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A The Bat levelezés beállítása 

1. Program megnyitása 
Nyissa meg a The Bat-et, mely általában a „Start” menü „Minden program/Programok” listájában megtalálható. 

Amennyiben a telepítést követő első indításkor a program felajánlja az új postafiók készítését, válassza a „Nem” 

lehetőséget. 

2. Új Postafiók létrehozása 

A „Postafiók” menü alatt válassza az „Új…” menüpontot. 
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3. Fiók elnevezése 

Adjon egy „Fióknevet” nevet, amely alapján a későbbiekben azonosítani tudja. 

Pl.: Céges levelezés – nevem@domainnev.hu. 

A beállítást követően nyomja meg a „Tovább” gombot. 
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4. E-mail cím megadása 

Név: az Ön neve 

E-mail cím: a megadott teljes e-mail cím. Pl.: nevem@domainnev.hu 

A beállításokat követően kattintson a „Tovább” gombra. 
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5. Kiszolgáló adatok beállítása 

- Ha a kimenő levelei forgalmát az internetszolgáltatója biztosítja*, ugorjon az 5.2-es menüpontra. 

- Ha a kimenő levelei forgalmát is cégünk biztosítja, az 5.1-es menüponton folytassa a beállítást. 

*Amennyiben a kimenő levelei forgalmát nem internetszolgáltatóján keresztül szeretné biztosítani, külön díjazás 

fejében nálunk ezt megteheti. 

5.1. Kiszolgáló adatok beállítása (saját SMTP) 

Töltse ki a mezőket a következők szerint: 

Beérkező levelek kiszolgálója: POP3 

Beérkező levelek szervere: mail.domainnev.hu 

Kimenő levelek szervere: mail.domainnev.hu 

Pipálja ki „Az SMTP-szerver hitelesítést igényel a levélküldéshez” opciót. 

A beállítást követően nyomja meg a „Tovább” gombot és ugorjon a 6-os menüpontra. 
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5.2. Kiszolgáló adatok beállítása 

Töltse ki a mezőket a következők szerint: 

Beérkező levelek kiszolgálója: POP3 

Beérkező levelek szervere: mail.domainnev.hu 

Kimenő levelek szervere: az internetszolgáltató kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója 

Pipálja ki „Az SMTP-szerver hitelesítést igényel a levélküldéshez” opciót. 

A beállítást követően nyomja meg a „Tovább” gombot és ugorjon a 6-os menüpontra. 
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6. Bejelentkezés beállítása 

Töltse ki a mezőket a következők szerint: 

Felhasználónév: a megadott teljes e-mail cím. Pl.: nevem@domainnev.hu 

Jelszó: a megadott jelszó 

A beállításokat követően nyomja meg a „Tovább” gombot. 
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7. Ellenőrzés 

„Ellenőrzi a fiók összes beállítását” kérdésnél, válassza az „Igen” opciót, majd nyomja meg a „Tovább” gombot. 

 

8. Kimenő levelek hitelesítésének beállítása 

Válassza ki a baloldali menüsorból a „Továbbítás” menüpontot, majd nyomja meg a „Hitelesítés” gombot. 

- Ha a kimenő levelei forgalmát az internetszolgáltatója biztosítja*, ugorjon a 8.3-as menüpontra. 

- Ha a kimenő levelei forgalmát is cégünk biztosítja a 8.1-es menüponton folytassa a beállítást. 

 

*Amennyiben a kimenő levelei forgalmát nem internetszolgáltatóján keresztül szeretné biztosítani, külön díjazás 

fejében nálunk ezt megteheti. 
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8.1. Kimenő levelek hitelesítésének beállítása (saját SMTP) 

Amennyiben a kimenő levelei forgalmát cégünkön keresztül biztosítja, ellenőrizze, hogy az 

„Ugyanaz a felhasználó/jelszó mint a levélletöltésnél” opció van kiválasztva, majd kattintson az 

„OK” gombra és a 8.2-es menüponton folytassa a beállítást. 
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8.2. SMTP port beállítás 

Egyes internetszolgáltatók a 25-ös porton való levélküldést nem engedélyezik, ezért a levelezés nem működik, ez 

esetben az ezzel egyenértékű 587-es szintén szabványos portot alkalmazhatja. 

„Port”: 587. 

A beállítást követően lépjen a 9-es menüpontra. 

 



 

 
WEB200 Internet Média KFT.  10. oldal 

8.3. Kimenő levelek hitelesítésének beállítása 

Amennyiben a kimenő levelei forgalmát internetszolgáltatóján keresztül biztosítja*, 

válassza az „Egyéni beállítások használata” opciót és adja meg a következő adatokat. 

Felhasználó: az internetszolgáltatótól kapott fióknév 

Jelszó: az internetszolgáltatótól kapott jelszó 

A beállításokat követően nyomja meg az „OK”gombot és lépjen a 9-es menüpontra. 

 

*Amennyiben a kimenő levelei forgalmát nem internetszolgáltatóján keresztül szeretné biztosítani, külön díjazás 

fejében nálunk ezt megteheti. 
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9. Mentés és befejezés 

Nyomja meg a „OK” gombot mellyel visszalép a The Bat-be. 

 

10. Levelek letöltése 

A levelek letöltéséhez kattintson az eszköztáron található „Levelek letöltése” gombra vagy nyomja meg az „F2” 

billentyűt. 

 

Amennyiben sikeres volt az új fiók beállítása, elsőként egy üdvözlő üzenetet fog kapni cégünktől! 


