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vagy az Outlook segítségével a felhasználó is im-

portálhatja az adatokat egy PST-fájlból az Office 

365 szolgáltatásba. 

A továbbiakban az IMAP áttelepítési módszer kerül 

bemutatásra, mivel ez a legtöbb esetben használható, és 

az egyik legegyszerűbben beállítható. A további áttelepí-

tési módszerekkel kapcsolatban az Office 365 súgójában 

található bővebb információ. 

 

4.7.3 IMAP protokollon keresztül 

A legtöbb levelezőszolgáltatás gyártótól függetlenül 

támogatja az IMAP protokollt. Ezen keresztül is áttelepít-

hetjük a leveleket az Office 365-ben létrejött postafió-

kokba.  

4.7.3.1 Előkészületek 

Az IMAP migráció sem a felhasználót, sem a postafi-

ókot nem hozza létre, ezért az áttelepítendő felhaszná-

lóknak fiókot kell készítenünk az Office 365-ben a folya-

mat megkezdése előtt, és megfelelő licencekkel kell ren-

delkezniük. 
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67. ábra: Az áttelepítés lépéseinek összefoglalása  
(Forrás: Microsoft) 

4.7.3.2 Migráció 

Ha megbizonyosodtunk róla, hogy az összes áttelepí-

tendő felhasználó létrejött, és az Exchange Online haszná-

latára jogosító licencekkel rendelkezik, nekiláthatunk a 

postaládák áttelepítésének. 
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1. Jelentkezzünk be az adminisztrációs felületre, és a 

menüből válasszuk a Felügyeleti központok > Exc-

hange pontot! Ezzel az Exchange Online kezelőfe-

lületére jutunk. 

 

68. ábra: Az Office 365 adminisztrációs központ menürendszere 

2. Az Exchange Felügyeleti központban kattintsunk a 

címzettek, majd az áttelepítés menüpontokra! 

3. Az áttelepítés lapon kattintsunk az Új (+) ikonra, 

majd válasszuk az Áttelepítés az Exchange Online 

szolgáltatásba pontot! 
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69. ábra: Áttelepítés indítása 

4. A megjelenő új ablakban első lépésben ki kell vá-

lasztanunk az áttelepítés típusát. Válasszuk az 

IMAP-áttelepítés pontot, majd kattintsunk a To-

vább gombra! 

5. A következő oldalon fel kell töltenünk az áttelepí-

tendő postaládák listáját és belépési adatait CSV 

formátumban. A fájl formátuma a következő: 

 EmailAddress,UserName,Password 

gipsz.jakab@iskola.hu,gipsz.ja-

kab,12345689 

 Az első paraméter a felhasználó teljes e-mail címe, 

ezt az IMAP-kiszolgáló által elfogadott felhasználói 

név és jelszó követi. A felhasználónév és jelszó bi-


