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Lássuk először is az egyik legnépszerűbb versenyzőt, a Facebook-ot. 

Hazánkban jelenleg több mint ötmillió felhasználója van ennek a közösségi 

média oldalnak, és mindez komoly presztízst jelent a lakosság számát 

figyelembe véve. A Facebook tulajdonképpen egy olyan felület, ahol 

szó szerint képet adhatunk saját magunkról.   
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Ennek első lépése, hogy felhasználóként létrehozhatunk egy személyes 

profilt (oldalt), kapcsolódhatunk ismerőseinkhez, csoportokhoz és 

rajongói oldalakhoz egyaránt, valamint üzeneteket válthatunk és 

eseményeket szervezhetünk.  

A Facebook 2009 februárjára fejlesztett ki egy alkalmazást, amelynek a 

„like” nevet adták. A gomb feladata az, hogy az emberek tetszésüket 

fejezhessék ki általa egy adott dolog vagy termék kedvelése kapcsán. A gomb 

használatával egy kattintással jelezni lehet a tetszésnyilvánítást, nincs 

szükség hosszabb szöveges véleményezésre. A Facebook az elmúlt években 

jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ne csak a 

magánszemélyek, hanem a vállalkozások, szervezetek is fontos platformnak 

tekintsék értékesítési, marketing tevékenységeik során.  

DJP mentorként a Facebook így számodra is egy eszköz lehet a 

környezetedben élő emberek eléréséhez, de erről a későbbiekben még 

bővebben is lesz szó.  
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Az Instagram egy olyan közösségimédia-felület, melynek megszületése 

nem lett volna elképzelhető az okostelefonok ilyen mértékű terjedése nélkül. 

A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel 

okostelefonjukról, amelyeket különböző művészi hatású 

effektekkel láthatnak el, beállíthatják a kép készítésének helyét, 

majd ezt követően megoszthatják másokkal.  

Az Instagramra feltöltött képeinket megoszthatjuk egyéb közösségi 

hálózatokon is, így például a korábban említett Facebook-on is. A 

felhasználók az alkalmazáson belül tudják követni egymást, 

kinyilváníthatják tetszésüket, illetve kommentálhatják a feltöltött képeket 

vagy videókat.  

A Social Media Today cikke szerint a Facebook jobban kielégíti az emberek 

társas kapcsolatok iránti igényét, az Instagramon pedig inkább a 

szórakozásé, kikapcsolódásé és a felfedezésé a főszerep. A Facebook maradt 

meg tehát a hétköznapok és a kapcsolattartás terepének, az Instagramon 

pedig inkább celebeket követnek, inspirációt gyűjtenek, ez inkább egy másik 

-világba nyújt betekintést. 
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A közösségi oldalak között a LinkedIn a világ legnagyobb üzleti 

közösségi hálózata. Míg az Instagramon kikapcsolódunk, a Facebook-on 

társas kapcsolatainkat ápoljuk, addig a LinkedIn-en tulajdonképpen 

egy online önéletrajz segítségével jelezzük a világnak, hogy éppen 

most hol dolgozunk és milyen szakmai témák állnak az 

érdeklődésünk középpontjában.  

Természetesen a LinkedIn, ahogy a többi közösségi oldal is, folyamatosan 

bővíti szolgáltatásait, eszköztárát. A LinkedIn egyik legfontosabb fejlesztési 

iránya az online tanulás és oktatás lehetőségeinek kiterjesztése. A jelenleg 

több, mint 467 millió felhasználóval rendelkező közösségi oldalt 2016-ban 

vásárolta fel a Microsoft.   
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Az eddigiekben bemutatott közösségi oldalak mind-mind azt a célt 

szolgálják, hogy felhasználóik valamilyen fókuszból képet adjanak magukról. 

A 2006-ben létrehozott Twitter arra szolgál, hogy 140 

karakteres vagy annál rövidebb üzenetek keretében osszuk meg 

mondanivalónkat a világgal.  

Hazánkban ez a közösségi oldal kevésbé elterjedt, nagyságrendileg félmillió 

regisztrált felhasználó van, akiknek alig egy-két százaléka aktív. A közösségi 

oldalak a felhasználókért folytatott küzdelemben próbálnak olyan egyedi 

jellemzőket kiépíteni, melyek megkülönböztetik őket a többi hasonló 

alkalmazástól.  

A Snapchat, amely a fiatalabb generációt célozza elsősorban, egy 

olyan képmegosztó oldal, melynek egyedi jellegzetessége, hogy az 

általunk megosztott kép rövid időn belül eltűnik és nem hívható 

vissza újra. A korábban említett oldalakkal szemben ennek üzleti 

felhasználása kevésbé jellemző.  
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DJP mentorként fontos tudnunk, hogy ma már a vállalkozások HR 

szakemberei egy-egy jelentkezőnél elsők között tekintik meg a közösségi 

média aktivitásukat. Éppen ezért a közösségünkben fontos 

hangsúlyozni, hogy ma már óriási szerepe van annak, hogy 

milyen információkat, milyen körrel osztunk meg saját 

magunkról. Ma már rendelkezésre áll több olyan közösségi oldal, melyeket 

érdemes funkcióik szerint használni. A szakmai életutunkat a Linkedin-en 

vezetni, az utazásaink érdekes képeit az Instagramon, a saját vagy 

vállalkozásunk profilját pedig a Facebook-on megosztani.  

Bármilyen közösségi oldalhoz szeretnénk is csatlakozni, az első 

lépés mindig a regisztráció és a profilunk létrehozása. Általános 

jellemzője ezeknek a regisztrációs folyamatoknak, hogy nevünk, életkorunk 

mellett esetleg elérhetőségünk, lakhelyünk, vagy korábbi munkahelyünk 

adatait kéri tőlünk az alkalmazás, bár ezek megadása nem kötelező.  
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Jól látható viszont, hogy ilyen mennyiségű és mélységű adatokkal olyan 

információkat is az adott szolgáltatóra bízunk, melyeket nem szoktunk az 

online térben gondolkodás nélkül megosztani. Éppen ezért lesz a 

későbbiekben még részletesen bemutatott biztonsági funkcióknak fontos 

szerepe. További közös jellemzője a közösségi oldalaknak, hogy 

személyes adataink mellett sokszor egy profilkép megadását is 

kérik tőlünk. Így később ismerőseink is könnyebben beazonosíthatnak 

Bennünket.  

Ha mentorként hozunk létre profilt bármilyen közösségi oldalon, akkor 

fontos, hogy ezt megjelöljük valamilyen formában, főleg, ha ugyanazon a 

közösségi oldalon már van egy privát profilunk is.  

Amint létrehoztuk a profilunkat valamely közösségi oldalon, 

onnantól kezdve bárki ránk kereshet és rajtunk múlik, hogy mit 

engedünk magunkról megtekinteni.  
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A Facebookon megtehetjük, hogy a nevünkre rákereső személyek csupán azt 

látják, hogy mi is regisztrált felhasználók vagyunk, de sem az ismerőseinket, 

a korábbi bejegyzéseinket, sem a fotóinkat nem tekinthetik meg. 

Amennyiben ismerősnek jelölnek bennünket, és mi 

visszaigazoljuk, hogy tényleg azok vagyunk, onnantól kezdve lesz 

lehetőségük megtekinteni a személyes profil adatainkat, de ennek 

mértékét is beállíthatjuk.  

A közösségi oldalakon mindig van egy olyan “Beállítások” menüpont, ahol 

lehetőségünk van adatvédelmi és biztonsági beállításainkat menteni. 

Ennek jellemzően az első lépése, hogy a közösségi oldalhoz csak 

felhasználónév és jelszó páros belépési kulccsal tudunk csatlakozni. Érdemes 

a különböző közösségi média oldalakon más-más jelszót 

használni; ugyan a szolgáltatók mindent megtesznek adataink 

biztonságáért, egy esetleges fiókfeltörés esetén jobb, ha csak egy fiókot 

veszítünk el, nem az összeset. Egyes böngészők, például a Google Chrome is 

képes jelszavaink megjegyzésére.  
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Ha egy oldalra jelszóval lépünk be, a böngésző egy felugró ablakban 

rákérdez, szeretnénk-e, ha megjegyezné a jelszót. Ez azt jelenti, hogy 

legközelebb már elegendő felhasználónevünket beírnunk, a rendszer 

automatikusan beléptet minket a kívánt oldalra, akár a Facebookra is. A 

jelszavak viszont olyan érzékeny adatok, amik illetéktelen kezekbe kerülve 

valós veszélyt jelentenek. Ennek úgy vehetjük elejét, ha soha, 

semmilyen körülmények között nem kérjük jelszavaink 

megjegyzését. 

A biztonsági beállításokhoz tartozik annak megszabása is, hogy 

bejegyzéseinket, fényképeinket, ismerőseink listáját kik láthassák, pl. 

minden érdeklődő, vagy csak az ismerőseink, esetleg ismerőseink 

meghatározott csoportjai.  

A Facebook egyik jellemzője, hogy más személyek közzétehetnek mondjuk 

egy olyan csoportképet, amelyen mi is szerepelünk, és ezen úgymond 

“megjelölnek” minket. Lehetőségünk van azonban arra is, hogy az 

ilyen megjelölések csak a mi engedélyünk után legyenek 

láthatóak. 
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Az online hírportálok értékét az adja, hogy hányan olvassák a cikkeiket, 

hányan kattintanak rájuk. Éppen ezért a legtöbb hírportál 

lehetőséget ad arra, hogy cikkeit valamelyik általunk választott 

közösségimédia-felületen megosszuk ismerőseinkkel vagy a 

nagyvilággal.  

Ez számunkra azért hasznos funkció, mert ha olyan információval 

találkozunk, amit érdemesnek ítélünk arra, hogy mások figyelmét is 

felhívjuk rá, akkor ez egy gyors és egyszerű formát kínál rá. A hírportálok 

számára pedig értéknövelő, ha minél többen olvassák bejegyzéseiket.  

Mindezt úgy tehetjük meg, hogy a cikkek végén található ikonok közül 

kiválasztjuk a számunkra szimpatikus felületet, és rákattintva, a hírportál 

továbbít bennünket az adott közösségi oldalra a cikk megosztható 

formátumával együtt. Itt már jellemzően nincs más teendőnk, mint hogy 

meghatározzuk, milyen körrel szeretnénk a bejegyzést megosztani.  
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Fontos tudnunk, hogy a közösségi oldalakon bárki ránk kereshet 

és bejelölhet minket ismerősnek. Mivel a legtöbb esetben ismerőseink 

bővebb tartalmakat láthatnak rólunk, ezért érdemes mindig 

végiggondolnunk, hogy a jelölést elfogadjuk-e vagy sem.  

Mivel az emberi kapcsolatok természete a való világban is gyakran változik, 

ezért a közösségi oldalak is lehetőséget kínálnak arra, hogy korábban 

ismerősnek elfogadott személyeket a későbbiekben töröljünk a 

saját profilunk kapcsolati hálójáról. 

Fontos lehet ismerni a Tiltás funkciót is. Akit tiltólistára teszünk a 

„Beállítások” menü „Tiltás” fülön, az többet nem láthatja az 

idővonalunk bejegyzéseit, nem jelölhet minket ismerősnek, nem hívhat meg 

eseményekre és csoportokba, és beszélgetést sem kezdeményezhet velünk. 

Egyes emberek letiltásával lényegében elérhetjük, hogy számukra 

láthatatlanok legyünk a közösségi oldalon. 
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Amikor csatlakozunk egy közösségi oldalhoz, érdemes végignéznünk a 

beállításokat akár a korábbi bejegyzések között, hogy milyen típusú 

tartalmakat tudunk megosztani. Jellemzően képeket, videókat, hírportálok 

cikkeit, illetve más személyek bejegyzéseit van lehetőségünk megosztani. 

 Az adatvédelmi beállításoknál általánosságban is lehetőségünk 

van korlátozni, hogy kik láthassák az általunk következőkben 

közzétenni kívánt tartalmakat, illetve van, hogy közvetlenül a 

megosztás előtt az alkalmazás is rákérdez, hogy milyen csoport felé 

szeretnénk kommunikálni.  

Ha megosztunk valamit, akkor számítsunk rá, hogy az a többi 

emberben valamilyen reakciót fog kiváltani. Vagy egyetértenek 

velünk, vagy teljesen más véleményen lesznek, de jó esély van rá, hogy a 

reakciójukat az adott közösségi oldal eszköztára segítségével a 

tudomásunkra fogják hozni! 
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A 2009-ben bevezetett like gomb mellett 2015-ben a Facebook újabb 

hangulatot tükröző ikonokat, úgynevezett “emojikat” vagy 

“emotikonokat” vezetett be, amelyek a következők:  

● Imádom (Love): fehér szív halvány piros körben 

● Vicces (Haha): nevető emoji 

● Wow (Hűha): meglepett arcú emoji 

● Szomorú (Sad): kifejezéstelen arcú emoji, könnycseppel az arcán 

● Dühítő (Angry): dühös arcú emoji, vörös fejbúbbal 

DJP mentorként fontos tudni, hogy ha a tevékenységünk kapcsán a 

közösségi oldalunkon majd megosztunk egy-egy képet akár egy olyan 

rendezvényről, amelyet a közösségünknek szerveztünk valamilyen digitális 

témában, akkor várhatóan a résztvevők, akinek hasznos volt, “lájkolni” 

fogják. Azt is tudnunk kell, hogy ha olyan tartalmat osztunk meg, amely 

témájában megosztó lehet, akkor az a kör, akinek láthatóvá tettük a 

posztot, nem biztos, hogy csak a kedvelés reakciót kifejező gombot fogja 

használni. Ezt minden megosztás előtt érdemes végiggondolnunk.  
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Ahogy a mi megosztásainkra is érkezni fognak reakciók, úgy mi 

is “kommentelhetjük” mások posztjait. Ez történhet rövid szöveges 

megjegyzésként, illetve az említett hangulatokat kifejező ikonok segítségével.  

A Facebook sikerében óriási szerepe volt a “like” gomb bevezetésének, 

amelynek megvan a maga pszichológiája. Aki osztott már meg bármilyen 

tartalmat egy közösségi oldalon és ezt követően látta, hogyan emelkedik a 

beérkező “lájkok” száma, az tudja, hogy ez alapvetően örömet okoz a 

legtöbb embernek. Mindez annak köszönhető, hogy az evolúció során 

megtanultuk, hogy egy közösséghez tartozás számos előnnyel jár.  

Ha DJP mentorként a közösségi médiára eszközként tekintünk, mely segít 

a környezetünk tájékoztatásában, edukálásban esetleg 

szemléletformálásban, akkor érdemes az általunk megosztani kívánt 

tartalmakat is ennek tükrében kiválasztani.  

Ha mentorként hasznos és érdekes információkat tudunk megosztani a 

célcsoportunkkal, akkor ez meg fog mutatkozni a kapott like-ok számában 

és így profil oldalunk népszerűségében is.  
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Ha DJP mentorként bizonyos tartalmakat csak meghatározott emberekkel 

szeretnénk megosztani, akkor érdemes erre egy külön csoportot létrehozni. 

Csoport létrehozást a menürendszer jobb felső sarkában található 

kis háromszög alatti legördülő listából tudjuk kiválasztani.  

Ezt követően az első lépés, hogy a csoportnak nevet adunk, mely tükrözi a 

célját. Ezután választhatjuk ki, hogy mely ismerőseinket szeretnénk a 

csoportba meghívni. Fontos tudnunk, hogy a csoportoknak három típusa 

van. Lehet “nyilvános” mely esetben bárki láthatja magát a csoportot, 

annak tagjait illetve a bejegyzéseiket. Megtehetjük azt is, hogy “zárt 

csoportot” hozunk létre, melyet szintén bárki láthat annak tagjaival 

együtt, viszont a bejegyzéseiket már csak a meghívott tagok tekinthetik 

meg. Mindemellett létrehozhatunk “titkos csoportot” is. Ebben az 

esetben csak a tagok találhatják meg a csoportot, illetve láthatják a 

bejegyzéseit.  

A létrehozott csoport oldalt ezt követően testre szabhatjuk nyitóképünkkel 

és elkezdhetjük használni.  
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A csoportokhoz hasonlóan akár egy önálló profilt is 

létrehozhatunk DJP mentor tevékenységünkhöz kapcsolódóan. Az 

oldal létrehozása funkción belül első lépésként kiválaszthatjuk, hogy: 

- Helyi vállalkozásnak vagy helynek; 

- Vállalatnak, szervezetnek vagy intézménynek; 

- Márkának vagy terméknek; 

- Előadónak, zenekarnak vagy közszereplőnek; 

- Szórakozásnak; 

- Egy adott ügynek vagy közösségnek  

 

szeretnénk ezzel egy önálló felületet biztosítani. Az adott profil elnevezését 

követően a személyes profilhoz hasonlóan megadhatjuk a 

tevékenységünkhöz kapcsolódó legfontosabb adatokat, fényképekkel testre 

szabhatjuk az új profilunkat és elkezdhetjük a célcsoportnak tekintett 

ismerősök bejelölését.  
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Láthattuk tehát, hogy a Facebook segítségével képesek vagyunk konkrét 

csoportok felé kommunikálni, de egy-egy megosztásunk során akár listába 

is rendezhetjük ismerőseinket, és közvetlenül feléjük kommunikálhatunk egy 

adott tartalmat.  

Mindez azt a célt szolgálja, hogy lehetőségünk legyen célzottan 

kommunikálni a célcsoportjaink felé.  
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