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Előszó

A Direkt és Interaktív Marketing Szövetség 2013-ban fontos lépést tett a hazai
e-mail marketing szakma önszerveződő szabályozására és minőségi javítására,
amikor a korábbi tagozatok mellett elindította az E-mail marketing tagozatot is.
A tagozat elsődleges és fő célja az „e-mail”, mint elterjedt kommunikációs eszköz
és csatorna értékének biztosítása, a piaci szereplők közötti párbeszéd elősegítése
és közös célok megfogalmazása.
Ennek fontos része, hogy a szakmai szereplők támogatása mellett a felhasználók
igényeit is megpróbáljuk kiszolgálni. Mivel az utóbbi időben az internet penetráció, technikai fejlődés és a digitális médiumok terjedése miatt az e-mail szerepe is
változott, ezért fontos, hogy a felhasználói szokások ezzel párhuzamosan megfelelő reakciót adhassanak.
Éppen emiatt a tagozat kiemelten fontosnak tartja, hogy az adatbiztonság szempontjait szem előtt tartva olyan ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek az átlagos felhasználó számára segítséget nyújt az e-mailek mindennapi kezelésében
és az akár technikai vagy jogi háttérrel kapcsolatban felmerülő kérdésekre megpróbáljon válaszokat adni.
Jelen kiadványunk a fenti célkitűzésekre adott válaszként született és őszintén
bízom benne, hogy sikerül hathatós segítséget nyújtanunk vele.

Budapest, 2014. március 14.

				
Dely Gábor
E-mail marketing tagozati elnök
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1. Amit a spamről tudni kell
1.1 Spam vagy hirdetés?
Noha a legtöbb kéretlen üzenetet spamnek nevezzük, a jog másként osztályoz.
•

Elektronikus hirdetésnek számít az e-mailben, SMS-ben vagy MMS-ben
küldött gazdasági reklám, a társadalmi célhoz kapcsolódó, de reklámnak
nem minősülő tájékoztatás, valamint az, ha hozzájárulást kérnek a hirdetés
elküldéséhez.

•

A vírusok által küldött, az adathalász üzenetek, illetve a lánclevelek, 		
hoaxok (téves információk) nem tartoznak ebbe a kategóriába, ezért
a médiahatóság ilyen ügyekben nem indít eljárást.

•

A médiahatóságnak csak a Magyarországról küldött, illetve a Magyarországra
irányuló kéretlen elektronikus hirdetések esetében van hatásköre.

•

Az idegen nyelvű hirdetésekkel sem tud mit kezdeni a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH), így a hamis potencianövelőt vagy ingyenes 		
letöltéseket kínáló angol, illetve orosz nyelvű levelek feldolgozását jobb, ha
a spamszűrőre bízzuk.

1.2 Mit tehetünk?
Két hatóságnál is bejelenthetjük a kéretlen elektronikus megkereséseket.
•

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatunk.

•

A leggyakoribb példa az adatkezeléssel való visszaélésre, ha valaki hiába
kéri, ne keressék többet e-mailen, telefonon, mégsem törlik az adatbázisból.

•

Ha a kéretlen reklámüzenetek jogsértőek, ingyenes bejelentést lehet tenni a
médiahatóságnál. A hatóság ilyenkor mérlegeli, indít-e eljárást.

•

Háromezer forintos illeték megfizetése mellett a médiahatóság minden esetben eljárást indít.

•

A bírság összege NAIH-eljárás esetén 100 ezertől 10 millió forintig terjed
het, hírközlési hatósági eljárásnál 50 ezertől 500 ezerig.

•

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályokról az NMHH honlapján
lehet tájékozódni.

•

A reklámjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi szabályozásról közérthető
információk találhatók a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség által indított www.tiszteltvasarlo.hu blogon.
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1.3 Spam mint vírus és/vagy adathalászati eszköz
Érdemes megemlíteni azt is, hogy a spam sokszor magában rejti a különböző
számítógépes vírusokat, amelyek akár csak több hónap elteltével lépnek életbe
és kezdenek el garázdálkodni gépünkön. A másik nagy veszélyt a spambe csomagolt adathalászat jelenti: ha érdekesnek találjuk az e-mailt és kinyitjuk azt,
majd a benne lévő felhívásnak megfelelően cselekszünk, akár adatokat is veszíthetünk, vagy nagyobb kár is előfordulhat. A spam tehát önmagában is veszélyes,
vírusokat vagy adathalászati eszközöket magában rejtve pedig különösen.
1.4 Big Data és a spam kérdések
Nagy vagy több adatbázis komplex használata esetén a hibalehetőség is megsokszorozódik. Néha a hibákat véletlenül generáljuk, például hibás szoftverbeállításoknak köszönhetően, néha pedig a szakmai tudatlanság a probléma forrása.
Nagy adatbázisok üzemeltetésekor nagy mennyiségű adattal van dolgunk, ami
üzleti szempontból rendkívül hasznos, de sok veszélyt is rejt magában, ezek közül
az alábbiak fordulnak elő leggyakrabban:
a)
b)
c)
d)

jogtalan e-mail használat
Robinson lista be nem tartása
e-mail cím rossz használata viselkedés alapú célzásnál
e-mail cím rossz használata reaktiváló kampányokban

1.4.1 Jogtalan e-mail cím használata
Nagyvállalatoknál is előfordul, hogy a kiállításokon, konferenciákon stb. összegyűjtött e-mail címek bekerülnek a hírlevél adatbázisba, így ezekre a címekre is
ugyanaz a hírlevél kerül kiküldésre, mint a feliratkozott felhasználóknak. A törvény egyértelműen fogalmaz az e-mail marketing szabályozásáról, erről részletesen később olvashat.
1.4.2 Robinson lista be nem tartása
Sok cégnél probléma, hogy megfelelő marketing automatizálási szoftverek használatának hiányában az alap funkciók, mint a fel- és a leiratkozás, sem működik
biztonságosan. Már 100 000 forintos e-mail marketing szoftverek képesek ezt
tökéletesen kezelni, de vannak olyan milliós értékű CRM rendszerek, melyeknél
előfordul, hogy az úgynevezett Robinson lista nincs is beállítva. Ez persze elégedetlenséget fog okozni a felhasználók körében, többek között amikor hiába
próbálnak leiratkozni. Ilyen jellegű probléma leggyakrabban akkor jelentkezik,
amikor a hírlevélre való feliratkozást a website valamilyen alkalmazása „kezeli”,
de a hírlevél kiküldése már CRM szoftver segítségével történik.
4

Talán ebbe a kategóriába sorolható az az e-commerce típusú eset, amikor a
felhasználó a vevőnk is egyben, de engedélye nélkül kerül fel a hírlevél listára is.
Ha később a felhasználó leiratkozna, ez nagy valószínűséggel nem fog sikerülni,
mivel a vevői adatbázisban benne marad, így a hírlevelet továbbra is kapni fogja.
1.4.3 E-mail cím rossz használata viselkedés alapú célzásnál
A behavior targeting, azaz a viselkedés alapú célzás a nagy adatbázisok egyik
hatalmas lehetősége. Ebbe a kategóriába alapvetően az e-mail kommunikáció
két típusa tartozik:
1) RFM targetálás: recency, frequency and monetary value, azaz előfordulás, gyakoriság és monetáris érték — mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
e-commerce website-okon csoportosítjuk a látogatókat aszerint, hogy mikor vásároltak utoljára, milyen gyakran vásárolnak nálunk és milyen értékben.
Abban az esetben, ha a kategóriák rosszul vannak beállítva, és a felhasználó túl
ritkán kap üzenetet, esetleg elfelejti, hogy kapcsolatban áll cégünkkel és az új
üzeneteket akár spamként is értékelheti.
2) Event triggered targetálás: Online vagy offline eseményhez köthető automatikus e-mail üzenetet akkor küldünk, ha pl. a felhasználó kinyitotta a számunkra
fontos üzenetet, vagy rákattintott benne egy linkre, illetve ha egyéb offline tevékenységet végzett (ebben az esetben manuális az üzenet elindítása). Ennek
a technikának a használata azért lenne fontos a marketing részlegek számára,
hogy erősítsék a konverziós arányokat: elviekben az a felhasználó, aki kinyitotta
az alap eDM-et, érdeklődést mutat termékeink vagy szolgáltatásaink iránt. Ha
az e-mail címzettje engedélyezte a hírlevél küldését, akkor minden egyéb (főleg
értékesítés-centrikus) levelet gyakorlatilag spamnek fog értelmezni és ez leiratkozásokat fog generálni. Tipikusan arról van szó tehát, amikor az e-mail címeket
több adatbázisban tároljuk, azaz több típusú üzenetet küldünk a címzetteknek,
míg ők csupán egy típusú kommunikációra adtak engedélyt. A törvény nem definiálja ezt a cselekvést spamként, de a felhasználó igen, nekünk pedig ezt kell
figyelembe vennünk.
1.4.4 E-mail cím helytelen használata reaktiváló kampányokban
Az inaktív adatbázis-felhasználókat többféleképpen lehet aktiválni és értékessé
tenni. A különböző technikák részletezésétől most eltekintünk, annyit azonban
fontos tisztázni, hogy az ilyen típusú e-mail kommunikáció nagyrészt automatikusan történik, azaz autoresponderek használata révén. Ezek előre megírt üzenetek,
melyek különböző forgatókönyv szerint vannak beállítva, hogy a megfelelő élet-
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ciklusban lévő felhasználók automatikusan megkapják ezeket az e-maileket. Az
e-mailek célja az, hogy a felhasználók újra aktívak legyenek és hasznot generáljanak a szervezetnek.
Probléma akkor merül fel, amikor egyrészt nem megfelelő az autoresponderhez
használt szoftver, így a már leiratkozott felhasználó mégis megkapja az újabb
üzenetet, másrészt amikor egy rossz szoftverbeállítás miatt a felhasználó csak
nagyon ritkán kap üzenetet, ezért azt spamnek értékeli.
Dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda
„A hatályos magyar jogrendszer rendkívül szigorúan szabályozza a direkt marketing tevékenységet, mégis, sokszor az az érzésünk, hogy az online világ térnyerésével szinte
megállíthatatlan a személyes adatok (nevek, e-mail címek, személyes fogyasztói profilok)
ide-oda áramlása, mindenféle hozzájárulás, előzetes engedély nélkül. A szigorú előírások
betartása, ellenőrzése az online térben rendkívül nehéz. Éppen ezért kiemelt jelentősége
van annak, hogy a jogalkotó „felvegye a ritmust” az e-mail marketing területén jelentkező
rendkívül gyors fejlődéssel (amely a vállalkozások között egyre népszerűbb eszközzé vált
a marketing céljaik elérésére), továbbá a vállalkozásoknak üzleti szempontból is megfelelő, élhető jogszabályi környezetet teremtsen, és ezzel párhuzamosan hatékony eszközöket
biztosítson a fogyasztók számára ahhoz, hogy irányításuk alá vehessék a személyes adataikkal kapcsolatos döntéseiket. Ez utóbbi cél elérésben segít a Spam kisokos.”

1.5 A címzettek véleménye
Kritikus fontosságú, hogy a címzettek számára releváns és érdekes tartalmat
tegyünk a hírlevélbe. Ha haszontalannak, sőt zavarónak tartják, akkor egyre többen jelölik majd spamként a levelező rendszerükben, ez pedig előbb-utóbb oda
vezet, hogy tényleg a spam mappában landolnak a tőlünk érkező levelek, s nemcsak ezeknél a címzetteknél, hanem minden felhasználónál, aki azt az e-mail
szolgáltatót használja.
Szorosan összefügg ezzel a leiratkozás egyszerűsége. Sok hírlevél-küldő azt
a stratégiát választja a leiratkozások elkerülésére, hogy nagyon megnehezíti a
leiratkozási folyamatot, így aztán kevesen fognak leiratkozni. Ezzel azonban hatalmas öngólt lőnek, mert a címzettek találnak egyszerűbb módot a problémájuk megoldására: spamként jelölik az e-mailt a levelezőprogramjukban, ez pedig
ugyanazt eredményezi, mint az előző esetben, vagyis előbb-utóbb mindenkinél
spambe kerül a hírlevelük.
Az a megoldás, hogy minden hírlevelünkben jól látható helyen kell lennie egy
leiratkozási linknek, ahol egy kattintással jelezheti a címzett, hogy nem kér több
hírlevelet.
Bizonyos szolgáltatóknál (például Yahoo, Hotmail) lehetőség van továbbá csatlakozni az ún. feedback loop rendszerhez — a DIMSZ törekszik arra, hogy hazai
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szolgáltatóknál is elindítson ilyen rendszereket, melyek lényege, hogy a szolgáltató
jelzi a feltételeket teljesítő küldőnek, ha egy címzett egy levelet spamnek jelölt.
Nagy a valószínűsége, hogy ezek a címzettek a későbbi leveleket is spamnek
jelölnék, ezért ha ezt implicit leiratkozásnak tekintjük, akkor a későbbi leveleink
kézbesítési arányát tudjuk növelni azoknál, akiket a híreink valóban érdekelnek. A
szakosodott e-mail küldő cégek nagy része már tagja ezeknek a rendszereknek, így
ha őket választjuk a levelek kézbesítésére, akkor egyből élvezhetjük a feedback
loop előnyeit.
Hosszú távú hatások
A hírlevélküldés egy hosszú távú folyamat – a felsorolt beállítások és trükkök,
vagy azok hiánya jellemzően nem azonnal fejtik ki hatásukat. Ugyanakkor elmondható, hogy egy rossz reputációval rendelkező feladót és/vagy IP címet csak
kemény munkával lehet kihúzni a „gödörből”, sokkal kifizetődőbb már a kezdetektől szakemberek segítségét igénybe venni.
Kálmán Tamás, Maileon-Wanadis ügyvezető igazgató
„Csakúgy mint a szemét, ami beszennyezi a környezetünket, a spam beszennyezi a levelező ládánkat és megnehezíti, hogy az olvasó megtalálja az igazán értékes dolgait, azaz
azokat a hírleveleit, amiket igazából szívesen olvasna. Így nem csak azzal kell egy e-mail
marketingesnek küzdenie, hogy releváns tartalommal szolgálja ki az olvasóit, de még azzal
is, nehogy összetévesszék a leveleit egy értéktelen levélszeméttel.”

2. Technikai paraméterek
2.1 Min múlik, hogy spamben végzi-e egy hírlevél?
A spam szűrők egy e-mail vizsgálatakor több szempontot vesznek figyelembe.A
spam szűrők minden egyes szempont vizsgálata alapján adnak egy pontszámot,
amelyeket a végén összeadnak, és a végeredmény alapján döntik el, hogy milyen
kategóriába sorolják az e-mailt.
Ez a „Szent Grál”, amire minden e-mail küldő keresi a választ. Fontos azonban
látni, hogy ezt soha nem fogjuk pontosan tudni: a szolgáltatók szabályrendszere
nem nyilvános, csak iránymutatások és „best practice”-szek vannak erre vonatkozóan. Ezek egyike sem garantálja, hogy a levelünk nem kerül majd spam mappába, de mindegyik elősegíti azt. Minél többet alkalmazunk tehát ezekből, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy a levelünk ténylegesen az inboxba kerül.
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2.2 Az e-mail tárgya
Az e-mail tárgyában kerüljük az írásjelek halmozását, illetve a speciális karakterek használatát, mert ezek sok plusz pontszámot érnek a spam szűrőknél. Ha
magyar nyelvű hírlevelet küldünk, akkor valószínűleg magyar ékezetes karakterek is szerepelnek a tárgyban, ez esetben pedig fontos, hogy olyan eszközt
használjunk, amely ezeket a karaktereket is szabályosan tudja belekódolni az
e-mailbe (legjobb, ha UTF-8-as kódolást használunk).
Erre a legegyszerűbb teszt, ha küldünk magunknak egy hírlevelet az alábbi tárg�gyal: Árvíztűrő tükörfúrógép (ebben minden magyar ékezetes karakter szerepel), és
megnézzük, hogy a nagyobb ismert ingyenes levelező rendszerekben, illetve
Outlookban megfelelően jelenik-e meg minden karakter.
A félrevezető tárgy használatát sem javasoljuk, ami teljesen mást ígér a címzettnek, mint ami a levélben olvasható. A spam szűrők nem feltétlenül büntetik, de
érdemes kerülni az olyan semleges tárgyat is, mint pl. „Májusi hírlevél”, „Akciós
ajánlatok”, mert ezeket nagyon kevesen fogják megnyitni, hiába érkezik meg az
e-mail fiókjukba.
Fialka Krisztina, ReachMedia média üzletág igazgató
„A szabályok viszonylag egyértelműek, de a szereplők tapasztalataink szerint nem igazán
ismerik vagy egyszerűen csak nem akarnak megfelelni nekik. Úgy látom, hogy a cégek
adatvédelemmel kapcsolatos hozzáállása finoman szólva is laza. Elsősorban a nagyobb
vállalatok, illetve multinacionális cégek esetében érzékelünk komoly fejlődést ezen a fronton.
A hazai spammerek „áldásos” tevékenységének köszönhetően a piac megítélése sem éppen pozitív, így a jogkövető DM szolgáltatóknak is jut a negatív megítélésből. Mindenképpen jót tenne a piacnak, ha iparági összefogással, együtt kommunikálnánk a vonatkozó
jogszabályok értelmezését és betartásuk előnyeit.”

2.3 Az e-mail tartalma
A legfontosabb, hogy az e-mail tartalma ne csupán képekből álljon, hanem a lehető legnagyobb része szöveges tartalom legyen. Ez egyrészt azért fontos, mert
a képekre írt szöveget a spam szűrő nem tudja elolvasni, így a lehető legros�szabb pontszámot adhatja, másrészt pedig a legtöbb e-mail kliens blokkolhatja
a képek automatikus megjelenítését, így a címzett csak akkor látja, ha rákattint a
képek letöltése linkre.
Ha a képek megjelenítése nélkül nincs olyan érdemi tartalom az e-mailben, ami
alapján a címzett eldöntheti, hogy érdekli-e az üzenet, akkor nem lesz motivációja, amiért letöltené a képeket, ez pedig rossz hatással lesz a konverzióra. Javasoljuk, hogy a képek mérete egyenként ne haladja meg az 50 KB-ot, egészen
biztos, hogy egy 300 KB-os hírlevélnek szignifikánsan nagyobb esélye van átjutni
egy spam szűrőn, mint egy 2 MB-osnak.
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2.4 A feladó e-mail cím reputációja
A spam szűrők azt is figyelik, hogy egy adott e-mail címről érkező e-mailek milyen
gyakran akadnak fenn a szűrésen, és ha ez a mutató romlik, akkor az erről a címről
érkező e-mailek eleve hátrányból indulnak. Ez a kérdés szorosan összefügg több
későbbi ponttal is, pl. a címzettek véleményével és a címlista karbantartásával.
2.5 A küldő szerver reputációja
A spam szűrők első szempontként azt vizsgálják, hogy a küldő szerver IP címe
szerepel-e valamelyik nemzetközi feketelistán, ahol a spamet küldő szervereket
gyűjtik. Ha egy címzett bejelentése miatt adott szerver felkerül egy ilyen listára,
akkor attól a pillanattól kezdve a levelei automatikusan spamként végzik, függetlenül attól, hogy az összes többi szempontnak megfelelnek-e.
TIPP: Ezeket a feketelistákat magunk is ellenőrizhetjük ingyenes online eszközök
segítségével, mint például a http://www.dnsbl.info. Itt meg kell adnunk a levélküldő
szerverünk IP címét, majd egy listában láthatjuk az összes fontosabb feketelistán
lévő státuszunk.
Ha valamelyiken fent lennénk, akkor az adott lista nevére kattinva információkat találunk a listáról, annak fenntartójáról, illetve a levétel menetéről. Ez utóbbi
általában egy automatizált folyamat, a bejelentés után 1-2 órával lekerülhetünk a
legtöbbről. Ennek az az oka, hogy a spam-küldők jellemzően ún. zombi-hálózatokat használnak, amiknek a legtöbb esetben nincs is állandó IP címük, ezért a
levételükkel sem foglalkoznak.
Ez a probléma exponenciálisan nő a lista méretének növekedésével, ezért több
tízezres címlisták esetén célszerű hírlevél-szolgáltatót igénybe venni, aki ezt a
problémát megoldja. Ha jó szolgáltatót választunk, akkor a cégnek van külön
erőforrása és megfelelő, előre kidolgozott folyamatai a probléma megoldására.
Minél nagyobb a címlistánk és minél több hírlevelet küldünk ki havonta, annál
fontosabb, hogy egy nagy szerverparkkal rendelkező, hosszú ideje a piacon levő,
megbízható hírlevél-szolgáltatót válasszunk.
Marosvölgyi Péter, AEGONdirekt.hu Zrt vezérigazgató
„A következő években az átlagnál nagyobb növekedést azok a cégek fogják elérni, amelyek
az adatbázis- és kapcsolat marketinget részesítik előnyben. A felhasználói viselkedések
követése és automatizált feldolgozása, valamint a folyamatos és perszonalizált e-mail kommunikáció áttörés előtt áll Magyarországon. Akik rendelkeznek felhasználói adatbázissal és
ezt megfelelően használják, azok alacsony költségek mellett érhetnek el majd kiemelkedő
konverziókat. Minden korábbinál nagyobb érték lesz a jó minőségű kapcsolat a felhasználóinkkal, akik már nem az átlagos és régen bevált hívószavakra, hanem a minden eddiginél
pontosabb, Őket és élethelyzetüket, valós igényüket megszólító ajánlatokra fognak kattintani. Mindezt csak legálisan épített és használt kapcsolatokkal lehet megteremteni.”
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2.6 A vásárolt illegális listák veszélyei
A küldő szerver reputációjára nézve az egyik legnagyobb veszélyt az ún. spamtrap címek jelentik. Ezeket a szolgáltatók hozzák létre és teszik ki az internetre,
esetleg egy-két nyilvános fórumba is bemásolva azokat. Az illegális címlistákat
összeállítók ugyanis jellemzően ilyen helyeket néznek át engedély nélkül begyűjthető címek után kutatva. Ha valaki egy ilyen csapda-címre levelet küld, az gyakorlatilag azonnal feketelistára kerül.
2.7 A küldő szerver beállításai
A nagyméretű kampányokat elfogadható hatékonysággal csak erre optimalizált
és megfelelően beállított szerverparkkal lehet kiszolgálni. Havi pár ezer e-mailt
bármilyen eszközzel kiküldhetünk, néhány tízezret valamilyen saját szerverre telepíthető dobozos megoldással, de ha több mint 100 000 e-mailt küldünk havonta,
akkor már célszerű igénybe venni egy erre szakosodott e-mail marketing technológiát szolgáltató céget (e-mail service provider).
Miért van erre szükség? A legtöbb e-mail szolgáltatónak van nyilvánosan elérhető iránymutatása a tömeges e-mail küldők számára (bulk sender guideline yahoo, google). Ezek nem feltétlenül esnek teljesen egybe, ezért a legjobb, ha az
e-mailküldő szervereink képesek különböző beállításokkal küldeni a leveleket a
címzett szolgáltatója alapján, így mindenkinél az optimális megoldásokat tudjuk
alkalmazni. Postai analógiával élve, lehet olyan fogadószerver, ami a standard
C6 borítékokat kedveli a legjobban, míg egy másik az B6-ot. Csak akkor tudunk
mindkettőnek megfelelni, ha a leveleket címzettenként eltérő „borítékolással”
küldjük ki.
2.8 Szürkelista - greylist
A szolgáltatók másik védekezési módja az ún. szürkelista. Ennek lényege, hogy
ha hirtelen nagy mennyiségű levél érkezik egy olyan szerver irányából, ahonnan
korábban nem volt ekkora forgalom, akkor ideiglenesen korlátozzák az onnan
átvett levelek számát – akár másodpercenként egyre csökkentve. A többi levél
ilyenkor „átmeneti hiba” üzenetet kap. Ez két dolog miatt fontos:
1. Ezeket a leveleket bizonyos idő elteltével újra kell küldeni. Mivel a spammerek
a válaszüzenetekkel nem foglalkoznak, csak „öntik” a leveleket, ez ellenük egy
hatékony védekezési mód, a rendes küldőket pedig csak átmenetileg akadályozza. A szürkelista ideje szolgáltatónként eltérő, forgalomtól függően 1 órától
akár 3-4 napig is terjedhet.
2. A szervereinket készítsük fel megfelelő háttértárral. Ha a leveleinket napokon
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keresztül parkolópályára teszik, akkor egy nagyobb lista és e-mail méret
esetén gyorsan a szokásos méret sokszorosára növekedhet az ún. levél
queue, ami a szerveren a küldésre átvett, de még nem kézbesített 		
leveleket tárolja.
Ez csak egy példa a sok apró buktatóból, amik akár nagymértékben csökkenthetik a hírlevelünk hatékonyságát, különösen akkor, ha nagyobb méretű adatbázissal rendelkezünk.
2.9 A címlista karbantartása
A lista méretének növekedésével, és az eltelt idővel arányosan nő azon e-mail
címek száma, amelyek szerepelnek a listán, de a hozzájuk tartozó e-mail fiók
már megszűnt. Ha egy nagyobb címlistára küldünk hírlevelet, akkor a nagy e-mail
tárhely szolgáltatók, mint pl. a Gmail figyelik, hogy a hozzájuk tartozó e-mail címekre küldött kampányokban milyen arányban vannak nem létező e-mail fiókok,
és ha ez átlép egy kritikus arányt, akkor a létező e-mail fiókokra küldött levelek is
a spam mappában landolnak.
A problémát megelőzhetjük, ha karbantartjuk a címlistát, és a nem létező címekről visszapattanó e-mailek alapján letiltjuk a hozzájuk tartozó feliratkozókat. 2-3
ezres címlista esetében ez még akár manuálisan is megoldható, de ha több mint
10 000 címzett van a listán, akkor csak olyan hírlevél rendszert szabad használni,
amely automatikusan kezeli a visszapattanó e-maileket és automatikusan karbantartja a címlistát.
Sajnos ez nem feltétlenül egy egyszerű feladat, mivel a visszapattant levelekről
nem minden esetben lehet megállapítani, hogy eredetileg melyik e-mail címre
kerültek elküldésre. Ennek a problémának a kiküszöbölésére hozták létre az ún.
VERP (Variable Envelope Return Path) technológiát, ami minden kiküldött levélhez egyedi visszapattanás (bounce) címet rendel. Másként fogalmazva a „technológiai” feladó minden kiküldött levél esetében más, ezért ha a levél visszapattan, az egyedi feladócím miatt nemcsak a címzett e-mail címe, hanem az adott
kampány is pontosan beazonosítható.
Keleti József, Bisnode Magyarország Kft. Ügyvezető igazgató
„Amennyiben vásárolt címlistával dolgozunk nagyon fontos, hogy az adatbázist megbízható, minőségi forrásból vásároljuk meg. Az interneten sok esetben néhány 10 ezer forintért
árult, több százezer email címet tartalmazó listákkal nemcsak hamar spamlistára kerülhetünk, hanem akár a spamtörvény megsértése miatt büntetőjogi intézkedésekbe is ütközhetünk. Ráadásul egy olyan levél, amit célcsoport meghatározás nélkül, válogatás nélkül
mindenkinek kiküldünk cégünk hírnevét is rombolja. Mindig olyan listát válasszunk - legyen
szó cég vagy magánszemély adatbázisról – ami igazolható forrásból származik, és lehetőséget biztosít számos szűrőfeltétellel a célcsoport pontos meghatározására.”
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TIPP: Hogyan ellenőrizzük, hogy a leveleink VERP technikával kerülnek-e
kiküldésre?
1. lépés: Nézzük meg a levél forráskódját! Gmail rendszerben például a „show
original” menüponttal:

2. Keressük meg a „Return-Path: <bounce...” részt, például:
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3. Amennyiben ez egy „hagyományos”, láthatóan nem címzettenként eltérő
e-mail cím (jellemzően bounce@encegem.hu), akkor a rendszerünk 		
nem használ VERP-et. Ellenben ha egyedi számsorok vannak benne (a 		
példában +13-1988-....), akkor igen, így nagyobb aránnyal tudja 			
azonosítani a visszapattanó leveleket eredeti címzettjeit, ezzel hosszú 		
távon növelve a szerverünk reputációját és az elért kézbesítési arányt.
Koncz Gábor, Protopmail ügyvezető
„A spam küldők az e-mail marketingesek legnagyobb ellenségei. Miattuk a legálisan küldött marketing célú e-mailek is nehezebben érnek célba, mivel a spam szűrőket lehetetlen
úgy beállítani, hogy minden spamet kiszűrjenek, mégis megkapjuk az összes e-mailt, amit
szeretnénk.”

Vállalatok az inhouse címlista karbantartás veszélyeiről
Az adatbázisokat sokféleképpen lehet üzemeltetni. Íme néhány példa:
•
•
•

a cég saját maga üzemelteti az adatbázisait
a cég gyűjti az adatokat, de outsource-olja az adatbázis üzemeltetését
a cég minden adatbázis tevékenységet outsource-ol

Adatvédelmi nyilatkozat készítése minden fenti esetben szükséges, valamint
a tevékenységet be kell jelenteni a hatóságoknak, probléma azonban leggyakrabban abban az esetben merül fel, amikor a cég saját maga üzemelteti adatbázisait. Ekkor általában erősebb „IT függő” vállalatokról beszélünk. Nem ritka, hogy
ilyen cégek saját e-mail marketing vagy akár CRM szoftverekkel rendelkeznek.
Ilyen esetben a vállalat tudatosan felvállalja a szoftverfejlesztő címkét is, s nem
hajlandó másképp működtetni a marketing programokat sem.
Azonban egy ilyen rendszer felállítása a fejlesztők számára csak egy újabb projektet jelent, így ritkán veszik figyelembe az alábbi szempontokat:
•
•
•
•
•

felhasznalóbarát-e a munkafelület
mennyire automatizált a hírlevélre való fel-és leiratkozás
mikor minősítheti a felhasználó levelünket spamnek (lásd lejebb)
napi kapcsolat szükséges az e-mail szerver üzemeltetővel az esetleges 		
problémák elkerülése/rendbetétele érdekében
az ilyen szoftverek folyamatos fejlesztést igényelnek, mert az e-mail kliensek és
a böngészők, illetve op rendszerek is folyamatosan változnak

A fejlesztők az idő legnagyobbb részét a meglévő rendszereket összekapcsolásával és különféle modulok kifejlesztésével töltik, melyekre az értékesítési vagy
marketing részlegnek szüksége van. A forgatókönyv a következőképpen néz ki:
a fejlesztők részletesen kikérdezik a belső megrendelőt, hogy mire van szüksége,
majd ezek alapján elindul a fejlesztési folyamat.
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3. Spam típusok
3.1 Állás
Amikor magunktól kapunk állásajánlatot
Téma: jól fizető állásajánlat, jellemzően marketing vezetői elhelyezkedést biztosítva. A gond az, hogy saját magunktól kapjuk.
Feladó: saját e-mail címünk van feltüntetve, az e-mail fejlécéből azonban kiolvasható a valódi feladó, mely pl: requiting9@google.com
Jellemző tárgy: Job opportunity – hurry to apply!
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• feladó (saját magunk)
• Contact e-mail címben szereplő domain ellenőrzése
• maga az ajánlat tartalma, fogalmazása, szerkezete, valószerűtlen volta
• nincs feladó név
• nincs megszólítás
• nincs fejléc
Teendő:
• semmiképp se válaszoljunk, ez megerősíti a címünk valódiságát
• spam-filterbe elhelyezni a valódi feladó címét
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3.2 LinkedIn
Amikor egy számodra ismeretlen személy jelöl be a Linkedin-en
Téma: LinkedIn bejelölés
Feladó: LinkedIn-szerű szerkezet: Név – LinkedIn
Jellemző tárgy: Join my network on LinkedIn
Jellemző tartalom:
LinkedIn
1.
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Miről ismerhetjük fel?
• a fejlécben szereplő e-mail cím hamis
• (pl: sympathizing128@behagdinsmag.dk)
• a tartalomban szereplő linkek első ránézésre is messze vannak a LinkedIn-től
• rendes esetben a küldőt az esetek nagy részében legalább fel tudjuk idézni,
hogy honnan ismerős
Teendő:
• ne igazoljuk vissza
• ne is próbáljuk a linkre kattintva megpróbálni kideríteni, hogy ki a feladó,
mert nem a LinkedIn-en fogunk kikötni
• a levélben található címeket tegyük spam-listára
3.3 Partner
Amikor ismeretlenül/látatlanul belénk szeret egy ukrán/orosz lány/fiú
Téma: ismerkedés
Feladó: általában jól csengő női/férfi név
Jellemző tárgy: Miss You, Waiting for You, I’m online now, Hi there stb.
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• feladó neve
• a feladó e-mail címe gyanús (szám, illetve furcsa domain név)
• ismeretlenül túlságosan „barátkozó”
Teendő:
• egyik linkre se kattintsunk
• tegyük spam listára a feladó címet, domain nevet
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3.4 Gyógyszer
Amikor olcsón jutnánk drága gyógyszerekhez
Téma: gyógyszerek beszerzése hatalmas kedvezménnyel
Feladó: nagy gyógyszercég nevében ismeretlen cím
Jellemző tárgy: Save 70-80 % NOW. free delivery
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• a címben szereplő e-mail cím nem kötődik a gyógyszercéghez
• a levélben nincs konkrét személy, cég, elérhetőség, aki az ajánlatot teszi
• a leiratkozás linkje nem a leiratkozáshoz visz
Teendő:
• egyik linkre se kattintsunk
• ne válaszoljunk
• tegyük spam-listára a címet
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3.5 Befektetés
Kedvező befektetési lehetőséggel kecsegtető ajánlat
Téma: magas hozamot ígérő befektetés
Feladó: pl: info@okosbefekteto.hu
Jellemző tárgy: Ezt a levelet csak egyszer kapta meg!
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• sem cég, sem bank nincs konkrétan megnevezve
• a jelölt link semmi relevanciát nem mutat a feladóval
• gyanúsan magas kamat
Teendő:
• ne kattintsunk rá a linkre
• ne válaszoljunk
• tegyük a címet spam-listára

Bánki Márton, Proaktív Tanácsadás ügyvezető igazgató
„Vannak jogilag spamnek tekinthető levelek, amelyek esetén a címzett nem járult hozzá,
hogy levelet kapjon. Vannak azonban tartalmi spamek is, amelyek esetén a címzetteket
nem kérdezték meg arról, hogy a levél témája érdekli-e őket. Ezek a célzatlanságból származó spamek. Mindkettő a hatékonyság ellen hat.”
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3.6 Rejtett promóció
Etikátlan rejtett promóció
Téma: elalvásgátló
Feladó: Tóth B. József
Jellemző tárgy: Dögölj meg!
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• megütközést keltő mondat a tárgyban
• nincs feltüntetve sem cég, sem elérhetőség
Teendő:
• ne kattintsunk a megjelölt linkre
• értesítsük az illetékes hatóságot
• tegyük spam-listára a címet
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3.7 Küldemény
Hamis DHL-riport
Téma: DHL kézbesítési riport
Feladó: látszólag a DHL
Jellemző tárgy: DHL delivery report (kézbesítési szám)
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• csatolt zip file, amit semmi esetre se nyissunk meg
• valószínűleg nem küldtünk a megjelölt városba küldeményt; megjegyeznénk,
hogy jellemzően valós DHL-küldemény feladása után kapunk ilyen spamet,
ami valószínűleg vírust tartalmaz
• nem működik a leiratkozó-link
• a feladó hiteles esetben sosem DHL Global, hanem személy, elérhetőséggel
Teendő:
• a zip file-t semmiképp se nyissuk meg
• ne válaszoljunk a megadott címre
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3.8 Banki szolgáltatások
PayPal
Téma: PayPal utalás
Feladó: látszólag a PayPal, valós feladót lásd lejjebb
Jellemző tárgy: Receipt for your payment to XY
Jellemző tartalom:
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Valós forrás:
	
  

Miről ismerhetjük fel?
• valószínűleg nem történt ilyen jellegű utalásunk, a személy is ismeretlen
• a megjelölt linkre ráállva, (nem kattintva!), láthatjuk, hogy nem PayPal-os a cím
• a levél beállításai között megtaláljuk a valós feladó címét
Teendő:
• a „help” linkre se kattintsunk
• az üzenet fejlécében található valós címet tegyük spam-listára
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Citibank
Téma: Citibank elektronikus számla
Feladó: látszólag a Citibank, de magánszemély is előfordulhat
Jellemző tárgy: Merchant statement
Jellemző tartalom:

Miről ismerhetjük fel?
• a Citibank nem küld zip formátumban kivonatot, csak jelzi, hogy elkészült, és
az online felületen elérhető
• a formátum sem hasonlít az eredeti levélre
• nincs benne a Citibank 40-es telefonszáma, se egyéb kontakt, se fiók megjelölés
Teendő:
• kerüljük a csatolt zip megnyitását
• a valós feladó címét tegyük spam-listára
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4. Szabályozás
4.1 Az e-mail marketing szabályozása
Előzetes kifejezett hozzájárulás
A hatályos jogszabályok alapján elektronikus úton (pl. e-mailben) reklám természetes
személynek, mint a reklám címzettjének kizárólag előzetes kifejezett hozzájárulás
alapján küldhető. Tekintettel arra, hogy a Reklámtörvény alapján a hozzájárulásnak
előzetesnek, egyértelműnek és kifejezettnek kell lennie, pusztán annak ténye, hogy
egy adott személy egy közösségi weboldalon, internetes fórumon, blog szövegben,
apróhirdetésben stb. közzéteszi valamely elektronikus elérhetőségét, még nem
tekinthető a hatályos reklámtörvényben megkövetelt előzetes hozzájárulásnak.
Mindezekre tekintettel az ilyen elérhetőségekre küldött címzett reklámüzenet a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, s ezért ilyen formában nem megengedett.
Fontos továbbá, hogy az irányadó jogszabályok alapján az eDM-ek fogadásához
elektronikus levélben, SMS-ben, MMS-ben, faxon, vagy más, ezekkel egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján (például azonnali üzenetküldő – instant
messenger szolgáltatás útján) sem lehet hozzájárulást kérni.
A gyakorlatban többnyire a weboldalakon történő regisztráció, illetve online promóciók, továbbá webáruház szolgáltatások igénybevétele kapcsán kerülhet sor a hozzájárulások beszerzésére az erre vonatkozó megfelelő külön mező kipipálásával
(amely mező nem lehet előre kipipálva).
Elektronikus DM esetén milyen módon és formában kell biztosítani
a hozzájárulás visszavonásának, azaz a leiratkozásnak a lehetőségét?
A hatályos Reklámtörvény a leiratkozás lehetőségét kizárólag a természetes személyek részére küldött eDM-ek kapcsán szabályozza. Ennek megfelelően, amen�nyiben egy természetes személy előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy egy vállalkozás
eDM-eket küldjön részére, úgy biztosítani kell azt, hogy bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozzon, ha szeretne. A leiratkozás lehetőségét
mind postai úton (levélcím megjelölésével), mind elektronikus úton biztosítani kell,
oly módon, hogy a leiratkozó személye egyértelműen beazonosítható legyen.
A leiratkozási címről és egyéb elérhetőségről a reklámüzenetben egyértelműen és
szembetűnően kell tájékoztatni a címzettet. A leiratkozást követően az adott személy
valamennyi adatát haladéktalanul törölni kell az adatbázisból.
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Elektronikus DM fogadásához való hozzájárulás lehet-e feltétel
egy online promóciós játékban?
A gyakorlat alapján igen, de csak abban az esetben, ha a résztvevőknek a játék
időtartama alatt bármikor lehetőségük van arra, hogy visszavonják a direkt marketing üzenetek fogadásához adott hozzájárulásukat, anélkül, hogy ezzel összefüggésben bármilyen hátrány érné őket (pl. kizárás a játékból). Ilyen esetben mindig
megfelelően tájékoztatni kell a résztvevőket arról, hogy – amennyiben a játékban a
leiratkozástól függetlenül szeretnének részt venni – úgy az ehhez szükséges célból
és ideig (a promóció végéig és az esetleges nyeremények átadásáig) a szervező
még kezeli a játékra regisztráció során megadott személyes adataikat, majd ezt
követően törli azokat.
A fentieken kívül javasolt, hogy a játékszabályzat feltételeinek elfogadására feltüntetett mezőtől egy elkülönült mező kipipálásával legyen lehetőségük a játékosoknak
az eDM fogadáshoz hozzájárulni, függetlenül attól, hogy a játékban történő részvételnek feltétele-e a hozzájárulás megadása vagy sem.
HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK - MIT TEHET A FOGYASZTÓ?
A törvény alapján többféle lehetőség, illetve többféle szerv szerepe is felmerülhet,
akikhez jogszerűtlen reklámozás és adatvédelmi kérdések esetén lehet fordulni.
Címzett reklámüzenetekkel kapcsolatos panaszok kezelése
Tekintettel arra, hogy a kéretlen megkeresés kapcsán egyrészről felmerülhet az
adatkezelési szabályok sérelme, másrészről a reklámjogi szabályok megsértése,
két típusú hatóság eljárása is szóba jöhet. Az egyik – az adatvédelmi kérdések
kapcsán – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH vagy
adatvédelmi hatóság), a másik az elektronikus kéretlen reklámüzenetek kapcsán
eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH vagy médiahatóság), valamint
az egyéb típusú kéretlen reklámüzenetek esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) is. Amennyiben pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kéretlen reklámüzeneteket kapunk, úgy a PSZÁF is jogosult eljárni.
Az adatvédelmi hatóság eljárása
Az adatvédelmi hatóságnál (http://www.naih.hu/kapcsolat.html) bárki kezdeményezhet vizsgálatot arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A kéretlen
megkeresés kapcsán az adatkezelési szabályok sérelme elsősorban pl. úgy merülhet fel, hogy valamely szolgáltató, akinek megadtuk az adatainkat, az adatbázist
tudtunk és hozzájárulásunk nélkül átadja harmadik személy (cégek) részére, akik
erre az adatbázisra lefolytatják saját direkt marketing kampányukat. Hasonlóan
jogellenesen jár el az adatkezelő cég, ha annak ellenére, hogy kértük, hogy többet
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ne keressenek meg minket e-mailen, telefonon stb., az adatainkat mégsem törli a
direkt marketing adatbázisából. Az adatvédelmi hatósághoz tett bejelentése miatt
a törvény szerint senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a hatóság csak akkor
fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható (ha a bejelentő kéri, akkor a kilétét még ilyen esetben sem fedi fel a hatóság). Az adatvédelmi
hatóság vizsgálata ingyenes. A NAIH főszabályként köteles kivizsgálni a bejelentést,
kivéve, ha a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy a bejelentés névtelen. Egyebekben a hatóság lefolytatja a vizsgálatot, és az eredményéről
értesíti a bejelentőt.
Amennyiben kéretlen reklámüzenetekkel kapcsolatban merül fel jogsérelem, úgy
bejelentés tehető a médiahatóságnál (http://mediaeshirkozlesibiztos.hu/tart/index/973/Elerhetosegek). A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő adatait, az
eljárásra okot adó körülményt, a bejelentést megalapozó tényeket, illetőleg azt a
tevékenységet vagy magatartást, amelynek alapján a jogsértés valószínűsíthető.
A hatóság a bejelentés alapján mérlegelése szerint hivatalból eljárást indíthat.
Amennyiben a hatóság a bejelentés alapján nem indít eljárást, arról hivatalos levélben – indokolási kötelezettség nélkül – tájékoztatja a bejelentőt. A bejelentő kérheti
adatainak zárt kezelését. A konkrét bejelentés menetéről, a formanyomtatványról
bővebb információ a médiahatóság weboldalán érhető el:
(http://nmhh.hu/cikk/4069/Altalanos_tajekoztatas_az_NMHH_elektronikus_
hirdeteskuldessel_kapcsolatos_eljarasarol)
A NAIH a panasz alapján – amennyiben azt nem utasítja el – vizsgálatot indít. A
vizsgálat során felvilágosítást kérhet az adott cégtől, vizsgálódhat az adott cégnél,
iratokba betekinthet. A vizsgálat során, amennyiben megalapozottnak tartja a jogsérelem fennállását, felszólíthatja a céget a sérelem megszüntetésére. Amennyiben a cég nem tesz eleget a hatóság kérelmének, úgy a hatóság további intézkedésekről dönthet. Így dönthet úgy, hogy egy jelentéssel lezárja a vizsgálatot. A jelentés
nyilvános, és tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket. A hatóság jelentése bíróság vagy más hatóság
előtt nem támadható meg. Ezen kívül indíthat a NAIH adatvédelmi hatósági eljárást.
A hatósági eljárás végén kötelezheti a céget az adatok helyesbítésére, törlésére
stb. attól függően, hogy milyen tárgyú volt a panasz. Amennyiben a hatóság úgy
ítéli meg, úgy bírósághoz is fordulhat az adott ügy kapcsán.
Az NMHH a fentiekben írtakhoz hasonlóan jár el. Hatósági eljárást folytat le, amelynek végén kötelezheti az adott céget a jogsértés megszüntetésére, továbbá bírságot is kiszabhat, amelynek mértékét az eset összes körülményeire tekintettel
mérlegeli.
Amennyiben bíróság elé kerül az ügy, úgy a bíróság megállapíthatja a jogsértést,
szintén kötelezheti az adatkezelőt a jogsértő helyzet megállapítására, és amennyiben az érintett kártérítési összeget is érvényesített, úgy a bíróság ennek megfizetésére is kötelezetheti a jogsértő adatkezelőt.
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Bírósági kereset
A fentiekben a hatósági eljárásokról esett szó, azonban a hatóságokon kívül bármilyen jellegű jogsérelem (legyen az adatkezelési vagy fogyasztóvédelmi jogsérelem)
esetén az érintett bírósághoz is fordulhat. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi bíróság, vagy törvényszék előtt indítható meg. A
bíróság eljárására – attól függően, hogy milyen jellegű ügyben indul – eltérő költségviselési, bizonyítási, valamint határidő szabályok vonatkozhatnak. Ezzel kapcsolatban indokolt eseti jogi tanácsadást igénybe venni.
A fentiekben leírtak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.
A konkrét eset körülményeitől függően egyéb jogszabályi előírások is irányadóak lehetnek, így mindig javasolt az eseti konzultáció.
További információ:
www.tiszteltvasarlo.hu
Direkt és Interaktív Marketing Szövetség
www.dimsz.hu
A Spam kisokos szerzői: Jeges Zsolt, Citromail, Damjanovich Nebojsa, Dr. Hatházi
Vera Ügyvédi Iroda, Protopmail, Visionline, valamint a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség E-mail marketing tagozata.
A tájékoztató teljes anyaga és annak valamennyi részlete a szerzők kizárólagos
szellemi tulajdonát képezi. A szerzők előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a
tájékoztatót, illetve annak bármely részletét – magáncélú belső használat kivételével – felhasználni, így különösen többszörözni, bármilyen adathordozón rögzíteni,
terjeszteni, bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, valamint nyilvánosan
előadni. Minden jog fenntartva.
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