
Web 2.0 és social media alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatás területén 

 83 

PANKÁSZ BALÁZS 

Web 2.0 és social media alkalmazásának 

lehetőségei a felsőoktatás területén  

Bevezetés és a témaválasztás indoklása 

Dolgozatom a közösségi média (social media) alkalmazását és gyakorlati felhasz-

nálási lehetőségeit tekinti át egy speciális közegben, a felsőoktatás világában. 

A hazai felsőoktatási intézmények köréből a Pécsi Tudományegyetem hall-

gatóinak közösségi médiaelérését kívánom elemzés alá venni, melynek motivá-

ciós háttere két forrásból táplálkozik. 

Egyrészt a PTE Bölcsészettudományi Kar Oktatás és társadalom doktori kép-

zésének hallgatójaként kutatom a social media felhasználási lehetőségeit, más-

részt a Pécsi Egyetemisták Egyesület vezetőjeként igyekszem az elméleti ismere-

teket a gyakorlatban is felhasználni. 

Bár a közösségi oldalak folyamatosan változnak és fejlődnek, már látjuk 

azokat a hihetetlenül összetett hatásokat, melyeket kifejtenek a társadalmi léte-

zés számos területén –legyen az kultúra, politika, gazdaság, emberi kötelékek, és 

a sor még hosszan folytatható. A terület nagyon fiatalnak számít tudományos 

szempontból, még a nemzetközi irodalom is szegényes, nem beszélve a hazai 

forrásokról. A hozzáférhető ismeretek nagyobb része gyakorló szakemberek 

tollából származik, akik elsősorban marketing- és PR-területen tevékenykednek. 

Maguk a felsőoktatási intézmények is csak a folyamat elején járnak, az ese-

tek nagy részében csupán ismerkednek a közösségi média lehetőségeivel, de még 

nagyon messze járnak attól, hogy teljes mértékben kihasználják ez ebben rejlő 

hatalmas lehetőségeket. 

A social media stratégia a szervezetek részéről folyamatos jelenlétet és ren-

geteg kreatív ötletet és innovációt igényel. A közösségi háló a közös érdeklődésű 

emberek online gyülekezőhelye, ahol egy virtuális környezetben osztanak meg 

egymással gondolatokat, véleményeket és rengeteg információt. Ebbe a kommu-

nikációs folyamatba kapcsolódhat be a közösségi marketing számtalan csatornát 

használva. 

                                                        
 Az I. Felsőoktatási Marketing Verseny 1. helyezést elért dolgozata. A tanulmányt szer-

kesztve és rövidítve közöljük. 
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Az elméletek és szakirodalom áttekintése 

A web 2.0 

Ahhoz, hogy megértsük, miért lehet kirobbanóan sikeres a social media, szüksé-

ges röviden áttekinteni a web 2.0 jellemzőit. A web 2.0 tartalmilag a világháló 

újszerű és változatos jelenségeit hivatott összegezni. Annak ellenére, hogy fő-

képp egy marketing-kifejezésről beszélünk, a web 2.0 kulcsfontosságú tulajdon-

ságai között szerepel a növekvő szociális hálózatok száma, a kétirányú kommu-

nikáció, és a számos összekötést biztosító technológia. A web 2.0 tehát „gazda-

sági, szociális és technikai irányzatok halmaza, amelyek együttesen eredmé-

nyeznek egy felhasználói részvételen, nyitottságon és a hálózati teljesítménye-

ken alapuló közeget”(Tim O’Reilly, 2006). 

Lényeges különbség a web 1.0 és a web 2.0 között, hogy előbbi esetében a 

felhasználók többsége egyszerű fogyasztóként volt jelen, addig utóbbinál bár-

mely résztvevő rengeteg technikai segédeszközzel felszerelkezve képes arra, 

hogy kiaknázza a lehetőségeket a tartalmak szerkesztésében, sőt éppen a fel-

használók adnak értéket a folyamatban. 

A közösségi szájtok erre biztatnak: mindenki hozzon létre tartalmat szöve-

gek, video és fényképmegosztás formájában, hozzászólásokkal, bejelölésekkel és 

egyéni ízlésen alapuló értékeléssel társítva. A közösségi hálózatok (Facebook, 

YouTube) elsődlegesen a felhasználót állítják középpontba, az új technológiákat 

hasznosító felhasználói köszönhetően. 

A web2-es oldalak jellemezői (O’Reilly, 2005 nyomán): 

A rendszer legfontosabb tényezői a felhasználók, kiemelkedő profilokkal és 

kiegészítésekkel, mint kor-, nem, helymeghatározás, valamint más felhasználók 

által tett hozzászólások. 

Kommunikáció a többi résztvevővel: felhasználók közötti kapcsolatépítés, 

baráti ajánlások a többi tag felé, különböző „csoportosulások” és tagságok, RSS 

és egyéb hírlevelek a többi regisztrált felhasználó állapotváltozásai felől.  

Különböző tartalmak nyilvánossá tétele: képek, videók, blogok, hivatkozá-

sok, hozzászólások és más tagok megosztott tartalmának értékelése, bejelölése, 

valamint a saját adatok priváttá, vagy publikussá tétele. 

Dinamikusan változó aloldalak: a web 2.0 oldalalakon a fogyasztók egyben 

szerkesztői is a tartalomnak, hozzájárulnak a tartalom szerkesztéséhez és bemu-

tatásához, és az érdeklődő felhasználókhoz eljuttatásához egyaránt. A web 2.0 -es 

tartalom ezért sokkal változatosabb, tükrözve a felhasználók egyéni preferenciáit 

és sokszínűségét. 

A web 2.0 oldalak sokkal inkább hasonlítanak a való életben is működő szo-

ciális hálókhoz a tagok közötti kétirányú kapcsolatrendszernek köszönhetően. 

Minden egyes regisztrált tag csak a már igazolt ismerősök, barátok megjelenített 

információit láthatja. 

A rendszerben nincsen két egyforma oldal – mint ahogy két teljesen egyfor-

ma személy sem létezik –, a megnövekedett interaktív tényezőknek köszönhető-

en. Ezt a sajátosságot vagy az oldal tulajdonosa maga idézi elő, vagy az ismerő-
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sök által írt hozzászólások és megjegyzések. Egy web 2.0 oldal sokkal inkább 

számít közösen megosztott és felhasznált térnek, amely teljesen életszerű, mivel 

egészen addig lehet szerkeszteni és módosítani, amíg a felhasználók jelen vannak. 

Kulcsfontosságú jellemző a web 2.0 alkalmazásoknak, hogy a felhasználóit 

az oldalukon történő minél több idő eltöltésére buzdítja. A web 2.0 a saját olda-

lakon belüli tevékenységeket támogatnak, megkívánva a gyakori belépést és a 

másokkal való kapcsolatfelvételt az oldalon, sőt bizonyos oldalak (ilyen a 

Facebook is), minél több ismerős gyűjtésére ösztönzi a felhasználót, ami az oldal 

nagyobb kihasználtságát eredményezi. 

Social media 

A digitális közösségek olyan online hálózatok, amelyek közös érdek vagy meg-

osztott tartalom köré épülnek. A közösségi média egy új, közösségi aktivitáson 

keresztül ható média, mely az alábbi tényezőkre épül: 

Részvétel: a közösségi média minden érdeklődőtől hozzájárulásokat és visz-

szajelzéseket vár el. Ez húzza meg a média és a közönség közötti határvonalat.  

Nyíltság: a legtöbb közösségi média szolgáltatásai nyitottak a visszajelzésre 

és a részvételre. 

Aktivitásra bátorítanak, hogy a felhasználó részese legyen az információ-

áramlásnak 

Beszélgetés: a hagyományos média tartalmai mindenkinek szólnak, a közös-

ségi média előnyben részesíti a kétirányú beszélgetést. 

Közösség: a közösségi média megengedi, hogy az emberek gyorsan egy kö-

zösséggé szerveződjenek és kommunikáljanak egymással. 

Kapcsolódások: a legtöbb közösségi médiaeszköz a kapcsolatokra épül, a 

felhasználók létrehoznak linkeket más oldalakon, vagy forrásokat adnak meg.  

A társadalmi média alapvető változatai a közösségi hálózatok (személyes 

kapcsolatépítésre és kommunikációra alkalmas felületek, ilyen a MySpace, a 

Facebook); a blogok (személyes online oldalak); a wikik (tartalom vagy infor-

mációszerkesztő közösségi dokumentumfelületek, melyek közül legismertebb a 

Wikipedia); podcast-ok (audió és videó fájlok, amelyek előfizetéses szolgáltatá-

sokon keresztül érhetők el, mint például az Apple és az iTunes); fórumok (online 

kommunikációs területek, amelyek gyakran speciális témák  és érdeklődések 

körül folynak); a megosztó közösségek (tartalmak megosztásai, mint a fotó meg-

osztás területén a Flickr, a könyvjelzők terén a del.icio.us és a videók esetében a 

YouTube); és a micro blogok (a közösségi hálózatok kombinálva kisméretű 

blogokkal, ahol a tartalmak mérete kicsi, mint például a Twitter esetében).  

Az online közösségek sikerességének összetevői (Rheingold nyomán) a mi-

nimális tömeg (critical mass) az aktív tagok száma, akik minimálisan szüksége-

sek a közösség fenntartásához; a részvétel és a kölcsönösség magas szintje; va-

lamint a közösségi jelenlét támogatása. 

A social media területén egyre gyakrabban találkozhatunk reklám és PR 

szervezeti tevékenységgel is (Weber, 2007). A terület marketingvonatkozásai 

számos praktikus eszközt sorakoztatnak fel a sikeresebb online jelenlét kiakná-
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zása érdekében. A közösségi média, ha helyesen használják, kiváló eszköze lehet 

az eddig érintetlen, de potenciális fogyasztók elérésének, valamint, hogy a szer-

vezet kapcsolatban maradjon a már meglévőkkel. 

A marketing mai megközelítése, melyet áthat a közösségi média, sokkal in-

kább támaszkodik az ún. 4 C modellre. E megközelítés szerint: Tartalom 

(Content) + szövegkörnyezet (Context) + kapcsolat (Connection) + közösség 

(Community) = közösségi média marketing. 

A legjobb úgy tekinteni a közösségi médiára, mint új kapcsolódási pontok 

megnyitásának módjára, mely pontok felhasználhatóak tartalom, szövegkörnye-

zet, kapcsolat és közösség létrehozására. A cél tartalmi előőrsök létrehozása a 

közösségi oldalakon, de a szervezet weboldala az eszköz, mely összefogja és 

integrálja a közösségi oldalakon végzett tevékenységet.  

Az internethasználat növekedése és a felhasználókért folytatott verseny egy-

re több közösségi weboldal létrehozását eredményezi, a folyamatos fejlesztés 

pedig nem csupán a látogatottság növekedésében jelentkezik, de biztosítja a 

közösségi szolgáltatás üzleti sikerességét is. 

Minél több – és jobb – szolgáltatást kínál egy közösségi hálózat, annál na-

gyobb esélye van a piaci sikerre. Napjaink legnagyobb közösségi oldala 

Facebook, amely 2004-ben indult. Eredetileg főiskolásokra volt korlátozva, de 

manapság már bárki használhatja. Még mindig a felsőoktatási hallgatók körében 

a legnépszerűbb, legtöbben, mint az egymás közti elsődleges kommunikációs 

csatornát használják. Felhasználók milliói nézi meg naponta többször is az adat-

lapot és töltenek órákat azzal, hogy üzeneteket küldözgetnek és fogadnak, talál-

kozókat egyeztetnek, naprakészek lesznek a barátaik tevékenységeiből és új 

információkat osztanak meg barátaikkal vagy éppen vadidegenekkel. 

A Facebook már lekörözte a többi közösségi oldalt (így a MySpace-t is), és 

népszerűsége egyelőre töretlen, látogatottsági adatai már felülmúlták a Google 

keresőoldalt is. 

A legsikeresebb magyar közösségi oldal, az iwiw a hazai web 2.0 oldalak 

zászlóshajója. Lehetővé teszi az ismerősök keresését, az e-mail értesítést az üze-

netekről és bejelölésekről, fénykép és videó elhelyezést. Folyamatos innováció 

és alkalmazásfejlesztés révén próbál versenyben maradni nemzetközi vetélytá r-

saival szemben és megtartani felhasználóit. 

A közösségi hálózatok jellemzői 

A közösségi hálózatokon általában kétféle kapcsolat jelenik meg – különböző 

hálózatokon ezek eltérő módon jelentkezhetnek. Egyik az egyének közötti, egy-

az-egyhez típusú kapcsolatok (ismerősi viszonyok), a másik a közösséghez tar-

tozási viszonyok, a sok-az-egyhez típusú viszonyrendszerek, a közös érdeklődési 

kör, ízlés, egyéni preferenciák, tulajdonságok alapján létrejövő közösségek, klu-

bok, csoportok vagy hálózatok. 

A közösségi hálózatok közös jellemzői (Boyd és Ellison, 2007 alapján): le-

hetővé teszi az egyéneknek, hogy publikus vagy félpublikus profiloldalt hozza-



Web 2.0 és social media alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatás területén 

 87 

nak létre egy behatárolt rendszerben, összeköti a felhasználókat egymással és 

lehetővé teszi, hogy megtekinthessék a többi felhasználó egyéb kapcsolatait is. 

A közösségi oldalak egyre növekvő kínálatának ellenére, a legnépszerűbb 

oldalak ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek. Lehet személyes infor-

mációk alapján (név, cím, e-mail, egyéb adatok – horoszkóp, vallás, szexuális 

beállítottság vagy családi állapot- adatlapot létrehozni, audiovizuális – kép, ze-

ne, video-tartalmakat feltölteni, és egy „online személyiséget” létrehozni. Majd 

elkezdődhet az ismerősök „bejelölgetése”, és a felhasználói oldalak egyéniesíté-

se, testre szabása. Ezzel párhuzamosan megindul a kommunikáció a többi fel-

használó felé. 

Napjaink online közösségi hálózatai leginkább a lazább kötelékre épülnek –a 

felhasználók nagy része akár több száz online „baráttal” is rendelkezik. A „ba-

rátság” fogalma ezekben az online közösségekben eltér a valós világbeli fogal-

mainktól. Hagyományos megközelítésben a barátság szoros kapcsolat, mely 

nagyjából feltételezi az azonos érdeklődést, kölcsönösséget, bizalmat, és a ma-

gánéleti információk megosztását. A barátságok a világ nagy része elől titokban 

tartott, kölcsönös kijelentéseken alapulnak, csak a privát szféra határain belül 

érvényesek. 

A virtuális kapcsolatok ettől eltérőek lehetnek: felszínesek, közönségesek, 

vagy éppen formalizáltak és hivatalosak, kialakulófélben lévők, vagy akár 

szimplán szexuális jellegűek. Ezeken az oldalakon a felhasználó feladata éppen a 

kapcsolatépítés kiterjesztése, hogy miként gyűjtse, kezelje és rangsorolja isme-

rőseit. A közösségi oldalak lehetővé teszik számunkra, hogy hivatalosan is rang-

soroljuk és csoportosítsuk kapcsolatainkat. Nem csak azt tehetjük nyilvánossá, 

hogy kit kedvelünk jobban, de gondosan elolvashatjuk más ismerőseink prefe-

renciáit is. 

Az online közösségek lakói úgy viselkednek mintha egy nagy digitális falu 

(Wellman, 2004) tagjai lennének, a virtuális barátságok a digitális szomszédság-

ra épülnek. 

A legnépszerűbb közösségi oldalak elsősorban olyan tevékenységeket favo-

rizálnak, amik ezeket a lazább kötődéseket segítik elő: bulvár híreket és pletyká-

kat terjesztenek, további „ismerősöket” vadásznak, tartalmakat osztanak meg 

egymással és a világ aktuális és friss híreit, eseményeit kommentálják.  

Az online közösségi aktivitás inkább a mennyiségi, mintsem minőségi inter-

akcióknak kedvez. Ez az állandó kapcsolattartási motiváció, ami miatt oly magas 

a social media tevékenységek aránya (Facebook esetében átlagosan napi 55 

perc), a felhasználó úgy érezheti, ha nincs online folyamatosan jelen, ha nem ír 

vagy olvas üzeneteket és hozzászólásokat, akkor lemarad valamiről.  

Az egyetemista célcsoport online aktivitása és hazai trendek 

A mai fiatalok az internet-generáció tagjai (Tapscott, 2001), a digitális média 

veszi körbe őket és számukra teljesen természetes, hogy ezeknek az eszközöknek 

a segítségével szerzik tudásukat, alakítják környezetüket. Evidens, hogy a kap-

csolatrendszerük is a hálózaton keresztül bővül. 
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A hazai internet penetráció még mindig bővülést mutat, de a rendszeres in-

ternethasználat a fiatalok körében már meghaladja a 80%-ot. A legalább havonta 

internetező 15-24 éves korosztály tagjai körülbelül 1,2 millióan vannak, vagyis 

minden harmadik magyar netező ebbe a korcsoportba sorolható. 

A Gemius felmérése alapján a fiatalok többet játszanak és csetelnek, több 

tartalmat töltenek le, és gyakrabban nézegetik a közösségi szájtokat, mint  a teljes 

magyar internetező népesség. Kedvenc oldalaik a videó-megosztók és közösségi 

szájtok, ahol akár napi rendszerességgel belépnek. Saját felméréseink alapján 

elmondható, hogy az egyetemisták több mint 90%-a regisztrált valamilyen kö-

zösségi portálon. 

Az internetet leginkább információszerzési, vásárlási döntéssel kapcsolatos 

adatszerzési, kommunikációs és ismerkedési, valamint játék, letöltés és tanulás 

céljából veszik igénybe. 

A közösségi a fiatalok elérése szempontjából a legjobb platform a közösség i 

oldalak, a fiatalok (14-25 éves korosztály) ezt használják leginkább. Az iwiw 

2002-es (akkor még wiw néven) megjelenése óta a közösségi oldalak gyors kar-

riert futottak be hazánkban. A növekedést jól mutatja, hogy míg 2008-ban a 

rendszeresen internetezők 45 százaléka jelentkezett be hetente, és 14 százaléka 

naponta egy-egy közösségi oldalra, addig 2009-ben már 53 százalék tette ezt 

heti, 21 százalék napi rendszerességgel (KutatóCentrum-masmi Hungary, 2009. 

december). 

Az egyes oldalak látogatottságát vizsgálva egyértelmű a tendencia, a 2010-es 

év során a Facebook egyre nagyobb teret nyert az iwiw kárára, a hazai felhaszná-

lóinak száma már meghaladta a 3 millió főt. 

Magyarországon a nemzetközi közösségi oldalak térnyerése lassabban megy 

végbe, hiszen – a németekhez, hollandokhoz, lengyelekhez hasonlóan – nekünk 

is van idehaza egy erős közösségépítő szájtunk. Ez a tény láthatóan lassítja a 

Facebook teljes hatalomátvételét, de a piacvezető magyar alkalmazás egyre ne-

hezebb helyzetbe kerül. A Facebook közösségi oldala jóval több eszközt és lehe-

tőséget kínál az interakcióra, erre a dolgozat későbbi részében még szeretnék 

alaposabban kitérni. 

Gyakorlati alkalmazás 

E fejezetben mutatom be azokat az online csatornákat melyeken keresztül a pécsi 

egyetemisták elérhetők. Saját online stratégiánk kidolgozása 2009 elején készült 

el, az akkori helyzet nagyban eltért a maitól. Fénykorát élte az iwiw, a többi közös-

ségi oldal (MySpace, Facebook, Twitter) használata még gyermekcipőben járt. 

Az egyetemi felhasználók internethasználata lényegesen magasabb, mint más 

célcsoporté, mindegyikük rendelkezik saját e-mail címmel. Az online kommuni-

káció tartalmazhat multimédiás elemeket: nem csupán szöveget, de álló, illetve 

mozgóképet, hangüzenetet is. A felhasználók 72%-a napi rendszerességgel, 14% 

két-három naponta, 11% hetente nézi át levelezését, és csak 3% azok aránya, 

akik ennél ritkábban. Célcsoportunk azon 86% akik legalább hetente két-három 

alkalommal (de sokszor ennél gyakrabban is) áttekintik kapott üzeneteiket.  
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A pécsi egyetemi korosztály elérése céljából az online csatornák felhasználá-

sa tűnt a legmegfelelőbbnek több szempontot alapul véve. A gyakorlati akcióter-

vet is magában foglaló Pécsi Egyetemisták 2.0 stratégia legfontosabb elemei:  

– Költséghatékonyság. Más reklámcsatornákkal összehasonlítva a web 2.0 

jóval alacsonyabb belépési költségekkel érhető el, ami egy kisebb szervezetnél 

fontos szempont. 

– Social media. Közösségi oldalakon érjük el a célcsoportot, a tartalmakat 

nem csupán mi, hanem maguk a felhasználók is létrehozzák és terjesztik. 

– Interaktivitás. Az egyoldalú kommunikáció helyett törekedjünk a felhasz-

nálók bevonására, fokozzuk a kétoldalú kommunikációt és erősítsük a párbeszé-

det minden online csatornán. 

– Brand létrehozása. Hírnevünket a felhasználóink határozzák meg, az online 

hitelességgel, a felhasználói ajánlásokkal a folyamat felgyorsítható.  

– Többszintűség. A célcsoport elérésben az e-mail, saját weboldal, közösségi 

szájtok és célzott online marketing egyaránt megjelenik, egymást kiegészítve.  

– Visszacsatolás. Folyamatosan teszteljük és a felhasználói visszajelzések 

alapján alakítjuk az online jelenlétet, az innováció szükségszerű folyamat.  

– Mérhetőség. A webanalítikai szoftverek lehetővé teszik az online aktivitá-

sok pontos mérését, a számunkra fontos tényezők pontos nyomon követését. 

Mielőtt rátérnék a közösségi média jelenlétünkre, bemutatnám röviden a web 

2.0 stratégia alapján kialakított online marketing tevékenységünk további elemeit: 

– keresőoptimalizás 

Minőségi, hasznos és érdekes tartalomra van szükség,  ami a látogatók szá-

mának növelését jelenti és elősegíti a visszatérést a weboldalra. Az eredményes 

keresőoptimalizálás legfontosabb eleme a nyelvileg igényes, eredeti, színes, 

leíró tartalom. A keresők által vizsgált szempontok (minőség és hasznosság) 

alapján felépített oldalaink nagyon sok organikus találatot eredményeznek, így a 

találati oldalakon előkelő helyeken szerepelünk, ami a látogatók magas számá-

ban jelentkezik. 

– elektronikus hírlevél 

A 2009-es indulás idején az Egyesület már rendelkezett egy 2000 fős e-mail 

adatbázissal, melynek dinamikus bővítése volt a célunk. Ennek érdekében fo-

lyamatos nyereményakciókat és játékokat hirdetünk és a közösségi oldalakról is 

igyekszünk az egyetemisták feliratkozását elérni. 

Ingyenes heti hírlevelet juttatunk el regisztrált felhasználóinkhoz, mely fi-

gyelemfelkeltő tudósítás és ajánló, tartalma folyamatosan változik. Felépítését 

tekintve informatív jellegű, tudósít kulturális és közéleti szórakoztató progra-

mokról, rendezvényekről és a diákokat érintő újdonságokról, szolgáltatásokról, 

termékekről, vásárlási lehetőségekről. 

Adatbázisunk Opt-in lista: olyan felhasználókat tartalmaz, akik önként irat-

koztak fel vagy regisztráltak, azaz hozzájárultak ahhoz, hogy üzeneteket küld-

jünk részükre. Mivel a személyek egy szolgáltatást rendelnek meg a feliratko-

zással, beleegyeznek a levélküldésbe, sőt ők maguk kérik a tartalmat, ezért a 
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lojalitás magas szintje jellemző: a hírlevelek olvasottsága átlag feletti, magas a 

megnyitási arány és alacsony a visszapattanó (téves email címre küldött) levelek 

aránya. 

A hírlevélre feliratkozattak száma folyamatos bővülést mutat, a jelenlegi lét-

szám 12 980 fő. Nemi eloszlását tekintve a nők több mint kétszeresen vannak a 

férfiaknál. A nemek aránya tükrözi a felsőoktatás jelenlegi képét.  

A hírlevél design html formátumú és képeket is tartalmaz, noha a felhaszná-

lók többsége több böngészőt és felbontást használ, ez az olvashatóságra nem hat 

zavaróan. A fiatalos tartalom, a grafikai alkalmazhatóság, és a technológiai lehe-

tőségek kihasználása egyaránt fontos szerepet játszik. 

– közösségi oldalak 

A közösségi oldalak (iwiw, Facebook, Twitter, MySpace) nagy előnye, hogy 

az információk – legyen az szöveg, kép, video – gyorsan eljutnak a célközön-

séghez. A social media folyamatos és intenzív kommunikációt tesz  lehetővé az 

egyetemista célcsoporttal. 

– iwiw-klubok 

A Pécsi Egyetemisták Egyesület a legnagyobb pécsi egyetemi bázissal ren-

delkező online közösségi felületek tulajdonosa. Átgondolt bővítési stratégiánk-

nak megfelelően mintegy 8000 hallgató a résztvevője online klubjainknak, akik 

heti hírlevélben információkat kapnak tőlünk különböző témákban. A Klubhoz 

történő csatlakozást különféle nyereményjátékok segítségével lehet elősegíteni.  

Sajnos az iwiw rendszere a szervezetek számára csak korlátozott lehetősége-

ket biztosít, főleg ha a social media alkalmazásokat a nemzetközi vetélytárssal, a 

Facebookkal hasonlítjuk össze. Ezért az elsődlegesen erre a csatornára alapozott 

social media tevékenységünket áttervezni kényszerültünk. Az iwiw klub a fel-

használók klubokba szerveződését teszi lehetővé, de a klubrendszer lehetetlenné 

teszi a tagok közti kommunikációt (a tagok nem is „látják egymást), így klubta-

gok valójában tömeget alkotnak (Godin, 2008) és nem közösséget.  

A „felszínes” kommunikációt támasztja alá, hogy a fórumok és topikok a 

többezres klubnagyság ellenére sem válnak valódi kommunikációs csatornává, a 

felhasználók és a reklámozók, spammerek csak az üzenőfalat használják – azt is 

korlátozottan. 

A klubprofil nagyszámú felhasználót képes toborozni, de a tagokkal való 

kapcsolattartás a körüzenetek küldésére korlátozódik, aminek megítélése egyre 

inkább spam (elektronikus levélszemét) a felhasználók szemében. Ennek hatásá-

ra az üzenet megnyitási arány drasztikusan visszaesett és megnőtt az olvasatla-

nul törölt levelek száma. A körüzenetküldés funkció pedig még az e-mail hírle-

veleknél is korlátozottabb csatornát jelent, mivel az iwiw kiküldő felületén még 

képeket sem lehet megjeleníteni (nem beszélve a videókról). 

Ezzel párhuzamosan megnő a levél tárgyának jelentősége – ami az e-mail 

alapú hírleveleknél korábban is fontos szempont volt –, hiszen egy jól megvá-

lasztott tárgy esetében óriási (akár 50% eltérés) megnyitási különbségek alakul-

hatnak ki. 
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Szintén komoly hibaként jelentkezik, hogy az iwiw klubrendszere a körüze-

neteket időnként drasztikus időeltolással kézbesítette – nem ritka, hogy az üze-

net elküldése és megérkezése között 5-7 nap telt el –, ami gyakorlatilag lehetet-

lenné teszi a gyors online kommunikációt. 

A legnagyobb probléma azonban, hogy az iwiw klubjain belül a felhasználók 

nem tudnak egymással interakcióba lépni, így a social media valódi lényege ezen 

a csatornán keresztül nem tud megvalósulni. 

Social media alkalmazások fejlesztése 

A 2009-es év online marketing tevékenysége rávilágított, hogy a pécsi egyete-

misták elérése céljából szükség van egy speciális alkalmazás fejlesztésére. Mivel 

a kiküldött hírlevelekben egyre több programajánló esemény kapott helyet, és a 

visszajelzések alapján az egyetemisták is erre tartottak leginkább igényt, a fej-

lesztési munkálatok egy önálló programajánló oldal kialakításának irányába 

indultak el. 

A fiatalok elsődlegesen a világhálót használják orientációra, feltételezésünk 

szerint programkeresésre is. Ennek okai a kényelem, gyorsaság, a hiper-

textualitás, az ingyenesség, valamint a nagy választék. Az internet jelenlegi 

trendjeinek hatására (Anderson, 2008) mindenképpen ingyenes és felhasználóba-

rát alkalmazás létrehozásában gondolkodtunk. 

Piaci rést és nagy lehetőséget jelentett számunkra, hogy nem létezett olyan 

honlap, ahol könnyen áttekinthető formában, és összeszedetten lennének elérhe-

tőek a pécsi programok. 

A programajánló web-felület kidolgozása egy nagy lépést jelentett a közös-

ségi médiafejlesztés irányába. Egy olyan oldallal szerettünk volna rendelkezni, 

mely naprakész és hasznos információkat ad a célcsoportunknak, és amely kö-

zösségi oldalakon gyorsan népszerűségre tehet szert. Ez egyben stratégiai irány-

váltás is jelentett: letettünk azon szándékunkról, hogy az e-mail alapú feliratko-

záson keresztül bővítsük az egyetemi adatbázist. A célunk ettől kezdve az lett, 

hogy közösségi oldalakon minőségi tartalomszolgáltatással összegyűjtsük a cél-

csoportunkat, és a közvetett elérést helyezzük előtérbe. Az idő igazolta dönté-

sünket, jelenleg a pecsiprogramok.hu oldal már igen komoly látogatottsággal bír. 

E stratégiai váltást több tényező együttes megjelenése indokolta.  

Sokkal egyszerűbb elérni a felhasználókat a közösségi oldalakon, mint e-

mailben. A Facebook gyors térnyerése a közösségi alkalmazásoknak kedvez, 

mivel az itt létrehozhatói rajongói oldalak és csoportok sokkal több interaktivi-

tásra adnak lehetőséget, mint az bármikor korábban elképzelhető lett volna. Ha a 

Facebook hazai penetrációja még erőteljesebb lesz, nő a „kritikus tömeg”, és 

egyre többen csatlakoznak a rendszerhez (nehogy kimaradjanak valamiből), ami 

egy még nagyobb bővülést fog indukálni –csakúgy, mint az iwiw „fénykorában”. 

A kiküldött e-mail hírlevelek megnyitási aránya drasztikusan visszaesett. A 

fiatalok nagy része csak kevés időt tölt el a postafiókjában, elolvassa a fontosabb 

email-eket, válaszol néhány levélre, és törli a kevéssé fontosakat (így a hírleve-

lek zömét is). A közösségi oldalakon viszont nem ritka, ha valaki napi többször 



Pankász Balázs 

 92 

feljelentkezik és órákat tölt a rendszerben (a Facebook esetében ez átlagosan 

napi közel egy óra!), böngészget az ismerősök között, új feltöltött tartalmakat 

olvas, videókat néz. A vírusmarketing, az érdekes reklámok, a hasznos informá-

ciók eljutnak a célcsoporthoz a közösségi oldalakon keresztül.  

A közösségi oldalakon kiküldött „hírlevelek” kevésbé törölhetőek, sőt a 

megosztásban és népszerűsítésben maguk a felhasználók is aktív partnerek.  

Talán kockázatosnak tűnhet egy külső oldalra alapozni egy online stratégiát, 

hiszen itt a felhasználói adatokkal nem mi rendelkezzünk. Ezzel együtt  elmond-

ható, hogy a célcsoport elérése elsősorban a megfelelő tartalom kérdése. Hiába 

rendelkezik egy szervezet nagy elektronikus adatbázissal, ha nincs olyan tarta-

lom a birtokában ami érdekes, akkor a felhasználói leiratkoznak a hírleveléről 

vagy olvasatlanul törlik. Ha közösségi oldalon lehet elérni a célcsoportot, akkor 

a stratégiát is ehhez szükséges igazítani, és át kell értékelni azt a meggyőződést, 

hogy az online marketing kulcseleme a felhasználó adatainak megszerzése –

inkább a felhasználó figyelme az, ami e folyamatban nagyon fontossá válik. 

A hírlevél rendszerét továbbra is fenntartjuk, ez már inkább a meglévő part-

nerekkel történő kommunikációt szolgálja (hiszen sokan továbbra is az e-mail 

alapú üzenetközvetítést igénylik, vagy nincsenek fent a közösségi oldalakon), de 

az új felhasználókhoz a közösségi eszközök jelentenek hatékony elérési csatornát. 

A web 2.0 irányzat elterjedése megerősítette a felhasználók kötődését a kö-

zösségi oldalakhoz, portálosodáshoz és hálózati effektus kialakuláshoz vezetet t. 

Ha a felhasználó lojalitása fennáll a közösségi oldal iránt, akkor érdemesebb 

minden lehetséges kiegészítőt telepíteni az alkalmazott oldalakra, mert ha már 

egyszer beregisztrált a személy, akkor már nem kell tőle több regisztrációit kér-

ni. A Facebook api (application programming interface – alkalmazásprogramo-

zási felület) számos kellék hozzáadását engedélyezi a használók számára a web-

oldalakon, mindezt ingyenesen. 

A pecsiprogramok.hu weboldal minden aloldalába beépítésre került a 

Facebook Connect, a felhasználói profil így egyszerűen összeköthető a közössé-

gi oldal profiljával. Oldalainkon a felhasználóknak nem kell külön regisztrálnia, 

beléphetnek Facebook jelszavukkal és az ehhez tartozó e-mail címmel. Megszű-

nik a hozzászólások névtelensége, és megjelenhet a személyesség, ami a social 

media fontos eleme. 

További előnye az összekötésnek, hogy az Open Graph protokoll segítségé-

vel bármely oldalon megjelenik a Facebook közismert Tetszik (Like) gombja, 

ami aktivitásra sarkalja a felhasználókat. Mindegyik aloldal tartalma megosztha-

tó bármely közösségi oldalakon (iWiW, Facebook, Twitter) ezáltal maguk az 

olvasók is reklámozzák a weboldalt. 

Facebook csoportok és oldalak 

A Facebook nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy közösséget építsünk egy 

szervezet köré. A célcsoport pontosan meghatározható: helyszín, demográfia és 

egyéb adatok megadásával. A tagok meghívhatják a barátaikat, megoszthatnak 

képeket, videókat és linkeket, valamint a szervezet neve feltűnik a profilokban.  
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A kapcsolattartást számtalan csatorna segíti (foto, video, esemény, jegyzet, 

status információ, alkalmazások), de a hangsúly a tartalmon van. Olyan tartal-

makat kell a tagoknak biztosítani, amire szükségük van, vagy amit érdekesnek 

találnak (exkluzív információk, nyereményjátékok, szavazások, érdekes hírek). 

Az információk gyors terjedését, a virális hatást kiválthatják képek, videók, té-

mába vágó vagy csak érdekes linkek. A tagok közzéteszik, megosztják vagy 

kommentálják őket, ami bekerül a felhasználói hírekbe, valamint a barátaik hír-

folyamába is. 

A social media marketing a közösség vagy „törzs” (Godin, 2008) bevonódá-

sáról szól, ahol a terméket vagy szolgáltatásokat a gyorsan terjedő történetek 

adják el. A cél a hasonló érdeklődésű közösség tagjai közt létrehozni az interak-

ciót, ezt leginkább a megfelelő tartalommal lehet elérni. 

A Facebook képes arra, hogy felhasználókat, közösségeket hozzon össze, 

mivel a Facebook lényege a kapcsolatépítés, így az egész rendszer ennek megfe-

lelően van kialakítva. A szervezetek profilmegjelenése is alakítható úgy, hogy 

megjelenjenek az arculati elemek, a termék- és szolgáltatáspaletta, valamint 

számos alkalmazás is segíthet látogatókat terelni a saját weboldalra. A felhasz-

nálói és rajongói oldalak egyaránt olyan kialakításúak, hogy a kapcsolatépítés és 

kommunikáció ne ütközzön akadályokba. 

A külső keresőoptimalizálást elősegíti az egyedi url, ami a Facebook eseté-

ben lehetséges. A Facebook jelenlétünk ennek megfelelően alakul: 

facebook.com/ pecsiprogramok. Ez apró dolognak tűnik, de nagy különbséget 

jelent keresőoptimalizálás szempontjából, főként, ha az iwiw Pécsi Egyetemisták 

Klubjának url kiterjesztésével iwiw.hu/pages/community/comdata.jsp?cID= 

1965102 hasonlítjuk össze (a keresőbarát URL rendszer használatát 2011. már-

ciusától teszi lehetővé az iwiw). 

A web 2.0 online stratégia fontos tényezője a mérhetőség. Az online aktivi-

tás mérése több csatornán keresztül is megközelíthető: 

– social media interakciók 

A közösségi aktivitásról a Facebook ad statisztikai adatokat, sajnos az iwiw 

esetében ez a tevékenységcsoport sem mérhető. Talán ez a legfontosabb ered-

ménycsoport, hiszen a közösség aktivitását mutatja, a csoporton belüli kommu-

nikációs események számát. 

A Facebook rajongói oldalán nyomon követhető a csatlakozók száma, az in-

terakciók, a klikkelés, kommentezés és a tartalom létrehozása. A Facebook olda-

lak adatot szolgáltatnak, kor és nem szerinti bontásban is, és az adatok exportál-

hatók más programokba további elemzés céljából. 

– weboldal látogatottság 

A közösségi oldalakról sokan látogatnak át a weboldalra, megnövelve annak 

forgalmát. A webanalítikus szoftverekkel nyomon követhető a átkattintások ará-

nya vagy hírlevélre történő feliratkozás alakulása. A Facebook közösség jelentő-

sen több (havi szinten több mint dupla, negyedévente négyszeres!) átkattintást 

ad, mint a számarányát tekintve jóval nagyobb létszámú iwiw klub. 
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Eddigi eredményeink (a dinamikusan növekvő saját adatbázis, az aktív fel-

használói magatartás) is azt mutatják, hogy a social media ígéretes terület, és egy 

ilyen típusú online közvetítő tevékenységére nagy igény mutatkozik a fiatalabb 

korosztály részéről. Az internethasználók nagy része szívesen kapcsolódik onli-

ne közösségekhez, keresi a hasonló fórumokat. A online közösségi média sok 

interaktív eszközt kínál a kapcsolattartásra: lehet képeket, videót feltöl teni, tar-

talmakat megosztani, körüzeneteket küldeni, ami a kapcsolattartásra kiváló lehe-

tőséget jelent. 

Összefoglalás és következtetések 

A social media fejlődési lehetőségeit nehéz megjósolni. A közösségi oldalak 

elégedetlen használói tömegesen „szavaznak” az alkalmazások sikerességét ille-

tően, képesek a piacvezető oldalakat a futottak még kategóriába száműzni. A 

Facebook töretlen népszerűségét talán éppen – a napjainkban egyre fokozó – 

adatvédelmi problémák elszaporodása állíthatja meg. A felhasználók (főleg a 

fiatalabbak) gyakran naivak, vagy rosszul informáltak azzal kapcsolatban, hogy 

mekkora mennyiségű személyes információt tesznek publikussá, nem követik 

figyelemmel milyen mennyiségű és természetű személyes információt osztanak 

meg másokkal, és nem veszik számba a következményeket. A terület szabályo-

zatlansága és az oldalhasználók aggályai könnyen bizalmi válságot eredményez-

hetnek, ami egy közösségi oldal legpusztítóbb ellenfele lehet.  

A közösségi média alkalmazása a felsőoktatás területén neuralgikus terület-

nek számít. A magyar egyetemek még nem rendelkeznek a hagyományos marke-

ting és pr-tevékenységükbe integrált online közösségi médiastratégiával. Az 

egyetemi marketing-elképzelések teljes átgondolására van szükség ahhoz, hogy a 

felsőoktatás szereplői eredményes közösségi médiatevékenységet végezhesse-

nek. El kell szakadni attól az alapvető meggyőződéstől, hogy az egyetemek kö-

zösségi jelenléte milyen tartalmakkal összefüggésben lehet eredményes. Talán e 

dolgozat is felhívja a figyelmet arra, miként lehet egy eredetileg távol álló al-

kalmazás (programajánló) eredményes közösségi médiaeszköz az egyetemi hall-

gatók elérése során. 

A közösségi oldalakon történő megjelenés önmagában nem elég, a célközön-

séggel folytatott kommunikáció folyamatos aktivitást igényel. Olyan közösségi 

tevékenységek, mint a fotó, videó és egyéb tartalmak megosztása, a közösségi 

könyvjelzők használata, kitartó interakciót kíván. 

A social media megfelelő használata nagymértékben javíthatja egy egyetem 

külső megítélését, mivel a fiatalok nagy része használja a különböző közösségi 

oldalakat és bevonható a párbeszédbe. 

Az új közösségi eszközök lehetővé teszik, hogy egy témáról a létező leg-

gyorsabban közöljük mondanivalónkat. Akár néhány óra leforgása alatt folyama-

tosan növekvő virtuális közösség formálható, de az online közösségek ugyan-

olyan szélsebesen szét is szóródhatnak, mint ahogy létrejöttek. Átfogó stratégia 

hiányában a közösségi média alkalmazása visszaüthet, akár hátrányt is jelenthet. 

A közösségi média világát meg kell érteni: előnyeivel és kockázataival egyaránt 
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tisztában kell lenni. Hatalmas a területben rejlő stratégiai potenciál, a folyamatos 

interakció megtervezése az egyetemek számára proaktív stratégia kidolgozást 

kívánja meg. A közösségi média marketing fegyelmet, automatizált rutint, min-

dennapos munkát igényel és a hosszú távú kapcsolatépítésről szól, nem a rövid-

távú haszonszerzésről. Stratégiai felhasználása csökkentheti a marketing költsé-

geket. 

Az egyetemek közösségi médiahasználata még nemzetközi viszonylatban is 

csak friss terület (Social Industry, 2009), de valóban nagy felfutás előtt áll. 

Számtalan pozitív hatást hozhat (Weber, 2007) az intézmények számára, mivel 

segít az egyetemi brand megerősítésében, növeli a szervezet ismertségét és nép-

szerűségét, közelebb hozza az érdeklődőket az ajánlások révén és látogatókat 

vonz a weboldalra. 
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