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A gyerek elmagyarázza a nagymamájának, hogyan lehet elektronikus 
postafiókot nyitni. Tegye sorrendbe a mondatokat! 
 

• Kattints a „Belépés” gomb feletti „Elfelejtettem a jelszót” linkre, majd add 
meg a felhasználónevedet, végül kattints a „Küldés” gombra! Ha 
helyes felhasználónevet adtál meg, a rendszer elküldi a jelszavadat 
arra az alternatív e-mail címre, melyet a postafiókodban beállítottál. 
Ha nem adtál meg alternatív e-mail címet, sajnos nem kérhetsz új 
jelszót. 

• De jó! És legközelebb hogyan léphetek be a postafiókomba? 

• Először is rákattintasz a „Regisztráció” gombra, kitöltöd a regisztrációs 
kérdőívet,  választasz felhasználói nevet és jelszót, aztán máris 
beléphetsz a saját postafiókodba! 

• Az nagy baj, mert ez azt jelenti, hogy elfelejtetted a postafiókod címét. 
Ilyenkor új postafiókot kell létrehoznod. 

• Mit csináljak, ha elfelejtettem a jelszavamat? 

• És mit tegyek, ha elfelejtettem a felhasználónevemet? 

• Ha már létrehoztad a postafiókodat, add meg a felhasználónevedet és 
a jelszavadat, majd   kattints a ”Belépés” gombra! Amennyiben helyes 
felhasználónevet és jelszót adtál meg, máris a láthatod postafiókodat.   
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1. Először is rákattintasz a „Regisztráció” gombra, kitöltöd a 
regisztrációs kérdőívet, választasz felhasználói nevet és jelszót, aztán 
máris beléphetsz a saját postafiókodba! 

2.   De jó! És legközelebb hogyan léphetek be a postafiókomba? 

3.   Ha már létrehoztad a postafiókodat, add meg a felhasználónevedet és 
a jelszavadat, majd kattints a „Belépés” gombra! Amennyiben helyes 
felhasználónevet és jelszót adtál meg, máris láthatod a postafiókodat. 

4.   Mit csináljak, ha elfelejtettem a jelszavamat? 

5. Kattints a „Belépés” gomb feletti „Elfelejtettem a jelszót” linkre, majd 
add meg a felhasználónevedet, végül kattints a „Küldés” gombra! Ha 
helyes felhasználónevet adtál meg, a rendszer elküldi a jelszavadat arra 
az alternatív e-mail címre, melyet a postafiókodban beállítottál. Ha nem 
adtál meg alternatív e-mail címet, sajnos nem kérhetsz új jelszót. 

6.   És mit tegyek, ha elfelejtettem a felhasználónevemet? 

7.  Az nagy baj, mert ez azt jelenti, hogy elfelejtetted a postafiókod címét. 
Ilyenkor új postafiókot kell létrehoznod. 
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