Törvényi szabályozások, lehetséges jogi következmények
Tettes vagy áldozat?
Sokadszor mondanánk, így nem ismételjük, hogy veszélyes terep az internet, ám itt az ideje,
hogy arra is felhívjuk a figyelmet: az internet bűncselekmények elkövetésére is alkalmas,
amiért pedig börtönbüntetés is járhat! Ha valaki nem ismeri a törvényi szabályokat,
könnyebben lehet áldozata egy bűncselekménynek, sőt a szándéka ellenére akár még
bűncselekményt is elkövethet. Igaz, aki még nem töltötte be a 14-ik életévét, még nem
büntethető, ám nagyon kellemetlen napokat szerezhet nem csak magának, hanem szüleinek,
és olykor tanárainak is, ha egy rendőrségi, vagy bírósági eljárás elindul. Aki pedig már
betöltötte a 14-et, már büntetéssel is szembe nézhet, igaz, a 18-ik születésnapjáig még
enyhébben ítéli meg tetteit a törvény.
Fontos tehát megismerni, legalább az alapjait ezeknek az eseteknek!

Áldozattá válás
Legkönnyebben akkor válhatsz bűncselekmény áldozatává, ha kiszolgáltatod magad, illetve
ha túlzottan hiszékeny vagy! Ilyen szempontból legveszélyesebb terep egy közösségi oldal
(például iwiw, myvip, facebook, hi5, myspace), vagy a közvetlen üzenetküldő programok,
alkalmazások (például chat, msn, skype).
A közösségi oldalak profiloldalai – a fényképek, nevek, címek, adatok – igazi csemegét
jelentenek egyes bűnözőknek.
Különösen fontos emiatt, hogy a legszükségesebb
regisztrációs adatokon túl ne tölts fel egyéb személyes információt, mint például lakcím,
születési dátum, mobiltelefonszám. Vigyázz, még a kedvenc zenei stílus, vagy érdeklődési kör
is felkeltheti egyes rossz szándékú emberek figyelmét! Éppen ezért soha ne jelölj be és ne
igazolj vissza számodra teljesen ismeretlen személyeket!
Mi lehet bűncselekmény?
Hosszú, és bonyolult volna felsorolni, hogy pontosan mikor történik bűncselekmény, ezt
meghagyjuk a felnőtteknek! Neked elég, ha a lényegét megismered, s ha ilyet tapasztalsz,
fordulj felnőtthöz – szüleidhez, vagy tanáraidhoz!
A különböző chat- és közösségi oldalak működésében benne rejlik a névtelenség lehetősége.
A rossz szándékú emberek – fiatalok és felnőttek – gyakran élnek vissza ezzel. Más
személynek adják ki magukat, fotókat csalnak ki, titkos találkozókat szerveznek meg. Ezek
olykor súlyos bűncselekmény elszenvedéséhez vezethetnek!
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Ha valaki ismeretlenül a pontos neved, címed után érdeklődik, az elérhetőségeidet kéri, vagy
újabb fotókat szeretne kapni rólad, ne engedelmeskedj!
A legveszélyesebb a személyes találkozás egy ismeretlennel, mert a rossz szándékú ember
erőszakos lehet, kirabolhatja, sőt testileg is bántalmazhatja azt, aki óvatlan!
Zaklatás
A zaklatás annyit jelent, hogy valaki aki nem csak idegen, hanem tényleges ismerős is lehet, – szándékosan és folyamatosan bántó dolgokat ír, vagy küldözget, s egyszerűen nem hagy
békén. Ha ilyennel találkozol, nem kell beletörődnöd, kérj segítséget egy felnőttől!
Zsarolás
A zsarolás akkor valósul meg, ha valaki hozzájut valamihez, amit te nem szeretnél, hogy
közzétegyen, ő viszont ezért valamilyen anyagi ellenszolgáltatást kér – például pénzt, vagy
valamilyen személyes tárgyat – játékot, ékszert, ruhát, könyvet, és így tovább. Ha ilyennel
találkozol, nem kell beletörődnöd, kérj segítséget egy felnőttől!

Adatlopás – körlevelek, lánclevelek
Komoly veszélyt jelentenek
az interneten terjedő, és
ártalmatlannak
tűnő
köremailek,
lánclevelek,
vicces képekkel, megható
történetekkel, az élet nagy
igazságaival, és így tovább.
Jellemzőjük, hogy azt kérik
benne: küldd tovább minél
több ismerősnek. E levelek
továbbítása azonban a
körlevél feladója számára
elérhetővé
teszi
a
címzettek e-mail címeit.
Ilyenkor
a
körlevél
elindítója képessé válik egy
kémprogram
alkalmazásával
ellopni
fontos
adatokat
a
számítógépedről, és azokkal később visszaélhet!
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Személyiséglopás
Az egy nagyon súlyos bűncselekmény, ha valaki másnak adja ki magát! Ezt úgy tudja
megtenni, ha ellopja valakinek a fényképét, az adatait, s a nevében különböző gaztetteket
követ el, vagy egyszerűn csak „hülyét csinál belőle” azzal, hogy butaságokat művel a
nevében. Soha ne próbálj ki ilyet, még viccből sem! S mindez csak egy plusz indok arra, hogy
miért kell nagyon vigyáznod a saját fényképeidre és adataidra!

Elkövetővé válás
Arra is nagyon vigyázni kell, nehogy valamilyen bűn elkövetésébe keveredj! Talán nem is
gondolsz rá, de például egy „jó hecc” esetében nem is olyan nehéz átlépni a tréfa és a
bűncselekmény határát! Már az osztálytársról, barátról készített fénykép feltöltése, vagy egy
videó felvétel megosztása is sértheti az érintett személyes adatainak védelmét és bírósági
eljárás lehet a vége! Ráadásul, ha valami „tréfás” kép érdekében megalázó pozícióban
fotózol le valakit - osztálytársat, barátot, vagy bármely kiszolgáltatott élethelyzetben lévő
személyt - és ezt közzéteszed, akkor a ”kiszolgáltatott személy megalázása” bűncselekményt
követed el!
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Levéltitok-, magántitoksértés
Veszélyes dolog más ember nevében belépni egy közösségi oldalra, és onnan adatokat
leszedni, vagy csak a rendszerben tartózkodni! „Adat” lehet kép, levél, személyes adat. És ha
már az adatoknál tartunk: valakinek a levelezését megtekinteni, az valójában a levéltitok-,
magántitok megsértése bűncselekményt jelenti! Könnyen előfordulhat egy internetkávézókban, vagy iskolában, hogy a számítógép használója nem lép ki a levelezőprogramból,
vagy megjegyezteti jelszavát és felhasználónevét a géppel. Jobban teszed, ha ilyenkor
legyőzöd a kíváncsiságodat, s kilépsz a nevében, anélkül, hogy belenéznél abba, ami nem a
tied!
Illegális fájlcsere, szerzői jogsértések
Zeneszámok, filmek:
Bár sok országban teljes körűen tilos, Magyarországon a filmek, zeneszámok saját
használatra történő beszerzése nem bűncselekmény. A feltöltésük, megosztásuk azonban
már illegális, tehát bűncselekmény. Ezért veszélyesek az ún. torrent oldalak, mert ott a
letöltéssel egy időben fel is tölt a számítógép!
Számítógépes játékok:
Játékszoftverek letöltése, megszerzése már önmagában bűncselekmény - az értékesítés,
megosztás pedig még súlyosbít is rajta! Itt természetesen nem az interneten megtalálható
ingyenes, azaz freeware alkalmazások, illetve a bizonyos ideig ingyenes „shareware”
alkalmazásokról van szó. Azok használata nem sérti a szerzői jogokat.
Közveszéllyel fenyegetés, rémhírterjesztés:
Az talán már számodra sem meglepő, hogy bűncselekménynek számít e-mailt küldeni az
iskola központ e-mail címére arról, hogy bomba fog robbanni a suliban. Ez minimum a
„közveszéllyel fenyegetés” bűntettet jelenti, de hasonló, komolyan vehető „sületlenségek”
küldözgetéséből még rémhírterjesztés is lehet!
Közösség tagja elleni uszítás
Gondold meg, kiről mit mondasz – azaz írsz az interneten! Az átgondolatlan fórum és blogtartalom, illetve kommentelés nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés is lehet! A
nagy nyilvánosság maga az internet, az internetes közösség, ahhoz pedig, hogy mit nem
szabad írni, nem szükséges kívülről ismerni a Büntető Törvénykönyvet! Ne írj senkiről semmi
sértőt és bántót, se olyat, hogy „valakit valamiért ki kellene közösíteni”, s akkor nem lehet
baj.
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