TikTok etikai kódex
avagy, hogyan illik viselkedni a TikTokon (és a közösségi médiában) 17 pontban
1.

Mindenkinek a saját döntése, hogy mit művel a saját közösségi média felületén, milyen videókat gyárt, kiket követ, milyen gyakran posztol
tartalmakat. Tiszteletben kell tartani, el kell fogadni, nem illik kritizálni.

2.

Csak azokat az embereket érdemes követni, akiknek a tartalmait kedveled. Nem érdemes csak azért ismeretleneket jelölni, hogy a jelölésed
viszonozzák. Ezzel csak elkötelezettség nélküli követőket tudsz gyűjteni. Egy közösség akkor értékes, ha a tagjai aktívak. Akkor is, ha ezt Te építed, és
akkor is, ha a része vagy.

3.

Egy live videó arról szól, hogy a TikTokker baráti hangvételben beszél a követőivel. Egy TikTok tartalom arról szól, amit egy adott TikTokker fontosnak
tart megosztani a rajongóival. Inkább ne kövesd, ne kommenteld egy adott személy videóját, képét, tartalmát, ha nem szimpatikus az illető.
Tapintatlanság, egyben értelmetlen időtöltés, ráadásul kulturálatlanságra is vall, ha negatív megjegyzést teszel bárki személyére vagy külsejére. Rád
nézve is ciki amúgy, ha olyan embert nézel, aki számodra nem kedves, mert azt sejteti, hogy nem vagy jóindulatú, nem vagy képes értelmes dolgokkal
tölteni az idődet. Azaz az ilyen megnyilvánulás azt minősíti, aki azt teszi.

4.
3.

A sablon kérdéseket kerüld, ha privát választ vársz egy népszerű TikTokkertől. Egy live keretein belül, amennyiben a kedve tartja, talán még meg is
válaszolja, de privát csevegésben ne várj választ ilyen kérdésekre, hogy pl. mizu, hány éves vagy, stb.

5.
3.

Biztos Te is örülsz, ha a kedvenc influencered válaszol az üzenetedre! Kedves gesztus lehet időnként, de nem várhatod el, hogy ez mindig így legyen.
Neki is van magánélete, nem tud egyszerre sokfelé szakadni. Minél több követője van egy TikTokkernek, annál nehezebben szakít időt spontán
kommunikációra, ezt meg kell értened, és tiszteletben kell tartanod.

6.
3.

Ha meglátsz az utcán, a plázában, buszon vagy bárhol egy TikTokkert ”civilben”, és képet vagy videót szeretnél készíteni vele, valószínűleg nem lesz
barátságtalan. De ha paparazzi fotót készítenél, tudd, az frusztráló lehet számára, és a biztonságérzetét is csökkenti. Kerüld el ezeket a helyzeteket, és
udvariasan kérdezd meg, hogy alkalmas-e az időpont arra, hogy egy gyors közös fotót készíts.

7.
3.

Ha van lehetőséged kérdezni olyan influencertől, aki után érdeklődsz, akkor ügyelj arra, hogy ne legyen túl személyes a kérdésed. Ez esetben a teljes
elutasítás is érthető reakció lehet a részéről, hiszen nem ismeritek egymást, és a nagyközönség számára nem publikus információ kikényszerítését
támadásnak is vélheti. Tudjuk, hogy könnyebb a virtuális kommunikáció, de ne kérdezz olyat, amit például egy ismeretlenekből álló társaságban sem
kérdeznél meg. Ezzel ugyanis kellemetlen helyzetbe hozhatsz másokat, de legközelebb Te is hasonló helyzetbe kerülhetsz, ha mindenki így
gondolkodna.

8.
3.

Emberek vagyunk, vannak olyan pillanataink, amelyek a magánszféránk részét képezik. Ilyen például az étkezés vagy akár egy baráti összejövetel. Ha
összefutsz egy TikTokkerrel valamelyik étteremben, ne zavard meg, ez már az intim szférájába történő beavatkozás lenne.

9.
3.

Biztos elégedettséggel tölt el, ha tudod, hol lakik egy általad kedvelt influencer. De abba is gondolj bele, hogy frusztráló lehet, ha valakit hazáig
követsz, váratlanul becsengetsz vagy bekopogtatsz hozzá.

10.
3.

Mástól tartalmat átvenni majd kiposztolni, anélkül, hogy feltüntetnéd az eredeti szerzőt, plagizálásnak számít, ami törvénytelen.

11.
3.

Reklámtartalmak esetében egyértelművé kell tenni, hogy az adott posztért fizettek Neked, vagy egyéb juttatást kaptál érte. Az első hashtag-en jelöld
meg, hogy #reklám vagy #szponzorált tartalom. A márka megemlítése nem helyettesíti, csak kiegészíti a poszt reklámtartalmának nyilvánossá tételét.

12.
3.

Csak olyan kommenteket írj, amelyeket Te is szívesen fogadnál az oldaladon.

13.
3.

Ne ártani, hanem segíteni akarj! Pusztán antipátia alapján lejárató kampányt, támadó videót indítványozni egy közszereplő vagy egy átlag felhasználó
ellen nem megoldás semmire, sőt, komoly lelki sérüléseket vagy akár végzetes döntéseket is okozhat az egyén számára. Az ilyen kampány büntetőjogi
felelősséget is maga után von.

14.
3.

Akármennyire is jó ötletnek tűnhet mások lejáratásával követői bázist építeni, ez méltatlan bárkihez is. Nézz magadba, hogy mi okozza az
elkeseredettségedet, és próbáld előbb annak okait kiküszöbölni mások gyalázása vagy rágalmazása helyett. Hidd el, ha ezt felismered, sokkal több
esélyed van arra, hogy boldogabb legyél.

15.
3.

Videózni, bárhol-bárkit nem lehet, mivel ez személyiségi jogokat sért. Kizárólag előzetes írásos engedély birtokában készíthetsz videót bárkiről is.

16.
3.

A netes zaklatás bűncselekménynek minősül.

17.
3.

Ne készíts, és terjessz álhíreket. Ha ilyet találsz, azt ne tedd közzé se kommentben, se videóban, se semmilyen formában. Figyelj a tartalmak szerzőjére,
forrására, adatok meglétére és azok hitelességére, a szerző lehetséges hátsó motivációjára, és minden olyan apró jelre, ami gyanússá teheti számodra
az adott tartalmat.
(A TikTok etikai kódex tartalma megtörtént eseteken alapul, és a TikTOP Fest & Awards alapító tagjai készítették 2019 szeptemberében).

