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Bevezetés 

Ez a dokumentum az e-Szignó archívum áltat küldött digitális tértivevények letöltéséhez, 
illetve az ehhez szükséges levelezı kliensek beállításához nyújt segítséget. Arra épít, hogy az 
olvasó felhasználói szinten ismeri az elektronikus levelezés alapjait, rendelkezik az archívum 
használatához szükséges elıfizetéssel.1 
 
Az e-Szignó használatáról itt talál leírást.2 
 
A dokumentum tárgyalja 3 elterjedt levelezı kliens e-mail postafiók beállítását. A 
levelezıkliens beállításának megkezdéséhez szükséges az ügyfélszolgálattól kapott e-mail, 
mely tartalmazza a beállításokhoz szükséges adatokat. 

                                                 
1 https://srv.e-szigno.hu/menu/index.php?lap=archiv_igenyles 
2 http://srv.e-szigno.hu/menu/telepit/e-Szigno_kezikonyv.html 
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1. MS Outlook Express 

Az Outlook Express a Windows XP operációs rendszer beépített alapértelmezett 
levelezıkliense, így ez minden számítógépen megtalálható. Indítsuk el az Outlook Expressz 
programot. 

 
Az „Eszközök” fımenüben válasszuk ki a „Fiókok…” menüpontot: 
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A megjelenı „Internetfiókok” ablakban, a „Levelezés” fülön kattintsunk a „Hozzáadás” 
gombra: 

 
Ekkor elindul az „Internet csatlakozás varázsló”. A „Megjelenített név” mezıbe írjuk be 
nevünket, majd kattintsunk a „Tovább” gombra: 
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Az „E-mail cím” mezıbe írjuk be a tájékoztató e-mail-ben szereplı címet (pl:  
2.1.9999@archivpob.e-szigno.hu). Kattintsunk a „Tovább” gombra: 

 
Az „E-mail kiszolgálók” beállító felületen a „Beérkezı levelek kiszolgálója” sorban válasza a 
legördülı menübıl a „POP3” lehetıséget. 
„Beérkezı levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója” mezıbe írjuk be az archivpob.e-
szigno.hu e-mail kiszolgáló nevet. A „Kimenı levelek (SMTP) kiszolgálója” mezıbe írjuk az  
archivpob.e-szigno.hu nevet. Kattintsunk a „Tovább” gombra: 
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Adjuk meg a fióknevet (pl.: 2.1.9999), majd töltsük ki a jelszó mezıt az értesítı e-mail-ben 
található jelszóval. Pipáljuk be a „Jelszó tárolása” opciót. Kattintsunk a „Tovább” gombra: 

 
A varázsló utolsó ablakán kattintunk a „Befejezés” gombra: 

 
A varázsló befejeztével megjelenı „Internetfiókok” ablakon kattintsunk a „Bezárás” gombra. 
Ezzel befejezıdött a tértivevények letöltéséhez szükséges e-mail postafiók beállítása. 
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2. MS Outlook 2003 

Az Outlook 2003 a Microsoft Office 2003 programcsomag levelezıkliense, a leírás a Service 
Pack 3-mal rendelkezı MS Office 2003 csomagban lévı Outlook 2003 program beállításához 
nyújt segítséget. 
Indítsuk el az Outlook 2003 programot: 

 
Válaszuk ki „Eszközök/E-mail fiókok …” menüpontot: 
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Válasszuk az „Új e-mail fiók hozzáadása” pontot a listából, majd kattintsunk a „Tovább” 
gombra: 

 
Jelöljük be a „POP3” pontot a felsorolásban. Kattintsunk a „Tovább” gombra: 
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Töltsük ki a megfelelı mezıket a tájékoztató e-mail alapján. Kattintsunk a „Tovább” gombra: 

 
Végezetül kattintsunk a „Befejezés” gombra, amivel befejezıdik az Outlook 2003 postafiók 
beállítása: 
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3. Mozilla Thunderbird 

A Mozilla Thunderbird népszerő, ingyenesen elérhetı levelezıkliens. A 2.0.0.19 verziójának 
postafiók beállítása a következı: 
Indítsuk el a programot: 

 
Válasszuk ki az „Eszközök/Postafiók beállításai…” menüpontot: 
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A „Postafiók beállításai” ablakon kattintsunk a „Postafiók hozzáadása” gombra: 

 
Az elinduló „Postafiók varázsló” végigvezet minket a beállításokon. 
Válasszuk ki a listából a „Levelezı postafiók” postafiók típust a rádiógombra kattintva: 
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Adjuk meg a nevünket a „Név” mezıben, majd az e-mail címünket, ami az értesítı levélben 
található. Kattintsunk utána a „Tovább” gombra: 

 
Töltsük ki a következı adatlapot. A kiszolgáló típusa: POP3, neve: archivpob.e-szigno.hu 
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Adjuk meg a tájékozató e-mail-ben szereplı felhasználónevet. Kattintsunk a „Tovább” 
gombra: 

 
Adjuk meg a „Postafiók neve” mezıben a teljes e-mail címet. A „Tovább” gombra kattintva 
végére érünk a beállításoknak: 
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Ellenırizzük a beállított értékeket a tájékoztató levél alapján, majd a „Befejezés” gombra 
kattintva lépjünk ki a varázslóból: 

 
 
A „Postafiók beállításai” ablak jobb oldalán láthatjuk az újonnan hozzáadott e-mail 
postafiókot. Kattintsunk az „Ok” gombra: 
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Ezzel befejezıdött az e-mail postafiók hozzáadása a Mozilla Thunderbird levelezı 
programhoz: 

 


