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Ami elromolhat, az el is romlik                 
A javításhoz való jog

Egyre nehezebb megjavítani a tárgyakat, le-
gyen az akár traktor vagy okostelefon

Ami a bennünket körbevevő tárgyakat illeti, az 
okostelefonok és a traktorok a széles skála két el-
lentétes oldalán állnak. Rendszerint nem sok kö-
zös van egy mobilszervíz-láncolat tulajdonosa 
és egy kukorica- és szójababtermesztő között. 
Jason DeWater és Guy Mills mégis ugyanazon 
okból vannak elkeseredve. „Már egy iPhone 
kezdőlap-gombját se tudjuk megjavítani” – 
mondja DeWater, volt zenész, akit a bütykölés 
iránti szeretete miatt fogott üzleti vállalkozá-
sába a Nebraska állambeli Omahában. „Ha baj 
volt a John Deere traktorunkkal, magunk csi-
náltuk meg. Ma ez már nem így van” – meséli 
Guy Mills, akinek farmja közel 1600 hektáron 
terül el Ansleyben, innen háromórányi autóútra 
nyugati irányban.

Egyre többen sorakoznak fel DeWater és 
Mills mögé. Nemcsak más mesteremberek és 
gazdálkodók, hanem mindenféle műszaki tárgy 
– mosógépek, kávéfőzők, sőt játékok – birtoko-
sai. Manapság mindezeknek rendkívül nehézzé 
vált a javítása – innen nőtt ki egy mozgalom, 
amely a „javításhoz való jogot” tűzte ki a zász-
lajára. Amerikában a mozgalomnak sikerült 
már az idevágó törvényjavaslatokat egy tucat 
államban – köztük Nebraskában – a törvény-
hozók elé terjesztenie. Az Atlanti-óceán túlsó 
partján az Európai Parlament nemrégiben fo-
gadott el egy indítványt egy olyan szabályozást 
illetően, amely könnyebben javítható termékek 
készítésére szorítja rá a gyártókat.

Némely eszközt, mint például a 
fénymásológépeket vagy az orvosi műszereket 
mindig is nehéz volt javítani bonyolultságuk 

miatt. Ami azonban régen kivételnek számított, 
mára szabállyá lett – mondta Nabil Nasr, a New 
York-i Rochester Műszaki Intézet munkatársa. 
Még egy John Deere traktor is szoftver-kódok 
sorozatának millióival rendelkezik: mindent 
azok irányítanak a motortól a karfákig. Ami 
pedig a mobiltelefonokat illeti, az eddigieknél 
is többet zsúfolnak belsejükbe, hogy kisebb 
méretük ellenére elférjenek bennük az új alkat-
részek. Amikor az iFixit, egy javítási informá-
ciókat közlő weboldal a Samsung Galaxy Note 
8 telefonját elemezte, amelynek 2017. szept-
ember 15-én kezdődött a forgalmazása, úgy ta-
lálta, hogy az eszközt alapvetően ragasztó tartja 
össze. Ez szükségtelenné teszi a rögzítőelemek 
használatát, de megnehezíti a javításokat.

A gyártók folyamatosan egyre kevésbé kéz-
zelfoghatóbb akadályokat emelnek a javítás elé. 
A bérelt gépek és garanciális eszközök esetében 
ez mindig is tilos volt, de a cégek mostanában 
rendszeresen tiltják a termék szoftverébe való 
belekontárkodást. A „John Deere Beágyazott 
szoftverek Licencszerződésében” például a 
cég fenntartja a szoftverprogramok tulajdon-
jogát. Utal továbbá a sok vitát keltő Digitális 
Millenniumi Szerzői Jogi Törvényre (Digital 
Millenium Copyright Act, DMCA), amely jog-
ellenessé teszi a fogyasztók számára a másolási 
védelem áthágását. Szükséges lehet azonban 
megkerülése, hogy diagnosztikai eszközöket 
fejlesszünk ki az elektromos berendezésekhez.

A cégek műszaki információkat, szabadal-
maztatott javítóeszközöket és alkatrészeket is 
visszatartanak. Jason Dewater az iFixit se-
gédleteire, saját készítésű szerszámokra és 
felújított vagy másolt alkatrészekre kénytelen 
támaszkodni. A szervizek világhálózatán is 
keresgélhet, ahol zajlik az információcsere a 
legújabb mobileszközök javításával kapcsolat-
ban. „Időnként még Kínába is elküldünk egy 
készüléket, ha tudjuk, hogy egy ottani üzletben 
meg tudják javítani” – mondja.
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A jövőben a javíthatóság valószínűleg még 
nagyobb gondot fog jelenteni, mondja Kyle 
Wiens, az iFixit vezérigazgatója. A cégek nem-
csak azt szeretnék, hogy a fogyasztók hivatalos 
forgalmazókhoz forduljanak, hanem egyre több 
termék sem számít már önálló berendezésnek, 
hanem inkább eszköznek a szervizek szá-
mára kiegészítő bevételeik megteremtéséhez. 
Jó példa erre az Amazon Echójához hasonló 
okoshangszórók esete: az e-kereskedelmi óriás 
még akár pénzt is veszthet az eszközön, de az 
segíti más termékek eladásában és a felhasz-
nálókról szóló hatalmas adatmennyiség gyűj-
tésében. Ez utóbbi felhasználható járulékos 
szolgáltatások és célzott reklámok esetében.

Kikötések
Hasonló módon, az edzéskövetőkhöz hasonló 
viselhető technológia még többe kerülne a fo-
gyasztóknak, ha a gyártók nem lennének abban 
a hitben, hogy pénzre tudnak szert tenni a be-
gyűjtött adatokból. Ha a tulajdonosok könnyen 
belekontárkodhatnának ezekbe az eszközökbe, 
ez elvágná a hasznot hajtó kapcsolatokat a 
termék, a szolgáltató és az adat között, ami azt 
eredményezné, hogy a gyártók még féltéke-
nyebben őriznék azokat.

A cégek azt hozzák fel védelmükre, hogy 
akár az egyéni felhasználókat, akár a vállal-
kozókat érintő javítások korlátozása szellemi 
tulajdonukat védi, és a vásárlók érdekeit szol-
gálja. Az Apple például biztosítani akarja, hogy 
a fogyasztók ne sérüljenek meg az esetlegesen 
rosszul beszerelt képernyőktől. Ha egyedül 
csak az Apple képes a kezdőlap gombjának 
lecserélésére, ez megakadályozza a hekkereket 
abban, hogy kiismerjék az emberek ujjle-
nyomatait leolvasó rendszert, amely feloldja 
a telefont. Izraeli kutatóknak – a veszélyek 
kiemelése mellett – nemrégiben sikerült az 
okostelefonokat rejtett csapdás képernyőkkel 
felszerelni, ami billentyűzetfigyelő és káros 
applikációk telepítésére használható.

Ugyanakkor a javíthatóság hiánya nagy hát-
rányokkal is jár. A márkakereskedők tevékeny-
sége többnyire túl széleskörű, jóval drágább, 
mint az egyéni javítóké, és gyakran nem 
tudják orvosolni a problémát. A tulajdonosok 

bütyköléstől való eltiltása a találékonyságnak 
se használ. A mezőgazdasági felszerelések kö-
rében született találmányok jó része a gazdák-
nak köszönhetők – gondoljunk csak a körkörös 
esőztető rendszerekre. Mark Schaffer gyártási 
tanácsadó szerint annak ellehetetlenítése, hogy 
könnyen megjavítsunk egy eszközt, csak fel-
erősít egy – már sok piacot gyötrő – problémát: 
miközben az okostelefontól a mosógépig egyre 
több terméket dobunk el javításuk helyett, 
csak a hulladékmennyiség és a szennyezés 
növekszik. Az Öko-Institut alkalmazott ökoló-
giai kutatóműhely szerint az új berendezések 
aránya, amelyeket a hibásak pótlására adtak el 
(szemben az első alkalommal történt vásárlá-
sokkal), a 2004-es 3,5%-ról 2012-re 8,3%-ra 
nőtt. A mosógépeket különösen nehéz megja-
vítani. A leggyakoribb probléma a csapágyak 
tönkremenése: amikor a gyártók ezeket teljesen 
lezárják a külső tartályban, a szerelők képtele-
nek hozzájuk férni.

Ez nem jó irány, de saját felségterületének 
védelmében is, a Repair Association (Javítási 
Szövetség) – egy szervizek, valamint környe-
zetvédelmi és más non-profit szervezetek által 
alakított – érdekcsoport azt szeretné, ha az 
államok Amerika-szerte elfogadtatnák a „javí-
táshoz való jogot”. Ez arra kötelezné a cégeket 
minden iparágban, hogy a fogyasztókat és a 
márkafüggetlen javítóműhelyeket ugyanazzal a 
szerviz-dokumentációval, eszközökkel és pót-
alkatrészekkel lássák el, mint amelyeket a hi-
vatalos szervizpartnereknek adnak. Reményre 
ad okot, hogy ha egyszer egy jelentősebb állam 
elfogad egy ilyen törvényt, az ország többi 
része követni fogja – mint ahogy ez az autó-
iparban történt, miután Massachusetts 2012-
ben elfogadta a „javításhoz való jogról” szóló 
törvényt autók esetében, amely az autógyártók 
és a szervizek országos szintű egyetértési nyi-
latkozatához vezetett.

A törvény megszületése azért késik, mert 
a Repair Association merev ellenállásba üt-
közik a gyártók részéről. Az Apple itt kettős 
stratégiát alkalmaz. Elküldte egy képviselőjét 
Nebraskába, aki állítólag figyelmeztette a helyi 
politikusokat, hogy a törvényhozás hekkerek 
serege előtt nyitná meg az utat Nebraska felé. 
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Ugyanakkor (jórészt jelképes) engedményeket 
tett – 2017 júniusában bejelentette, hogy 400 
képernyőjavító gépet fog küldeni a márka-
szervizekbe, így azoknak nem kell többé a 
törött képernyőjű iPhone-okat a központi javí-
tóműhelyekbe küldeni. Továbbá újrahasznosító 
technológiákba is beruház, mint például az 
iPhone-kat darabokra szedő Liam robotba.

Az még a jövő záloga, hogy ezektől a lépé-
sektől alább fog-e hagyni a javítás jogáért küzdő 
mozgalom. Valószínűbbnek tűnik, hogy inkább 
lendületet nyer. Franciaországban, ahol mindent 
előszeretettel szabályoznak, a „tervezett elavu-
lás”, azaz a termékek meghatározott élettartamra 
tervezése, már bűncselekménynek számít, ame-
lyet akár 300 000 euróval is büntethetnek, vagy 
a gyártó átlagos évi hazai eladásainak 5%-val, 
függetlenül attól, hogy melyik a magasabb. A 
gyártók kötelesek tájékoztatást adni a vásárlók-
nak, hogy előreláthatólag mennyi ideig használ-
hatók termékeik. A kormány reméli, hogy mind-
két szabály arra ösztönzi majd a cégeket, hogy 
könnyebben javítható eszközöket gyártsanak.

Kerékkötők
A javíthatóság elleni világméretű támadás egy 
nagyobb problémára világít rá, mondja Jason 
Schultz, a New York Egyetem munkatársa: arra, 
hogy mit jelent a dolgok birtoklása a digitális 
korszakban. Az ohio-i Case Western Reserve 
Egyetem munkatársával, Aaron Perzanowskival 
írott könyvük, A tulajdon vége (The End of 
Ownership) annak sokféle módját mutatja be, 
ahogy a cégek napjainkban az emberek cselek-
vési szabadságát korlátozzák a vásárolt tárgya-
kat, különösen a digitális eszközöket illetően. 
A „tulajdonosoknak” gyakran nem szabad újra 
eladni ezeket, más eszközökhöz átvinni, vagy 
egyéb digitális termékekkel összekötni.

Ráadásul a cégek azt is elkezdték korlátozni, 
hogy a vásárlók mit csinálhatnak megvásárolt 
anyagi javaikkal. A Tesla például nem engedi 
önjáró autóit pénzszerzési céllal használni az 
Uberhez és a Lytfthez hasonló utazás-megosz-
tó szolgáltatók esetében (nyilvánvalóan azért 
nem, mert a cég azt tervezi, hogy hamarosan 
elindítja „Tesla Network” nevű saját ugyan-
ilyen szolgáltatását). Érdekes lesz látni, mi 

fog történni, ha a Tesla lépéseket tesz ennek 
az Uber-ellenes előírásnak az érvényesítésére.

Mindenesetre, a tulajdonosi jogok meggyen-
gülése érzékenyen érinti mind a bal-, mind a 
jobboldalt. „A javítás nem pártpolitikai kérdés” – 
mondja Gay Gordon-Byrne, a Repair Association 
ügyvezető igazgatója, rámutatván arra, hogy a 
javításhoz való jogról szóló törvénytervezetnek 
republikánus és demokrata támogatói is vannak 
a legtöbb államban. A két nebraskai úriember, 
DeWater és Wills világos képet adnak ennek az 
okáról. Az egyikük, aki liberális, veszélyeztetve 
látja a javítóműhelyek megélhetését az óriáscégek 
miatt. A másikuk számára, aki konzervatívabb 
gondolkodású, maga a tény, hogy nem képes 
megjavítani a traktorját, felér egy támadással 
a „magántulajdon szentsége” ellen. Együttesen 
nyerő párosnak bizonyulnak.

(The Economist)

Jonathan Bratten

Mi rejlik a háborús graffitik mögött?

Körülbelül ötezer évvel ezelőtt valaki elhatá-
rozta, hogy Spanyolország egy barlangjában 
lefest egy íjászok közti csatajelenetet – talán 
ez az egyik első példája annak, amit ma „há-
borús graffitinek” neveznénk. Az elkövető va-
lószínűleg a későbbi gyalogosok egyik elődje 
volt, aki épp abbahagyta a morgolódást amiatt, 
hogy rossz az ellátás, és hogy túl sokat kellett 
aznap masíroznia. Hiszen amióta csak háborúk 
vannak, mindig is akadtak katonák, akik fir-
kákat, neveket vagy egyéb feliratokat hagytak 
hátra, hadd gondolkozzanak csak tettük okairól 
a történészek. A csatában teljes életeket lehet 
megsemmisíteni anélkül, hogy a legcsekélyebb 
figyelmet fordítanánk a név mögött rejlő ember-
re. Mint afganisztáni háborús veterán és jelenleg 
a Nemzeti Gárda századparancsnoka, tisztában 
vagyok az élet mulandóságával. Hasonlóan ah-
hoz az amerikai stílusú graffitihez, amely az 
1970-es és 80-as években volt látható szerte 


