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1. A beérkezett üzenetek gyors elérése

A számítógép elindítása után azonnal el szeretné érni a beérkezett üzeneteket? Próbálkozzon 
ezzel.

Írja be az outlook szót, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Az Outlook megnyitása után a következő billentyűkombinációval hozhat létre új üzenetet:

Adja meg a címzettek nevét, a tárgyat, majd írja meg az üzenetet.
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3
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+ R

+ NCtrl

Alakul a bemutató?

Szia! Érdeklődnék, hogy kell-e segítsége az értekezlet előtt...

Rácz László



2. Feleslegessé vált mellékletkeresés

Nemrég zárt be egy fájlt? Keresés helyett valószínűleg megtalálhatja a Fájl csatolása menüben.

Mentsen egy fájlt 
bármelyik appban.

Hozzon létre egy 
új üzenetet.

1 2 A menüszalagon 
kattintson az Üzenet 
gombra.

3

Kattintson a Fájl 
csatolása gombra.

4 Válasszon ki a listából egy nemrég mentett fájlt.5

+ NCtrl

Csomagolandók.docx



3. Hol található a Titkos másolat mező?

Több embernek szeretne üzenetet küldeni? A Titkos másolat mező engedélyezésével a címzettek 
nem látják egymást, és nem tudnak majd egyszerre mindenkinek válaszolni. A Titkos másolat 
mezőt a következőképpen jelenítheti meg.

Hozzon létre egy 
új üzenetet.

A menüszalagon 
kattintson a 
Beállítások lapra.

Ennyi az 
egész!

1 2

Megjelenik a Titkos másolat mező.4

Kattintson a Titkos 
másolat gombra.

3

A Titkos másolat mezőtől nehéz szabadulni! Ez mit is jelent? Azt, hogy ha egyszer 
engedélyezi, akkor minden további levélíráskor meg fog jelenni. Ha letiltja a mezőt, az szintén 
úgy marad, és nem tűnik fel a következő üzenet írásakor.

+ NCtrl



4. Az automatikus kiegészítési lista elavult címeinek
    törlése

Az automatikus kiegészítési lista akkor jelenik meg, amikor elkezd beírni egy nevet.

Az automatikus kiegészítési listán szereplő címek rendkívül hasznosak, de néha feleslegessé 
válhatnak. Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogyan törölheti őket.

Törölni szeretné az Automatikus kiegészítési javaslatokat? Megteheti. Válassza a Fájl > 
Beállítások > Levelek lehetőséget. Görgessen az Üzenetek küldése szakaszhoz. Ezután 
kattintson az Automatikus kiegészítési lista törlése gombra, vagy törölje a jelölést az 
Automatikus kiegészítés használata jelölőnégyzetből a funkció kikapcsolásához.
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A jobb oldali X jelre kattintva távolíthatja el a címet.
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5. Törlés és archiválás

A Törlés és az Archiválás gomb egymás mellett található. Ebben a szakaszban bemutatjuk, mikor 
melyiket érdemes választani.

Törlés         ArchiválásVS

Működése

Csökkenthetem így a postaláda méretét?

A Törlés gombbal egy idő után 
csökkentheti a postaláda méretét, 
persze csak akkor, ha kiüríti a Törölt 
elemek mappát.

Ebbe a mappába helyezi az üzeneteket

A Törölt elemek mappát érdemes 
időről-időre kiüríteni. Bizonyos 
esetekben az informatikai részleg üríti a 
mappát.

Miért különleges?

Ez a régről ismert, jó öreg Törlés gomb! 
Egyszerűen szólva eltünteti az üzenetet, 
ami végül véglegesen törlődik. (Hacsak 
nem dönt úgy, hogy helyreállítja azt, 
vagy visszavonja a műveletet.)

Az üzenetet a Törlés gombra kattintva 
törölheti.

Működése

Miért különleges?

Egyetlen kattintással segít megőrizni 
a leveleket. Nem kell azzal fáradoznia, 
hogy egy másik mappába vagy 
almappába menti az e-maileket. 
Egyetlen kattintással vagy koppintással 
eltárolhatja azokat.

Ebbe a mappába helyezi az üzeneteket

Az Archívum mappa. Ez a mappa is az 
üzenetek tárolására való.

Csökkenthetem így a postaláda méretét?

Ez a módszer csak a levelek 
megőrzésére alkalmas, eltávolításukra 
nem, és a postaláda méretét sem 
csökkenti vele.

Az Archiválás gombra kattintva 
megőrizheti az üzenetet.
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6. Villámgyors billentyűparancsok a kereséshez

Azonnal szüksége van egy adott személytől érkezett üzenetre? Próbálkozzon ezekkel a 
billentyűparancsokkal.

A Henrietta szót megadva megkeresheti a „Henrietta” nevet tartalmazó e-maileket.3

+ ECtrl

Ezt a szöveget beírva megkeresheti a Henriettától érkezett e-maileket.4

Henrietta

A kurzor automatikusan a Keresés mezőbe ugrik.2

|

feladó:Henrietta

Ezt a szöveget beírva megkeresheti a Henriettától ezen a héten érkezett e-maileket.5

feladó:Henrietta      fogadott:ezen a héten

Ezt a szöveget beírva megkeresheti a Henriettától érkezett, mellékleteket 
tartalmazó e-maileket.

6

feladó:Henrietta      melléklettelrendelke...



MEGJEGYZÉS Nem mindegyik e-mail-fiók engedélyezi automatikus válaszok beállítását. Ha nem tudja 
használni a funkciót, kerülő megoldásokat a https://aka.ms/alternativeAutoReply webhelyen talál.

7. Automatikus válasz küldése szabadság idején

Nyissa meg a 
Levelek nézetet.

Kattintson a Fájl 
fülre.

Ennyi az 
egész!

1 2

Kattintson erre a 
lehetőségre

4 Írja be az üzenetet, 
majd kattintson az OK 
gombra.

5

Kattintson az 
Automatikus 
válaszok gombra.

3

Nevezze el tetszés szerint: „Szabadság idején küldött válasz”, „Házon kívül üzenet” vagy 
„Automatikus válasz” – az alábbiakból megtudhatja, hogyan közölheti mindenkivel, hogy házon 
kívül tartózkodik.

Üdvözlöm! Köszönöm a 
levelét. Január 2-áig házon 
kívül leszek.



8. Üzenet értekezletté alakítása

Értekezletet kell létrehoznia egy e-mail-beszélgetésből? Ezt a következőképpen teheti meg.

Nyissa meg azt az üzenetet, 
amelyet értekezletté szeretne 
alakítani.

1 Lenyomandó billentyűk:2

Az üzenet résztvevőket tartalmazó értekezlet-összehívássá változik. Adja meg az 
értekezlet helyét, illetve a kezdés és a befejezés időpontját. A Küldés gombra 
kattintva be is fejezte az értekezlet beállítását.

3

Próbálok megoldást találni. Ilona, te mit 
gondolsz? 2. lehetőség? Géza? Van ötleted? 
Én nem tudok dönteni. Balázs? Neked mi a 
véleményed? Úgy gondolom, mindennek 
megvan az előnye és a...

Címzett Farkas Ilona; Nagy Géza; Papp Balázs

RE: Döntés??? + + RAltCtrl

feketeborbala@contoso.com

Döntést kell hoznunk

Konferenciaterem 1000

Farkas Ilona; Nagy Géza; Papp Balázs



9. Egyszerű navigálás az Outlookban

Előfordul, hogy gyorsan kell váltani a naptár és a levelezés között. A következő 
billentyűparancsok megkönnyíthetik a dolgát.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...a Levelek nézetbe kerül. ...a Naptár nézetbe kerül.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...a Kapcsolatok nézetbe kerül. ...a Feladatok nézetbe kerül.



10. Személyes aláírás hozzáadása üzenetekhez

A jobb oldalon válassza ki az e-mail-fiókot.4

Kattintson az 
Aláírások... 
lehetőségre.

3

Készíthet elegáns és egyszerű aláírást is. Bármilyen stílust is választ, a következőképpen hozhatja 
létre az aláírást:

A bal oldalon 
kattintson az Új 
lehetőségre.

5

Az Új üzenet 
területen válassza ki 
az aláírását.

8Írja be az aláírás
nevét.

6 Készítse el az 
aláírást.

7

Hozzon létre egy 
új üzenetet

1

+ NCtrl

Kattintson az 
aláírásra.

2

borbala@contoso.com

Munkahelyi aláírás|

borbala@adatum.com
borbala@contoso.com

E-mail-fiók:

Fekete Borbála
Ügyvezető igazgató
Contoso Kft.



11. A színösszeállítás módosítása az Outlookban

Kattintson a Beállítások 
lehetőségre.

Ennyi az 
egész!

2

Válasszon másik 
témát.

4 Kattintson az OK 
gombra.

5

A jobb oldalon keresse 
meg az Office-téma 
legördülőlistát.

3

Előfordulhat, hogy a telepítést követően az Outlook túl világosnak tűnik. Ha az Outlook 
felületének más részeit szeretné kiemelni, az alábbi módon módosíthatja a színösszeállítást.

A beállítás minden Office-appban érvényes lesz. Ne feledje, hogy az Office-téma módosításával 
az Outlooktól kezdve a Wordön át az Excelig az összes Office-app színvilága megváltozik.

Kattintson a Fájl 
fülre.

1



12. A Webes Outlook cím megkeresése

Kattintson az Információ fülre. Ha a szervezete 
rendelkezik Webes Outlookkal, itt megtalálhatja.

Ennyi az 
egész!

2

Kattintson a 
hivatkozásra a 
webhely 
megnyitásához.

3 Bejelentkezve 
megtekintheti a 
felületet.

4

Előfordulhat, hogy szervezete a Webes Outlook alkalmazást bocsátja alkalmazottai 
rendelkezésére. Ezzel az alkalmazással útközben is elolvashatja munkahelyi e-mailjeit. A webhely 
címét a következőképpen találhatja meg.

Kattintson a Fájl 
fülre.

1

Fiókbeállítások
Módosíthatja a fiók beállításait és további kapcsolatokat állíthat be.

A fiókot elérheti a webről.
https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Köszönjük a figyelmet!

Segített Önnek ez az e-könyv? Örömmel hallanánk a véleményét.

A következő címre küldheti visszajelzését:

http://aka.ms/outlooktips-ebook
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