2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
– kivonatos közlés, 2015.december 31-jétől hatályos szöveg –

Értesítés a jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról
13. § (1) Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán,
hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a
védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a
védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban:
jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével
felhívhatja a 9-11. §-okban meghatározott szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ
eltávolítására.
(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus
levelezési címét.
(3) Amennyiben a jogosult meghatalmazottja útján jár el, az (1)-(2) bekezdés szerinti
értesítéshez az értesítési-eltávolítási eljárásban való képviselet ellátására feljogosító teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti értesítés átvételétől számított 12 órán belül a szolgáltató - a
jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevő (a továbbiakban: érintett igénybe
vevő) 3 munkanapon belül történő írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az
értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ
eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése
alapján történt.
(5) Köteles megtagadni a szolgáltató az (1)-(2) bekezdés szerinti értesítés alapján az
információhoz való hozzáférés nem biztosítását vagy az információ eltávolítását, ha
ugyanazon információ vonatkozásában ugyanazon jogosult vagy a jogosult (3) bekezdés
szerinti meghatalmazottja értesítése alapján már eljárt a (4) bekezdés szerint, kivéve, ha az
eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.
(6) Az érintett igénybe vevő a (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás átvételétől
számított 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban a
szolgáltatónál kifogással élhet az érintett információ eltávolításával szemben. A kifogásnak
tartalmaznia kell:
a) az eltávolított, illetőleg hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a
hálózati címet, ahol az korábban hozzáférhető volt, továbbá az érintett igénybe vevőt
azonosító, a törvény 4. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban meghatározott adatokat;
b) indokolt nyilatkozatot arról, hogy az igénybe vevő által biztosított információ nem sérti a
jogosult (2) bekezdés szerinti értesítésében megjelölt jogát.
(7) A (6) bekezdés szerinti kifogás átvételekor a szolgáltató haladéktalanul köteles az
érintett információt újra hozzáférhetővé tenni, és erről a jogosultat a kifogás megküldésével
értesíteni, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság
rendelte el.
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(8) Ha az érintett igénybe vevő a jogsértést elismeri vagy a (6) bekezdés szerinti
határidőben nem terjeszt elő kifogást vagy az nem tartalmazza a (6) bekezdésben előírt
adatokat, és nyilatkozatot, a szolgáltató az információhoz való hozzáférés nem biztosításának,
illetve az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani.
(9) Ha a jogosult a (7) bekezdés szerinti értesítés átvételétől számított 10 munkanapon belül
az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes
intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereset vagy fizetési meghagyás iránti kérelem
benyújtása útján érvényesíti vagy büntetőfeljelentést tesz, a szolgáltató a bíróság erre
vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 órán
belül a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával a (2) bekezdés szerinti
értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítja, illetve az
információt ismételten eltávolítja. A szolgáltató intézkedéséről a bírósági határozat
másolatának megküldésével az érintett igénybe vevőt az intézkedés megtételétől számított 1
munkanapon belül értesíti.
(10) A jogosult köteles a (9) bekezdés szerinti eljárásban hozott jogerős érdemi
határozatokról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az érdemi határozatban foglaltaknak a szolgáltató
haladéktalanul köteles eleget tenni.
(11) A jogosult és a szolgáltató szerződést köthet az (1)-(10) bekezdésekben meghatározott
eljárás alkalmazásáról. A szerződésben a felek a törvénytől nem térhetnek el, de a törvényben
nem rendezett kérdésekben megállapodhatnak. A felek szerződésükben hatályos írásbeli
közlésnek tekinthetik a nekik vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat
hű másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett
elektronikus úton igazolja. Ebben az esetben a felek kötelesek az egymástól származó
elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.
(12) A szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításának vagy az ahhoz való
hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben az eltávolítás vagy a
hozzáférés nem biztosítása során a (4) és (9) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően és
jóhiszeműen járt el.
(13) Az a kiskorú, akinek személyiségi jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett
információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - a
megítélése szerint sérti (e § alkalmazásában a továbbiakban: kiskorú jogosult), vagy a
cselekvőképtelen kiskorú jogosult esetében a törvényes képviselője (a továbbiakban:
törvényes képviselő) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
értesítésével, vagy a kiskorú jogosult, illetve törvényes képviselője azonosítására alkalmas
más módon, így különösen ajánlott postai küldeményben (e § alkalmazásában a továbbiakban
együtt: értesítés) felhívhatja a 2. § l) pont lb)-ld) alpontjában meghatározott szolgáltatót a
kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Korlátozottan
cselekvőképes kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ esetén a kiskorú
jogosult törvényes képviselője is felhívhatja az értesítéssel a szolgáltatót a kiskorú jogosult
személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésben meg kell jelölni
annak indokait is, hogy a sérelmezett tartalom miért sérti a kiskorú jogosult személyiségi
jogait.
(14) A (13) bekezdés szerinti jogsértés esetén az eljárást a (2)-(12) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni az alábbi eltérésekkel:
a) a szolgáltatónak az érintett igénybe vevőt a kiskorú jogosultnak, illetve törvényes
képviselőjének felhívásáról egy munkanapon belül kell értesítenie,
b) a szolgáltató az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani akkor is, ha a
beazonosításához szükséges adatok hiányában az érintett igénybe vevő értesítése nem
lehetséges,
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c) a szolgáltató az információhoz való hozzáférést akkor is köteles a (9) bekezdés
rendelkezéseinek megfelelően meggátolni, illetve az információt ismételten eltávolítani, ha a
kiskorú jogosult vagy törvényes képviselője megküldi részére a nyomozóhatóság az értesítés
szerinti jogsértéssel kapcsolatos nyomozást elrendelő határozatát,
d) a szolgáltató nem köteles feltüntetni, hogy az eltávolítás mely jogosult jogsértést állító
értesítése alapján történt,
e) a szolgáltató elutasíthatja a sérelmezett információ hozzáférhetetlenné tételét, ha a (13)
bekezdés szerinti értesítésben megjelölt indokok alapján megalapozatlannak tartja a kiskorú
személyiségi jogainak sérelmét.
(15) Ha a szolgáltató nem tesz eleget a (14) bekezdés a)-c) pontjában foglalt
kötelezettségeinek, vagy az e) pont alapján elutasítja a kérelmet, a kiskorú jogosult vagy a
törvényes képviselője a kiskorú személyiségi jogai vélelmezett megsértése miatt a
Kerekasztalhoz fordulhat. A Kerekasztal az ilyen bejelentéseket megvizsgálva, azok általános
tapasztalatait a 4/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenysége során felhasználja.
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