
Spam ellenes eljárási rend.

Spam jelentése:

A SPAM kéretlen kereskedelmi jellegű (reklám) email – unsolicited commercial 
email (UCE) – vagy nagy tételben elküldött olyan email amelyet a címzett nem kért. 
A SPAM ezenkívül tolakodó, nem helytálló és gyakran támadó jellegű. A SPAM 
emailek tipikusan nem tartalmaznak leiratkozási lehetőséget. Egyszerűen a SPAM az 
engedélyhez kötött email ellentéte – ami a címzett által kért, előre várt és fontos.

Mi a teendő ha úgy gondolja spam leveleket kap?

Használja a leiratkozás linket az e-mailben a listáról történő azonnali leiratkozásra.
A kéretlen emailt küldje el az info@ugyismegveszel.hu címre és mellékeljen minden 
egyéb olyan információt amelyről úgy gondolja, hogy segítheti a kivizsgálást. 
FONTOS: Ha nem küldi tovább magát az emailt, amit Ön szerint kéretlenül kapott, 
nem tudjuk elvégezni a kivizsgálást, még azt sem fogjuk tudni megállapítani, hogy 
melyik felhasználónktól szeretne leiratkozni.

Jogszabályi megfelelések:

Társaságunk (SAD Logisztikai és Online Média Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-
190878, Adószám: 25130128-2-13) a mindenkori Magyar és Európai Uniós 
szabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus hirdetéseit, így az e-mail formájú 
promócióit is.

Az Európai Unió 2002 júliusában adta ki vonatkozó iránymutatását, amely az unió 
egész területén megtiltja a kéretlen reklámlevelek küldését mobil- vagy vezetékes 
hálózatokon. A tagállamoknak 2003. október 31-ig kell elfogadniuk és átvenniük ezt 
a rendeletet. 

A Magyar jogszabályok a kérdést a 2001. évi CVIII. törvényben szabályozzák.
(Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)



2001. évi CVIII. törvény
(az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) közvetlenül vonatkozó bekezdései.

16. § (1) E törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. 
napon lép hatályba.

(2) E törvényt kell alkalmazni a hatálybalépését követően nyújtott információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokra azzal, hogy a szolgáltatók e törvény 
hatálybalépését követő 90 napon belül kötelesek biztosítani, hogy információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásaik megfeleljenek e törvény előírásainak.

(3) *  E törvény 1. §-ának (2) bekezdése, 2. §-ának i) pontja, 3/A. §-a, 14/C. §-a, 
15/A. §-ának (2) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló 
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány 
megőrzését írja elő, a megőrzési kötelezettség a digitális archiválásról szóló külön 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elektronikus úton is 
teljesíthető.

(5) *  E törvénynek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi XXIV. törvénnyel (a továbbiakban: 
Módtv.) a videómegosztóplatform-szolgáltatók részére megállapított kötelezettségeit 
- a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a videómegosztóplatform-szolgáltatók a 
Módtv. hatálybalépését követő 150 napon belül kötelesek teljesíteni.

(6) *  A Módtv. hatálybalépésekor már szolgáltatást nyújtó, e törvény hatálya alá 
tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatók a 15/C. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltaknak a Módtv. hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek eleget tenni.

(7)-(14) * 

16/A. § *  (1) *  A 4. §-ban, az 5. §-ban, a 14/A. §-ban, és a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az 
eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró 
hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén



a) *  a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank jár el a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá 
tartozó tevékenységet folytató szervezetek, személyek tekintetében az MNBtv. 
szabályai szerint,

b) egyéb szolgáltatók tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a 
fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai szerint.

(3) A 14/B. §-ban és a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megsértő elektronikus 
hirdetések esetén (a továbbiakban együtt: kéretlen elektronikus hirdetéssel 
kapcsolatos felügyeleti eljárás) a Hatóság jár el.

(4) A 15. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár 
el a fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai szerint.

(5) Az (1), a (2), illetve a (4) bekezdésben említett rendelkezések a 
fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

16/B. § *  (1) *  A Hatóság az e törvény szerinti, a kéretlen elektronikus hirdetéssel 
kapcsolatos felügyeleti eljárásában és a videómegosztóplatform-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos eljárásában az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az 
Ákr. rendelkezései szerint jár el.

(2) *  Az elsőfokú szerv a Hatóság Hivatala. Az elsőfokú határozat ellen a Hatóság 
Elnökéhez lehet fellebbezni.

16/C. § *  (1) *  A Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti 
eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Ha az igények önálló érvényesítése a 
sérelmet szenvedett fogyasztók számára tekintettel nem lenne célravezető, az eljárás 
megindítására a fogyasztói érdekképviseletet ellátó közigazgatási szervek és 
egyesületek is jogosultak.

(2) *  A Hatóság eljárásában az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében, a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét átültető jogszabályi 
rendelkezések megsértésére hivatkozással az ügyfél jogai illetik meg az Európai 
Gazdasági Térség bármely államának joga alapján létrejött azon feljogosított 
egységeket is, amelyek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk 
(3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken 
szerepelnek.

(3) *  A kérelem a Hatóság által rendszeresített űrlapon, a közvetlen érintettséget 
igazoló adatok megadásával nyújtható be. A kérelem nem terjeszthető elő 
kormányablaknál.



(4) *  A kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás a jogsértő 
elektronikus hirdetés közzétételét követő egy éven túl nem indítható meg. Az eljárás 
során hiánypótlásra felhívásra legfeljebb két ízben van lehetőség.

(5) *  Az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján 
tájékoztató jelleggel közli a (2) bekezdésben említett közösségi jogi rendelkezéseket 
átültető jogszabályi rendelkezéseket.

16/D. § *  (1) *  A Hatóság a kéretlen elektronikus hirdetéssel összefüggő 
rendelkezések megsértése esetén közigazgatási szankció alkalmazása mellett 
jogkövetkezményként

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést 
köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és 
magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 
kéretlen elektronikus hirdetésre vonatkozó rendelkezésekkel, vagy

d) felhívhatja a 2. § l) pont la) alpont szerinti közvetítő szolgáltató figyelmét arra, 
hogy az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az 
elektronikus hirdetés közzétevője a közvetítő szolgáltató által nyújtott előfizetői vagy
hálózati szolgáltatást jogszabálysértő elektronikus hirdetés küldésére használja.

(2) *  A Hatóság eljárása során ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő összegű 
elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki. A bírság ismételt jogsértés esetén 
többször kiszabható.

(3) *  Az elektronikus kereskedelmi bírságot a Hatóság számlájára kell megfizetni.

(4) *  A Hatóság határozata meghozataláig terjedő időtartamra végzésében azonnali 
hatállyal, ideiglenes biztosítási intézkedésként megtilthatja a jogsértő magatartás 
további folytatását, illetve elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre - az 
érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt - halaszthatatlanul szükség 
van.

(5) *  A Hatóság az elektronikus hirdetőt, az elektronikus hirdetési szolgáltatót, 
valamint az elektronikus hirdetés közzétevőjét határidő kitűzésével a kéretlen 
elektronikus hirdetésekre vonatkozó rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlő 
módon való igazolásra hívhatja fel. Az igazolás során az ügyfél nyilatkozatával nem 
pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.



(6) *  Az e törvény szerinti kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti 
eljárásokban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben 
meghatározott figyelmeztetés nem alkalmazható.

16/E. § *  (1) A Hatóság a 14/B. §-ban vagy a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezések 
megsértése tárgyában hozott véglegessé vált határozatát - az igénybe vevő, illetve az 
elektronikus hirdetés címzettje személyes adatainak törlése vagy olvashatatlanná 
tétele mellett - honlapján közhírré teszi, ha * 

a) határozatában kétszázezer forint vagy azt meghaladó összegű bírságot szabott ki,

b) a határozat meghozatalára a jogsértő magatartás ismételt tanúsítása miatt került 
sor,

c) a jogsértő állapot megszüntetését elrendelő, illetve a jogsértő magatartás további 
folytatását megtiltó határozatát a 16/C. § (2) bekezdése vagy a 16/F. § (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti eljárása keretében hozta.

(2) *  A Hatóság - amennyiben azt a 16/C. § (2) bekezdése szerinti eljárása keretében 
hozta - a honlapján közhírré teszi a 16/D. § (4) bekezdése szerinti végzését.

(3) * 

(4) *  A közhírré tett közleménynek tartalmaznia kell:

a) a közhírré tétel e törvény szerinti jogcímét,

b) a határozat elleni közigazgatási per, ügyészi felhívás és fellépés tényét és - 
amennyiben rendelkezésre áll - azok eredményét is.

(5) A Hatóság a 16/D. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti hatósági szerződésről 
közleményt tesz közzé a honlapján. A közleménynek tartalmaznia kell:

a) a Hatóság megnevezését,

b) a jogsértő szolgáltató nevét és székhelyét,

c) az ügy számát és tárgyát,

d) a közérdek védelmében történő megállapodáskötés tényét,

e) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint

f) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a Hatóságnál 
megtekinthető.



16/F. § *  (1) *  A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti 
hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] végrehajtását a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

a) 5., 6. és 10. cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen 
belüli jogsértések tekintetében - az Fttv.-ben meghatározottak szerint - a 
fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal,

b) 7. cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli 
jogsértések tekintetében a Hatóság,

c) 11. cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli 
jogsértések tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság

látja el.

(2) *  A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdés szerinti hatóságok a - 
2008/282/EK bizottsági határozattal módosított - 2007/76/EK bizottsági határozatnak
megfelelően járnak el.

(3) *  Az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján 
tájékoztató jelleggel közli az (1) bekezdésben említett közösségi jogi rendelkezéseket
átültető jogszabályi rendelkezéseket.

16/G. § *  A Kerekasztalt 2014. március 1-ig meg kell alakítani.

16/H. § *  (1) Ha a Hatóság a titkos információgyűjtésre jogosult szerv tájékoztatása 
alapján megállapítja a 3/B. §-ban vagy a 13/B. §-ban meghatározott kötelezettség 
megszegését, a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
alkalmazásszolgáltatót százezer forinttól tízmillió forintig terjedő, együttműködési 
kötelezettség megszegésével összefüggő bírsággal sújthatja.

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésével összefüggő bírság többszörös 
jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésével összefüggő bírságot a Hatóság 
számlájára kell befizetni.

17. § (1) *  Az informatikáért felelős miniszter köteles

a) tájékoztatni az Európai Bizottságot arról, hogy az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi 



kérdéseiről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (2) 
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szerződések közül melyek nem köthetők 
meg érvényesen elektronikus úton (a továbbiakban: kivételek),

b) *  ötévenként jelentést tenni az Európai Bizottságnak a kivételek alkalmazásáról, 
és abban megindokolni, hogy miért tartja Magyarország szükségesnek bírósági, 
hatósági vagy egyéb közhatalmat gyakorló személyek jogszabályban előírt kötelező 
közreműködésével kötött szerződésekre a kivétel fenntartását.

(1a) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) rendeletben állapítsa meg a bejelentés-köteles szolgáltatások hálózati és 
információs rendszereinek biztonságára vonatkozó alapvető követelményeket, * 

b) rendeletben jelölje ki a 6/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentést fogadó 
eseménykezelő központot és állapítsa meg hatáskörét, feladatait, eljárásrendjét, * 

c) rendeletben állapítsa meg a 6/B. § szerinti jelentős biztonsági eseményekre 
vonatkozó, valamint a 6/B. § szerinti bejelentéssel összefüggő részletes szabályokat, 
* 

d) rendeletben jelölje ki a 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságot és állapítsa meg 
hatáskörét, feladatait, eljárásrendjét, * 

e) rendeletben jelölje ki a nyilvántartó hatóságot, állapítsa meg a nyilvántartás 
vezetésére, a nyilvántartásba veendő adatok körére, az adatok törlésére vonatkozó 
részletes eljárási szabályokat, * 

f) rendeletben határozza meg a 6/C. § szerint kiszabható közigazgatási bírság 
mértékét, a bírság megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetése 
módjának részletszabályait, * 

g) *  rendeletben határozza meg a közvetítő szolgáltatónak a biztonsági események 
kezelésével és kivizsgálásával kapcsolatos feladatait, valamint a 15/B. § (4) 
bekezdése szerint kiszabható bírság mértékét, a bírság megállapításának 
szempontrendszerét és a bírság megfizetése módjának részletszabályait.

17/A. § *  E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. 
Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően 
indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) *  Felhatalmazást kap az informatikáért felelős miniszter, hogy az e-
közigazgatásért felelős miniszter és a közigazgatási informatika infrastrukturális 



megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott 
rendeletben szabályozza

a) * 

b) *  a digitális archiválás szabályait, * 

c) * 

(3) * 

18. § *  (1) *  Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést 
szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső 
piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól;

b) *  az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a 
fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló 
eljárásokról [a 16/C. § (2) bekezdés, a 16/D. § (4) bekezdés és a 16/E. § (1) és (2) 
bekezdés, a Hatóság eljárásában];

c) *  az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) a 
személyes adatoknak az elektronikus hírközlési ágazatban történő feldolgozásáról és 
magánjellegének védelméről, 13. cikk 1. és 2. bekezdése;

d) *  az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a 
fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról, 14. cikk (1) és (2) bekezdése. [16/A. § (1) 
bekezdés];

e) *  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a 
hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen 
magas szintjét biztosító intézkedésekről;

f) *  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 
14.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a 
változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról [1. § (1a) és (1b) 
bekezdése, 2. § l) pont lf) alpontja, valamint o)-r), w)-y) pontja, 15/C-15/W. §]

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg a Hatóság feladatkörében és eljárásában:



a) *  az (EU) 2017/2394 rendelet 5. cikk (1) bekezdés;

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély 
vonatkozásában való végrehajtásáról [a 16/F. § (2) bek.];

c) *  a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély 
vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 
16/F. § (2) bek.];

d) *  az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. 
április 29-i (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

(3) *  E törvény 2. és 3/B. §-ainak a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.


