
SZKBE TAGSÁGI LEVELEZŐLISTA ETIKETT 

Az alábbi szabályok a Szegedi Karszt és Barlangkutató egyesület tagsága számára létrehozott   

tagszkbe@googlegroups.com 

zártkörű levelezőlista használatára vonatkoznak, kérünk mindenkit, hogy ügyeljen ezek betarására.  A 
lista célja az egyesület tagjainak fokozottabb bevonása az egyesület évközi szakmai és adminisztratív 
feladataiba, a tagság szakmai felkészültségének, továbbképzésének segítése. 

 

A levelezőlista szabályai 

1.  Az egyesületünkbe történő belépéssel automatikusan felkerülsz a listára, így bölcs dolog pár 
sorban bemutatkozni, de ezen semmiképpen sem önéletrajzot értünk. 

2.  Érdemes egy ideig csupán figyelni a lista forgalmát, hogy így megismerhesd a többieket és a 
szokásokat.  

3.  A lista új tagjait illik türelemmel és figyelemmel fogadni. 

4.  A lista tartalmával és rendjével kapcsolatos kérdéseket a lista adminisztrátorának 
(balintko@freemail.hu) küldjed, ne a listára! 

5.  Mivel a lista célja az egyesület belső életének szervezéséhez szükséges ismeretek, 
dokumentumok, tájékoztatások közreadása, a lista hatékonyságának megőrzése megkívánja, 
hogy csak az ide tartózó témák, dokumentumok jelenjek meg. Ne küldj tehát semmilyen külső 
tárgyú figyelemfelhívó levelet, lánclevelet, kerskedelmi tárgyú hirdetést, vagy jogsértő 
tartalmakat. Ha mégis valamely nagyon fontosnak vélt ok miatt eltérsz ettől, a tárgyba írd be 
az „ Off Topic” megjelölést.  

6.  Az előzőeken kívül az alábbi elvárásokat is vedd mindig figyelembe:                                        
- csatolt file-okat, képeket csak 4MB méretig küldj; 
- ne küldj képekkel, hátterekkel díszített HTML levelet; 
- ne küldj a szerzői és szomszédos jogok által védett anyagokat a jogtulajdonos engedélye   
nélkül; 
- ne küldj 5 sornál hosszabb aláírást vagy e-mail végi jogi közleményt (signature).  

7. Ne irányítsd át a listán szereplő címedről a leveleket másik e-mail címre. Ne állíts be az 
automatikus válaszküldés-t (autoreply) azon a címen, amire a levelezési lista leveleit kapod. 
Ne kérj automatikus nyugtázást a listára küldött leveleknél. 

8. A könnyű olvashatóság szempontjait tartsd szem előtt leveled megírásánál. 

9. Lehetséges, hogy leveled ékezetes betűit mások nem tudják olvasni. Ügyelj a megfelelő 
kódolás beállításra (UTF -8) vagy levelező alkalmazásodat állítsd át egyszerű szövegre.  

10. Egy témára válaszolva lehetőleg a levében ne válts témát. Ügyelj a tárgymező pontos és a 
témát jellemző kitöltésére. Ne idézd be a teljes levelet, csak azt a részt, amire közvetlenül 
válaszolsz, de azt érdemes bent hagyni, hogy tudja, aki olvassa, hogy mire válaszolsz. 

11. A levelet küldő személy szolgáltatója által a levél végére csatolt üzeneteket, reklámokat a 
válaszlevélben töröld ki! 



12. A csupa NAGYBETŰS írásmód kiabálást jelöl, csak különösen indokolt esetben tedd próbára 
az olvasók idegeit KIABÁLÁSSAL! Használhatsz a smile-okat :-) és más érzelemjelölő 
eszközöket, ha nélkülük leveled hangulata, érzelemvilága, jelentése félreérthető lenne! A 
durva kifejezések kerülendők. A személyeskedést, gúnyolódást mellőzd a listán. 

13. Magánlevelet csak akkor küldj tovább a listára, ha írója ezt kifejezetten megengedi. 
Magánlevélre ne a listán válaszolj, küldj magánválaszt! 

14. Ha a listáról érkezett levélre válaszolsz, akkor ügyelj a pontos címzésre. A különböző 
levelezőlisták különbözőképpen lehetnek beállítva. Lehet, hogy ugyanaz az utasítás (pl. 
válasz) egyik listán az egész listára küldi a választ, a másikon csak a levél írójának. 

15. A tagszkbe lista úgy van beállítva, hogy alapértelmezésként a listának küldhetsz választ, 
vagyis ha a listára kívánod válaszodat küldeni, akkor az egyszerű válasz (reply) funkciót 
használd. Ha csak egyedül a levél írójának magánban akarsz válaszolni, akkor te magad add 
meg az illető címét címzettként! Ügyelj arra, hogy ha a listára válaszolsz, akkor a címzésben 
már ne legyen benne a megválaszolt levél írója, ne küldj neki még egy példányt a leveledből! 

 

A belső levelezés használatában is, mint minden más egysületi tevékenységben legyen előtted az 
egyesület alapszabálya. Ezt megtalálod az egyesület honlapján (http://www.szkbe.hu), kérlek 
olvasd át részeltesen. 

 

Készült: 2011. 04 

Az elnökség nevében                                                                       Nagy Géza elnök. 


