
NKI-CSIRT Outlook Add-in felhasználói útmutató 

A kiegészítő leírása 

A NKI-CSIRT Outlook Add-in egy Outlook kiegészítő, amelynek segítségével a 

gyanús e-mail-eket könnyebben lehet továbbítani a Nemzeti Kibervédelmi Intézet 

számára. A kiválasztott, vagy megtekintett e-mail-eket mellékletként csatolva, új 

e-mail-ként lehet elküldeni. 

Segítségével meg lehet könnyíteni a gyanús e-mail-ek vizsgálatra való 

továbbítását. 

• A felhasználónak nem kell bajlódnia a gyanús e-mail-ek és azok 

mellékleteinek tovább küldésével. 

• Az elemzők a gyanús, eredeti e-mail-t mellékletként kapják meg minden 

szükséges adattal együtt. 

A kiegészítő telepítése 

A kiegészítő telepítéséhez szükséges rendszer követelmények 

• Windows 10 operációs rendszer 

• .Net Framework 4.7.2. verzió 

• Outlook 2013, 2016, 2019 

A kiegészítő telepítéséhez rendszergazda jogosultság szükséges. A telepítés 

megkezdéséhez a tömörített állományban lévő setup.exe-t kell elindítani. A 

telepítés előtt célszerű az Outlook programot bezárni, hogy a futása ne zavarja a 

telepítést. 

A telepítés lépései 

1. A setup.exe kiválasztása és elindítása 

 

  



2. A licensz feltételek elfogadása 

 

3. A .Net keretrendszer telepítése 

 

4. A kiegészítő telepítése 

 

  



5. A telepítés befejezése 

 

A kiegészítő használata 

A kiegészítő az alábbi menüszalagokon érhető el 

Kezdőlap (Home) 

 

Új e-mail (New Mail) 

 

Üzenet (Read Mail) 

 

Küldés/fogadás (Send/Receive) 

 

Levél/levelek továbbítása az NKI részére 

A továbbítani kívánt levél vagy levelek kiválasztása után, az „E-mail jelentés” 

gombra való kattintással létrejön egy új e-mail, ami csatolmányként tartalmazza 

a kijelölt levelet/leveleket és azok fejlécének/fejléceinek részletes adatait, 

valamint információt a kiszolgálóval kapcsolatban. 

A felhasználó módosíthat a levél tartalmán, további információt oszthat meg az 

NKI-val, majd a „Küldés” gombra való kattintással továbbíthatja a 

levelet/leveleket. 



 

Amennyiben a Felhasználó egy levelet sem választott ki a „E-mail jelentés” 

gombra való kattintás előtt, az alábbi hibaüzenet jelenik meg. 

 

Új levél küldése az NKI részére 

A felhasználónak lehetősége van egyéb adatokat/információkat is megosztani az 

NKI-val, melyet a kiegészítő segítségével egyszerűbben megtehet. Az „Új e-

mail” gombra való kattintással létrejön egy új, üres e-mail. Az üres e-mail-ben az 

„E-mail jelentés” gombra való kattintással, kitöltődik a címzett mező az NKI e-

mail címével, valamin a levél tartalma feltöltődik a kiszolgáló adataival. A 

felhasználó a levél megírása után a „Küldés” gombra való kattintással küldheti el 

a levelet. 



 

Hiba üzenet küldése az NKI részére 

Előfordulhat, hogy a Kiegészítő működése közben hiba lép fel. Ebben az esetben 

létrejön egy e-mail, ami a hiba adatait tartalmazza. A Felhasználó ezen levél 

elküldésével hozzájárul, hogy az NKI munkatársai a hibát kivizsgálják és szükség 

esetén gondoskodjanak a Kiegészítő javításáról. 

 

Amennyiben a Felhasználó az NKI részére összeállított levélben kattint az „E-

mail jelentés” gombra, az alábbi információs ablak jelenik meg. 



 

Amennyiben a felhasználó az Outlook által már SPAM-ként megjelöl levelet 

szeretne továbbküldeni az NKI részére, azt az alábbi információs ablakon kell 

megerősítenie. 

 


