Segítünk a tájékozódásban!

Ha az Ön által igénybe vett televíziós, rádiós, internetes, telefonos
vagy postai szolgáltatásokkal kapcsolatban további információra
van szüksége, keressen bennünket!

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím:
Budapest, 1015 Ostrom u. 23–25.
Levélcím: 1525 Pf. 75
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

Amit érdemes tudni
a kéretlen e-mailekről

(+36 1) 457 7100
(+36 1) 356 5520
info@nmhh.hu
www.nmhh.hu
www.facebook.com/nmhholdala

Ügyfélpontok
Budapest
1133 Budapest, Visegrádi u. 106. • Tel.: (+36 1) 468 0673
Debrecen
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. • Tel.: (+36 52) 522 122
Miskolc
3529 Miskolc, Csabai kapu 17. • Tel.: (+36 46) 555 500
Pécs
7624 Pécs, Alkotmány u. 53. • Tel.: (+36 72) 508 800
Sopron
9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. • Tel.: (+36 99) 518 500
Szeged
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. • Tel.: (+36 62) 568 300

Az Ön partnere:

Manapság egyre több ügyes-bajos dolgunkat intézzük az interneten,
weboldalakon keresztül vagy e-mailben. Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy kéretlen e-maileket talált postafiókjában. A levelezőrendszer takarítása bosszantó és időigényes feladat, ráadásul, ha
egy ártatlan hirdetésnek tűnő üzenet például vírust tartalmaz, akkor
még a számítógépünk vagy a telefonunk is tönkremehet.
A hatásos védekezéshez jó tudni, mivel állunk szemben.
Spamek
A spam kéretlen, nagy példányszámban elküldött, azonos tartalmú elektronikus üzenetet jelent. Olyan levél, melynek küldéséhez
a címzett nem adta a hozzájárulását. Az ilyen nagy példányszámú, azonos tartalmú leveleket egyszerre több száz vagy ezer
e-mail címre küldik el a feladók. Tipikus spamek például a lánclevélszerűen terjedő vicces képek, videók. Veszélyesebb fajtáik a
vírusok által küldött olyan levelek, amelyek a nyeremény lehetőségével kecsegtetve kérik Öntől például a nevét, a bankszámlaszámát, de céljuk általában az adathalászat.
Kéretlen elektronikus hirdetések
A kéretlen elektronikus hirdetéseket a köznyelv szintén spamnek
nevezi. Ezeket kaphatjuk e-mailben, SMS-ben, MMS-ben vagy
faxon. A tartalmuk gazdasági reklám, társadalmi célú hirdetés
(például jótékonysági, adománygyűjtő felhívás, politikai hirdetés),
vagy olyan megkeresés, amelyben hirdetések küldéséhez kérik a
címzett előzetes hozzájárulását.
JÓ TUDNI: A törvény szerint az e-mailen, SMS-ben, MMS-ben és
faxon kapott hirdetés elektronikus hirdetésnek minősül, de a telefonon, szóban közölt hirdetés nem az.
Amikor jogszerűen kap elektronikus
hirdetést…
A kéretlen mellett az elektronikus hirdetéseknek létezik jogszerű formája is. Ön akkor kap jogszerűen elektronikus hirdetést,
ha ehhez előzetesen hozzájárult – önként adta meg e célból e-mail
címét, telefonszámát vagy faxszámát, valamint a nevét. Az ilyen
küldeményekről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. A küldőnek elektronikus hirdetésben
tájékoztatnia kell Önt arról az elérhetőségről, amelynek segítségével leiratkozhat, s biztosítania kell, hogy leiratkozási
igényét postán és e-mailen is bejelenthesse.

Hogyan védekezhet a kéretlen levelek ellen?
Az ártalmas e-mailek elleni védekezés első számú fegyvere az
ismeretlen tartalmakkal szembeni óvatosság. Ön is tehet óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megkímélje magát a kéretlen
üzenetektől.
• Vegye igénybe e-mail szolgáltatója szűrési ajánlatát!
• Használjon postafiókjához spam- és ártalmastartalom-szűrő
programot!
• A weboldalakon használja rejtjelezve az e-mail címét!
• Soha ne vásároljon kéretlen e-mailben hirdetett terméket!
• Ne kattintson a kéretlen üzenetekben elhelyezett linkekre!
• Ne válaszoljon egyetlen kéretlen elektronikus levélre sem!
• Amennyiben több embernek szeretné elküldeni ugyanazt
a levelet, a címlistát titkos másolatba (bcc-be) illessze be!

Forduljon hozzánk, ha kéretlenül kap
elektronikus hirdetést
Sajnos minden óvintézkedés ellenére is előfordul, hogy többször
kapunk jogszerűtlenül, kéretlenül elektronikus hirdetést. Ha úgy
kap ilyen üzenetet e-mailen, SMS-ben, MMS-ben vagy faxon,
hogy ehhez előzetesen nem járult hozzá, ha nincs az üzenetben
semmilyen információ a leiratkozás lehetőségéről, esetleg azután
is kapja ezeket a hirdetéseket, hogy leiratkozott, forduljon segítségért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz.
JÓ TUDNI: Kérelmet vagy bejelentést a hatóság által közzétett
űrlapon tud tenni:
• e lektronikus úton az NMHH honlapján, ügyfélkapun keresztül
(www.nmhh.hu);
•p
 ostán: NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztály,
1525 Budapest, Pf. 75.;
• s zemélyesen az NMHH valamelyik ügyfélszolgálati pontján.

