
Az elektonikus levelezés (e-mail) és a regisztráció 
 
Hogyan szerezhetünk e-mail címet? 

 ingyenes levelező oldalakról (gmail.com; freemail.hu; citromail.hu, stb.) – 
regisztráció után (a Gmail és a Citromail 16, a Freemail 14 év alatt nem 
enged regisztrálni, ezért sajnos a születési dátumot ennek megfelelően 
kell beírni ha postafiókot szeretnénk készíteni) 

 Internet előfizetéskor a szolgáltató ad (szabo.laszlo@t-online.hu) 

 vásárolunk domain nevet (szabo.hu, kovacs.net, stb.) 
 

Milyen részei vannak az e-mail címnek? 
 
valaki@domain név mindig 2 részből áll, amit pont választ el egymástól 
  
felhasználónév   szolgáltató neve, cégnév, vásárolt saját név 
     pl. t-online.hu, gmail.com, rtlklub.hu, szabo.net 
’kukac’ jel-kötelező elválasztó 
Pl. rvcsaba@gmail.com  
(nem lehet benne ékezetes betű, szóköz, nagybetű, és speciális karakterek pl. „ 
; & # ! :, stb.)  
 
Milyen felhasználónevet célszerű választani? 
 
A felhasználónévnek egyedinek kell lenni egy szolgáltatón belül, ezért regiszt-
rációkor nem enged a rendszer már foglalt nevet használni. Ugyanakkor az e-mail 
cím személyes is, ezért a nevünkből célszerű valamilyen kombinációt létrehozni. 
Ha minden foglalt, akkor lehet számmal is kombinálni (születési év, 
szerencseszám, stb.) pl. variációk Szabó László névre: 
szabolaszlo, szabo.laszlo, laszloszabo, laszlo.szabo, szlaszlo, sz.laszlo, szabol, 
szabo.l, szabolaszlo92, szlaszlo92, stb. 
Egy csucsu123 vagy valaki876-hoz hasonló felhasználónév a létrehozójáról állít 
ki bizonyítványt! Persze, ha anonimitást szeretnénk, akkor második vagy harma-
dik e-mail címhez jó. 
 
 
Hogyan lépünk be a postafiókunkba? 

 beírjuk az oldal címét (postafióktól függ, pl. gmail.com, 
webmail.forpsi.hu) 

 bejelentkezés gomb vagy felület 

 felhasználónév majd jelszó megadása 
 

Milyen funkciók (gombok) vannak a különböző levelező oldalakon? 

 levélírás (új levél) 

 beérkezett levelek 

 elküldött levelek 
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 piszkozatok 

 kuka (szemetes) 

 címtár 

 kilépés 

 stb. (oldaltól függően különböző egyéb szolgáltatások) 
 
Elektronikus levél részei: 

 feladó (automatikusan a rendszer a postafiók tulajdonosát írja ki) 

 címzett 

 tárgy (egy-két szó a levél tartalmáról – kötelező megadni) 

 a levél tartalma: 
o megszólítás (a címzettől függően) 
o a levél szövege 
o elköszönés (aláírás) 

 melléklet (egy vagy több fájl - ügyelve a méretekre) 
 
Mit tehetünk az érkezett levéllel? 

 megnyithatjuk (elolvassuk) 

 kitörölhetjük 

 válasz gombbal válaszolhatunk rá (ilyenkor nem kell a címzettet 
beállítani) 

 továbbítás gombbal másoknak is elküldhetjük 
 
Mit nevezünk kör-e-mailnek? 
Amikor ugyanazt a levelet több embernek küldjük el egyszerre. Ilyenkor a 
Másolatot kap sorába kell beírni a többi címet. Munkahelyi, hivatalos levele-
zésnél gyakori, privátnál ritka ez a fajta kommunikáció. 
 
Mit adunk meg egy általános regisztrációkor? 

 felhasználónevet vagy e-mail címet 

 jelszót (kétszer) 

 személyes adatokat (név, cím, telefonszám, egyéb személyes 
információk) 

 
Hol használjuk a regisztrációt? 

 postafiók létrehozásakor (Gmail, stb.) 

 közösségi oldalakhoz (Facebook, stb.) 

 vásárláskor (Emag, Mall, Ebay, Aliexpress, stb.) 

 hirdetésekkor (Jófogás, Használtautó, stb.) 

 játékoldalaknál (Honfoglaló, Minecraft, stb.) 

 oktatási platformoknál (Redmenta, Classroom, Teams, stb.) 

 egyéb oldalaknál (bankszámla, céges adatbázisok, elektronikus 
ügyintézés, ügyfélkapu, stb.) 

 


