Vélemény-lista netikett

A … számú határozatával elfogadta az Országos Elnökség
2018. augusztus … napján.

Az internetes kommunikáció sajátossága a gyorsaság, a jól dokumentálhatóság és ezzel együtt az
ellenőrizhetetlenség is. A lehetőségek sokrétűek, elvileg nagyon sok minden megtehető. Cserkész
értékrendünk azonban itt is kötelez minket. Ezért szükségesnek látszik megalkotni a NETIKETT
vélemény-listára alkalmazott változatát. A viselkedésünkért, akárcsak az élet más területén, ha
valamit megteszünk, azért nekünk kell vállalnunk a felelősséget, nem hibáztathatjuk magát azt a
hordozó közeget, amit felhasználtunk cselekedetünk végrehajtására. Miért lehet mégis több
cserkészietlen hangot kihallani az e-mailekből? Mert sokan úgy használják, mint a telefont, vagy az
SMS-t, élő beszélgetésre; ami gondolatuk támad, leírják. Elfelejtik, vagy nincsenek tisztában azzal,
hogy amit leírnak, az megmarad, sőt terjed. Fontos ezért tudni: az e-mail ilyen szempontból a levélre
hasonlít, az írás megmarad. A cserkésztörvény 8. pontját ezért még inkább tartsuk szem előtt!

Az e-mail használat alapjai
Ne írj semmi olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el nyílt levelezőlapon. Ne írj olyat,
amit később megtagadnál!
Ha továbbküldesz (forward) vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne változtasd meg annak a
szóhasználatát. Ha ez egy neked írt személyes üzenet volt, és egy csoportnak kívánod továbbadni,
akkor kérj először engedélyt a feladótól!
Soha ne küldj „lánc” levelet elektronikusan! Ezek tiltottak az Interneten. Ha mégis ilyet küldesz, az
valószínűleg a hálózati jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál, akkor értesítsd a helyi
rendszeradminisztrátort!
Ne küldj indulatos leveleket (ezeket “flame”-nek nevezzük) még akkor sem, ha provokálnak! Másik
oldalról viszont ne légy meglepve, ha ilyen levelet kapsz, és okosan teszed, ha nem válaszolsz ezekre!
Használd a „tárgy” (subject) mezőt. Elsősorban azért, hogy akinek írsz, első pillantásra tudja, mit
szeretnél. Ügyelj arra, hogy a tárgy tényleg foglalja össze a témát. (pl.: EU-zászló felvonása a
táborban)
Használj vegyesen kis- és nagybetűt, akárcsak közönséges íráskor! A CSUPA NAGYBETŰ OLYAN,
MINTHA ORDÍTANÁL! A _jelek közé írt szöveg_ hangsúlyozást jelent.
Használj „mosolygókat” (smiley) a hangszín jelzésére, de bánj velünk takarékosan! :) Ne feltételezd
azonban, hogy egy „mosolygó” szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetértsen veled, vagy
egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.
Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegre törő lennél. Amikor egy levélre válaszolsz, csak annyit
idézz az eredeti anyagból, hogy érthető legyen a válaszod és ne többet. Rendkívül rossz szokás az
egész levelet idézni a válaszban - töröld ki a felesleget.

A levelezési listákra vonatkozó szabályok
Őrizd meg a feliratkozásra kapott választ! Ez legtöbbször tartalmazza a leiratkozáshoz szükséges
információkat.
Ha egy új listára iratkozol fel, ne írj azonnal hozzászólást, még ha van is érdekes mondanivalód!
Olvass el néhány levelet, hogy megismerd a szokásokat!
Általában egy bizonyos idő után nem lehet visszavonni egy elküldött levelet. A rendszergazdád sem
képes erre. Ez azt jelenti, hogy csak akkor szabad elküldened az üzenetedet, ha már bizonyos vagy
benne, hogy azt a tartalmat szeretnéd, hogy megjelenjen, és bekerüljön a lista levéltárába is.
Amikor listán jött üzenetre válaszolsz, akkor vizsgáld meg, hogy válaszod kinek is címzed!
Előfordulhat, hogy tévedésből, figyelmetlenségből a lista olvasói is megkapják egy személyes
üzenetedet!
Vannak olyan listák, amikre csak úgy lehet írni, hogy annak egyetlen címzettje maga a lista. Ez a spam
és a lánc-levelek elleni védelem miatt van. Ha nem figyelsz eléggé, és a levelet több címzettel küldöd
el a listára, csak akkor érkezik meg a többiekhez, ha a lista karbantartója jóváhagyta. Ha egy üzenetet
mégis több listára küldenél, akkor kérj elnézést a “keresztpostázás” (cross-posting) miatt!
A vélemény-listán bármilyen reklámozási tevékenység tiltott.
Ha valakivel nem értesz egyet egy szakmai dologban, akkor sokszor célszerűbb személyes
üzenetekben rendezni a dolgot. Ha a levelekben olyasmin vitáztok, ami érdekelheti a lista olvasóit,
akkor érdemes a vitátok eredményét összefoglalni és a résztvevők engedélyével közölni.
Az itt működő összes levelezési lista zártkörű (csak cserkészek számára nyitott). Az ilyen listák
üzeneteit ne add tovább a listán kívülieknek, csak miután a levél szerzői ezt megengedték!
Listára írt leveledre, ha magánlevélben kaptál választ, akkor azt úgy kezeld, mint föntebb írtuk. Ha
küldőjétől engedélyt kaptál, akkor a listán annyit idézz belőle, amennyiből a többiek is megértik, hogy
miről volt szó.
Ne küldj olyan válaszokat, amelyek csak gratulálnak egy másik válaszhoz! Ezt személyes levélben
teheted meg, ha úgy érzed, hogy tényleg fontos. Az e-mailezés alapja a hatékonyság és gyorsaság.
Tartsd tiszteletben mások idejét!
A véleményed kifejtésénél, hosszú hozzászólás küldésénél nem kell elnézést kérni, de érdemes előre
figyelmeztetni a lista olvasóközönségét erre, vagy csak a „tldr” humoros kifejezést használni (too
long, don’t read)

Büntetendő cselekedetek
Az alábbi tevékenységek tilosak a listánkon. Aki ezek ellen vét, az a listáról időlegesen vagy
véglegesen kitiltható. Ennek elbírálását a lista moderátora fenntartja magának. A lista moderátora
indokolt esetekben egyénileg is dönthet egy-egy levél tartalmáról és feladójáról.
•

Lánc-levél

•

(párt)Politikai levél

•

Reklám

•

Trágárság

•

Mások személyiségi jogainak sérelme, mint például: etnikai, vallási, hovatartozása miatti
sérelmek

•

Személyeskedés

Jó tanácsok
Gondold végig a várható következményeket (Biztos csak azok fogják látni, akiknek szánod?, Kiben
milyen érzelmeket vált majd ki leveled tartalma?, Nem lesz-e spam? stb.) mielőtt hozzászólsz egy
témához!
Ne gerjessz parttalan vitákat!
Ne akard, hogy mindig Tiéd legyen az utolsó szó! Biztos lesz még egy ember, aki ugyanezt akarja.
Az „online éned” is a valódi énedet tükrözze, az interneten se légy szemtelenebb, szókimondóbb, mint
a valóságban!

