
Elég a SPAM-ekből!
Így vegyük fel a harcot a

 KÉRETLEN 
LEVELEKKEL

szemben!

MI MINŐSÜL KÉRETLEN LEVÉLNEK?
Kéretlen levélnek, ismertebb nevén spam-nek,  nevezzük azokat az 
elektronikus üzeneteket, amelyeket a címzett semmilyen módon 
nem kért és nem is várta, hogy részére küldjenek. A küldő valódi 
személyét általában elrejtik, vagy meghamisítják. Gyakran 
reklámokat, kihagyhatatlannak tűnő ajánlatokat tartalmaznak, de 
néha az is előfordul, hogy illegális termékek forgalmazására vagy 
más csalási módszerek eszközeként használják fel. 

LEGGYAKORIBB TÍPUSAI
Magánszemély címére kéretlen leveleket küldeni jogellenes cselekvésnek minősül!

HÍRLEVÉL

HÍRLEVÉL

ADATHALÁSZ 
E-MAIL

LÁNCLEVÉL
(HOAX)

HÍRLEVÉL

MIT ÉRDEMES TUDNI? Kérjük engedélyezze, hogy tájékoztató leveleket küldjünk 

Általában marketing célú, rendszeres időközönként terjesztett reklámlevelek, amelyekkel a 
küldők egy adott terméket, vagy szolgáltatást kívánnak megismertetni az olvasóval, de 

előfordul, hogy az aktuális akciókra és eseményekre hívják fel a figyelmet.

Példa Péter pro�lja

e-mail cím: pelda.peter@pelda.hu

Az elektronikus hirdetésküldéshez való hozzájárulás kérése is 
elektronikus hirdetésnek minősül.

Hírlevél csak és kizárólag a címzett előzetes és egyértelmű 
hozzájárulásával küldhető, amely nyilatkozat bármikor, 
ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az érintett 

összes adatát törölni kell a nyilvántartásból.
(Grt. 6. §-a)

A nyilvános weboldalakon közzétett elektronikus 
elérhetőségek nem minősülnek előzetes hozzájárulásnak. 

 Regisztráció 

Feliratkozás a hírlevélre: 

 WEBOLDAL

Leiratkozás a hírlevélről: 

 Regisztráció 

Hozzájárulok, hogy e-mail címemre 
hírlevelet küldjenek.

HOGYAN LEHET FEL- ÉS LEIRATKOZNI?

Feladó:
Címzett:
Másolatot kap:

Tárgy:

hirlevel@alegjobbceg.hu
Te@emailcimed.hu

CSAK ÖNNEK SZÓL

üzenet

EZ A KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT CSAK ERRE A HÉTRE VONATKOZIK

Ha nekünk nem hisz, olvassa el vásárlóink véleményeit, részletekért kattintson ide.
Ismerje meg legfantasztikusabb termékeinket, és ne maradjon le akcióinkról!

Amennyiben nem szeretne több ehhez hasonló levelet kapni, kattintson ide a leiratkozáshoz.

Irány az oldal

A feladó e-mail címe utal 
magára a cég nevére.

Figyelemfelkeltő tárgy és 
címsor.

Hivatkozások az oldalra.

Leiratkozási 
lehetőség.

ADATHALÁSZAT

Személytelen 
megszólítás

Tisztelt Ügyfél!

Kötelezö adategyeztetés 
miatt kattincson az alábbi 

linkre:

www. adategyeztetoo.hu

Helyesírási 
hibák

http://adathalasz.vf..

Hamisított 
weboldalak

Tisztelt Ügyfél!

A mellékelt dokumentumba találja az 
Ön számla adatokat.

Üdv,
A cég

Furcsa 
nyelvezet

LÁNCLEVÉL
Általában hamis, félrevezető információt tartalmazó üzenet, amelyben arra kérik a 
címzettet, hogy a levelet önkéntes módon, minél több ismerősének küldje tovább. 
Számos fajtája létezik, jellemzően figyelemfelhívó, vagy érzelmekre ható tartalom-
mal bír, amelynek célja a címzett bosszantása, de előfordulhat, hogy káros tartal-

mak terjesztéséhez használják, ezért:

Ha nem küldöd tovább 20 
ismerősödnek ezt a fekete 
macskát, balszerencse fog 

érni a következő 24 órában!

Sok kicsi sokra megy!
Küldj a cicának 1 $, hogy 

legyen mit ennie.
Küldd el ismerőseidnek 
ezt a levelet, hogy Ők is 

segíthessenek!

NE KÜLDJÜK TOVÁBB!

Küldd el ezt az aranyhalat 30 
ismerősödnek és szerencséd 

lesz!

Figyelem vírus 
veszély!

Ha kiscicás képeket 
kapsz e-mailben, nem 

szabad megnyitni a 
mellékletet, mert 

vírussal fertőzi a gépet!

Küldd el ismerőseidnek 
ezt az e-mailt, hogy ők 

is tudjanak erről!

Így védekezzünk SPAM-ek ellen
Használjunk több e-mail címet, vagy egy kimondottan weboldal-regisztrációkra 
dedikált e-mail fiókot, hogy ne a személyes, vagy a hivatalos ügyintézéshez használt e-mail 
címünkre érkezzenek a kéretlen levelek.

E-mail címünk publikussá tétele során, például az elérhetőségi adatok 
megadásánál, amennyiben módunkban áll @ jel helyett alkalmazzuk alternatív karaktersort 
(pl.: (a); ,,kukac”), annak érdekében, hogy az ún. spambotok ne legyenek képesek automatiku-
san felderíteni e-mail címünket. Ennél még célravezetőbb megoldás lehet e-mail címünk kép-
ként való közzététele.

Amennyiben nem kívánunk hírleveleket kapni az online szolgáltatás-
ról, ne pipáljuk be, illetve ne töltsük ki a hírle- 
vélre való feliratkozási lehetőséget regisztrációk 
során.

Ha mindezek ellenére is kapunk kéretlen levelet...
Hagyjuk figyelmen kívül, ne nyissuk meg a csatolmányokat, ne kattintsunk 
a hivatkozásokra és ne küldjük tovább, egyszerűen véglegesen töröljük azokat. 

Munkahelyi e-mail fiókunkba beérkezett gyanúsnak vélt levelek esetén - amennyiben a rendszer 
önmagától nem ismeri fel - jelöljük meg azt spam-ként és értesítsük 
szervezetünk információbiztonsági felelősét, illetve rendszergazdáját az 
esetről.

Soha ne kattintsunk e-mailben vagy SMS útján érkező bejelentkezést, vagy személyes-, 
illetve érzékeny adat megadását kérő üzenetekben szereplő hivatkozásokra, minden eset-
ben külön keressünk rá az adott cég, illetve szervezet weboldalára.

Használjunk spamszűrőt, amennyiben módunkban áll 
a lehető legszigorúbb szabályokat alkalmazzuk, így levelező 
rendszerünk automatikusan a spam mappába helyezi, ideális 
esetben pedig azonnal törli a kéretlen leveleket. 
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