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Tisztelt Előfizetőnk! 
 
 
 
Az alábbi dokumentummal segítséget kívánunk nyújtani a GYŐR.NET postafiókjának beállításához. 
 
ALAPINFORMÁCIÓK BEJÖVŐ LEVELEK KISZOLGÁLÓJA KIMENŐ LEVELEK 

KISZOLGÁLÓJA 
Kiszolgáló típus IMAP POP3 SMTP 
Kiszolgáló, vagy 
szervernév 

mail.gyor.net  
 

mail.gyor.net mail.gyor.net 
 

Port 993 995 465 / 587 
Felhasználónév az email cím az email cím 
Jelszó az emailfiókhoz tartozó jelszó az emailfiókhoz tartozó jelszó 
SSL beállítás SSL/TLS SSL / TLS  
Hitelesítés normál jelszó normál jelszó 
 
POSTAFIÓKJÁT ELÉRHETI TÖBB FELÜLETEN 
 
1. Böngészőből a Győr.Net webmail szolgáltatását: https://mail.gyor.net  
2. Használhat számítógépére telepített levelező szoftvert, pl. Mozilla Thunderbird  
3. Vagy mobiltelefonjára telepíthet e-mail klienst.  
 
A Thunderbird az egyik legközkedveltebb levelező szoftver, ami letölthető a 
https://www.mozilla.org/hu/thunderbird/ oldalról. 
 
JELSZÓVÁLTOZTATÁS 
 
Az első használat előtt a jelszavát változtassa meg a következő oldalon:  
http://www.gyor.net /funkciok_email_jelszovaltoztatas.html 
 
SEGÍTSÉG A POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSHOZ  
 
1. Számítógépére telepített levelező szoftver esetén - Mozilla Thunderbird (2. oldal) 
2. Mobil telefon - IPhone (4. oldal) 
 

https://mail.gyor.net/
https://www.mozilla.org/hu/thunderbird/
http://www.gyor.net/email-jelszo-valtoztatas.html
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Email postafiók beállítása Thunderbird levelezőrendszerben 
 
1. Kattintson az Beállítások / Postafiókok beállítása menüpontra. 
2. Postafiók-műveletek / Postafiók hozzáadása 
 

 
 
3. A megjelenő ablakba írja be a Nevét, Email címét és Jelszót (esetünkben ez Kiss János, 
kissjanos@gyor.net és ******) majd kattintson az Folytatás gombra.  
Ezt követően válasszon IMAP vagy POP3 beállítás között és kattintson a Kézi beállítás lehetőségre. 
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4. A következő ablak mezőit töltse ki a postafiókhoz kapott és a fent látható adatokkal, majd 
nyomja meg a Befejezés gombot. 
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 Postafiók beállítása IPHONE esetén 
 

1. Keresse meg a Beállítások->Mail, Kontaktok, 
Naptárak menüpontot, és koppintson a Fiók 
hozzáadása lehetőségre.  

 
2. A kiválasztható postafiók típusok listájából 

válassza ki az Egyéb lehetőséget, ezen belül a 
„Mail-fiók hozzáadása” lehetőséget. 

 
3. Adja meg a fiókadatokat:  

 
 

• Név,  
• e-mailcím,  
• hosztnév (mail.gyor.net) 
• felhasználónév (e-mailcím) 
• jelszó. 

 
 
 
 
 

 
4. SMTP beállítás – kimenő levelezés beállítása 

 
Ugyanezen a felületen lejjebb csúszva található a kimenő 
levelezés beállítása (SMTP).  
 

• kiszolgáló neve: mail.gyor.net 
• port neve: 465 
• SSL aktív 
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5. IMAP beállítás – bejövő levelezés beállítása 
 

Felület alján található Haladó beállítási lehetőségre 
koppintva állítható be a bejövő levelezés. 
 
A legfontosabb teendők: 
 

• SSL használat aktív 
 

• Hitelesítésnél válasszuk a Jelszó lehetőséget. 
 

• IMAP útvonal előtag: értéke legyen /inbox. 
 
Ha ezt nem állítjuk be, akkor nem fog 
megfelelően szinkronizálni szerverünkkel az iOS 
eszköz, és nem lesznek a megfelelő könyvtárban 
láthatóak a levelek, hanem külön helyre 
kerülnek. 
 

• Szerverport: 993 
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