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1.1.

a
„Nincs olyan jog a világon, ami ne járn

A jogok védelmet nyújtanak az egyéneknek vagy az egyének
csoportjainak az igazságtalansággal szemben, továbbá lehetővé
teszik az egyének számára, hogy a társadalom értékes és aktív
tagjaiként teljes mértékben kibontakoztassák képességeiket. A
jogok egyúttal azt is jelentik, hogy az egyének és az egyének
csoportjai felelősséggel tartoznak másokért, továbbá magukban
foglalják a magunk és a mások iránti tiszteletet is. A jogok morális
és jogi kötelességeket vonnak maguk után, amelyeket
a nemzetek és az emberek teljesíteni kötelesek.1

Jogok

Szabad véleménynyilvánítás

Oktatás

Válaszadási jog
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Információkhoz való hozzáf
érés

Részvétel

Válaszd ki, hogy a fenti fogalmak közül melyek tartoznak az internethasználathoz
kapcsolódó jogaid, illetve kötelességeid közé. Van olyan, amelyik mind a két kategóriába
tartozhat? Te is kiegészítheted a listát olyan szavakkal, amelyek szerinted összefüggenek az
internethasználathoz kapcsolódó jogokkal és kötelességekkel.A Gyermek jogairól szóló ENSZ
egyezményből megtudhatod az összes jogodat és kötelességedet. A dokumentum a következő
címen elérhető: http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp

JOGOK
Szabad véleménynyilvánítás

Kötelességek
Mások iránti tisztelet

Australian Broadcasting Corporation (2000),’Human Rights: What and When’ (online), http://www.abc.net.au/civics/rights/what.htm,
megtekintés dátuma 04/01/2013.
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Én 18 éves vagyok.
Vajon ugyanazok a
jogaim és kötelességeim,
mint a tieid?

Joanna

Én 14 éves
vagyok.Milyen
internethasználattal
kapcsolatos jogaim
és kötelességeim
vannak?

Josh

Szerinted vannak különbségek a Joannát és Josht megillető jogok között? Vannak eltérések
a rájuk vonatkozó kötelességek között ?

18 éves

14 éves

Némely jogok és kötelességek együtt járnak, mások látszólag ellentmondásban állnak
egymással. Keress ilyen összefüggéseket és ellentmondásokat az online jogaid és
kötelességeid között, és magyarázd meg őket!

JOGOK

Kötelességek

=

≠

Jogaid és kötelességeid a neten
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A legnagyob

A felhasználási
feltételek

Általános és specifikus feltételek, rendelkezések,
követelmények, szabályok, előírások és
szabványok, amelyek összessége egy megegyezés
vagy egy szerződés alkotórészeként szolgál.

Egész biztosan előfordult már veled, hogy egy
weboldalon kipipáltál egy mezőt, amivel
elfogadtad a weboldal felhasználási feltételeit.
De vajon tudtad valójában, mi is az, amit
elfogadsz?

szövegnek tűnnek, azok elfogadása ténylegesen
kötelez téged egy sor jogosultság és kötelezettség
tiszteletben tartására. Ezért nagyon fontos, hogy
megpróbáld megérteni ezeknek a szövegeknek
a tartalmát.

Noha a felhasználási feltételek gyakran csak egy
olvashatatlan jogi nyelvezeten írt, véget nem érő

Miért is ne nézzünk szembe most azonnal ezzel a kihívással?
A szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozó tartalmak vonatkozásában, mint a fényképek és videók (IP
tartalom), az adatvédelem és alkalmazás beállítások alapján különösen az alábbiakhoz adja hozzájárulását:
egy nem kizárólagos, átruházható, al-licencbe adható, jogdíjmentes, világlicencet nyújt részünkre bármely
Ön által közzétett, vagy a Facebookkal kapcsolatos IP tartalom felhasználásához (IP Licenc). Ez az IP
Licenc megszűnik, ha IP tartalmát vagy felhasználói fiókját törli, kivéve, ha az Ön által közzétett tartalmat
másokkal megosztotta, akik azt nem törölték.
Forrás: ...............................................................

K1 Honnan származik ez a szöveg? (Válaszodat írd be a fenti „Forrás:” sorba!)
IGEN
NEM
K2 Elfogadtad ezeket a felhasználási feltételeket?
K3 Le tudod „fordítani” könnyebben megérthető megfogalmazásban a fenti bekezdést? Írd le
„fordításodat” az alábbi üres sorokba!

BusinessDictionary (2012), ‘Terms and Conditions’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
megtekintés dátuma 20/08/2012.
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Clément

Egy átlagos embernek 76 nyolcórás
munkanapjába telne elolvasni az
általa egy év alatt meglátogatott
összes weboldal felhasználási
feltételeit. Nem csoda, hogy az
emberek általában egyszerűen
csak legörgetnek a szöveg végéig,
és rákattintanak az „Elfogadom a
felhasználási feltételeket” gombra.3

Most, hogy már megtetted az első lépéseket a titokzatos jogi zsargon megfejtése
felé, érdemes lenne le is jegyezned néhány „fordításodat” – a jövőben még
hasznodra válhatnak. Nyomtasd ki egy olyan weboldal felhasználási feltételeit, amit
rendszeresen használsz, és foglald össze a legfontosabb elemeit.

AD
T
D
TU ?

Léteznek olyan eszközök, amelyek segítséget nyújtanak a
nehezen érthető felhasználási feltételek értelmezéséhez.
Próbálj ki közülük egyet, például az EULAlyzert!

„Egy kép többet mond ezer szónál.”
Ezért használunk gyakran szimbólumokat manapság a kommunikációhoz. Fejtsd meg
az alábbi szimbólumok jelentését:

Most pedig próbálj meg kitalálni és lerajzolni néhány ikont, amelyek a különböző
weboldalak felhasználási feltételeiben gyakran előforduló elemeket jelképezhetik

Személyes
adatok
védelme
The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.
com/technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, megtekintés dátuma
20/08/2012.
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1.3.

szteletben

ti
Mi a teendő, ha nem tartják
a jogaidat?

Szabálysértés

Olyan cselekmény végrehajtása, amelyet valamilyen
szabály vagy törvény megtilt.4 Nem feltétlenül egyenlő a
bűncselekménnyel. Jogi kontextusban 5 gyakran használják
a visszaélés szót is (pl.: szerzői jogokkal való visszaélés).

Az internethasználattal kapcsolatos jogaidat számos különböző módon megsérthetik, vagy
visszaélhetnek velük. Noha az ilyen visszaélés gyakran a netikett vagy az elvárt etikus
internethasználat irányelveit sérti, előfordul, hogy egyben törvénysértés is, ami akár jogi
büntetőeljárást is maga után vonhat.
Írj néhány példát arra, hogy hogyan sérthetik meg az internethasználattal kapcsolatos
jogaidat, vagy hogyan élhetnek vissza ezekkel.
1

Valaki egy kifogásolható – pl. közönséges – hozzászólást ír a profilodra egy közösségi oldalon.

2
3
4
5

„Egyszer vettem az interneten egy alkalmazást, és ez után folyamatosan
pénzt vontak le a bankszámlámról. Anyukám nagyon mérges volt, de végül
sikerült visszaszereznie az összes pénzemet.”

James

Szerinted ebben az esetben milyen
jogait sértették meg Jamesnek?
Szerinted ő teljesítette minden
kötelességét? Milyen megoldást találhatott
az édesanyja a problémára? Te szólnál
valakinek, ha ilyen helyzetbe kerülnél? Kinek?

Hol jelenthetjük
be az ellenünk
elkövetett
jogsértéseket?

Szerinted mi lenne a legjobb megoldás az általad felsorolt jogsértések vagy visszaélések
orvoslására? Beszéljétek meg az összes lehetséges megoldást, majd írd le, hogy
szerinted ezek közül melyik a legjobb.
1

Üzenetet küldeni a hozzászólás írójának, vagy beszélni vele; amennyiben szükséges,
letiltani a hozzászólásait…

2
3
4
5

4
5
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Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation, megtekintés dátuma 18/01/2013.
Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, megtekintés dátuma 18/01/2013.
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Szerinted jogsértésnek minősülnek az alábbi cselekmények
a te országodban ? Milyen következményekkel járhat ezeknek a
jogsértéseknek az elkövetése?
Valakinek a téves bejelölése a fotókon
IGEN

NEM

IGEN

Egy szerzői jogok által védett kulturális jelentőségű
ábrázolás (egy széles körben ismert logó,
szimbólum, személy arca stb.) feltöltése az internetre
a szerzői jogok feltüntetésével vagy anélkül
IGEN

NEM

Valakit letartóztatnak mobiltelefonok
feltöréséért, de nem ítélik el.
Ennek ellenére te publikálsz a profilodon egy
bejegyzést, miszerint „XY mobilokat tör fel!!!”
IGEN

NEM

Lakóhelyeden zavargások törnek ki. Te nem veszel
részt az eseményekben, de publikálsz egy bejegyzést
a profilodon: „Király, balhé van nálunk, imádom!”
IGEN

Egy tanár feltölt egy közösségi oldalra egy képet
az osztályáról anélkül, hogy ehhez minden diák
szüleinek a beleegyezését kérné
IGEN

NEM

NEM

Egy Facebook felhasználói profil létrehozása a
valódi neved eltitkolásával
IGEN

Egy koncertről készített saját fénykép feltöltése
az internetre, miközben a koncertjegyre ráírták,
hogy tilos videofelvételeket készíteni

NEM

Egy 15 éves lány meztelen fotókat készít
magáról, és a képeket elküldi a barátjának
IGEN

NEM

NEM
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