Barát Tamás*
MÉDIA ÉS TÁRSADALOM
 TÁRSADALMI (KÖZÖSSÉGI) MÉDIA
Ha a médiát és a társadalmat egyaránt halmazoknak tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy a társadalom a nagyobb halmaz, s a média ennek a nagyobb halmaznak részterülete. Az elkövetkezõkben a
kisebb halmaznak a nagyobb halmazban elfoglalt helyérõl és szerepérõl  a teljesség igénye nélkül
 lesz szó. A témát a következõ gondolatmenet, a média és a társadalom összefüggésében, a társadalmi (közösségi) média aspektusából vizsgálja. Természetesen  egy ilyen rövid eszmefuttatás 
nem tud vállalkozni arra, hogy a két halmaz egymáshoz való viszonyát annak teljességében elemezze, viszont azt, a két, különben egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalomnak egy felfogás szerinti,
annak a legújabb kori megjelenése viszonyában szeretné megvilágítani.
A gondolatmenet kiinduló állítása: a társadalmi  közösségi  média elterjedésének alapvetõen két oka van, nevezetesen a technika fejlettségén kívül a társadalom nagy részében megfogalmazódott demokratikus igények fokozott megjelenése.

1. ábra
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Milyen okai vannak a társadalmi  közösségi  média megjelenésének,
elterjedésének?
Egyrészrõl szükséges volt hozzá a kommunikáció technikájával összefüggõ találmányok
fejlettségének mai szintje. Másrészt két egymással szorosan összefüggõ társadalmi igény megjelenése követelte ki a társadalmi média helyét a mai, modern, kapitalistának nevezett társadalomban. Az egyik, a társadalom tagjainak a demokrácia iránti fokozott igénye. A másik, a társadalom tagjainak, a társadalomban való fokozott, nyílt megnyilvánulás igényében, a kommunikáció szabadsága iránti követelményben keresendõ.
Míg az emberek  pozitív értelemben vett  magamutogatási, azaz önkifejezési igénye. Míg
a szólás szabadsága  a demokrácia megnyilvánulásaként  már évszázados igény, addig a
nyílt, bárki által elérhetõ véleménynyilvánítás és megjelenítés a mai kor emberében fogalmazódik meg, éppen a kommunikáció technikája fejlõdésének eredményeképpen. Ahhoz azonban,
hogy a média és a társadalom viszonyában a társadalmi  közösségi  média kérdésére megpróbáljak egyfajta magyarázatot adni, egy nagyon rövid kommunikációtörténeti összefoglalásra
van szükség.
A társadalmak fejlõdésében, a meghatározó  a kommunikációs találmányok elterjedése következtében kialakult  fordulópontokat, a kommunikációs lépcsõt az alábbi ábra szemlélteti:

2. ábra
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A társadalmi fejlõdés legfontosabb, a kommunikáció elõrehaladását illetõ fordulópontok: a
beszéd és az írás kialakulása, 1440  a Guttenberg Galaxis kialakulása, az 1800-as évek végi és
1900-as évek eleji kommunikációs technikai találmányok elterjedése, valamint a Neumann
Galaxis térhódítása voltak.
Minden társadalom kialakította a nyilvánosság valamilyen színterét. A görögöknél ilyen
volt pl. az agora, a rómaiaknál a fórum mint a nyilvánosság fõ csatornája. A modern értelemben
vett nyilvánosság a tõkés árutermelésen és cserén alapuló társadalom kialakulásával jött létre,
amikor az árutermelõk ez iránti fokozott igénye megteremti az információik nyilvánosságra
kerülését.
Egy múlt századi elmélet szerint a polgári nyilvánosság három alapintézménye: a kávéház,
a szalon, és a tudós társaság volt. Ezek a fórumok elvileg bárki számára hozzáférhetõk voltak,
így a demokrácia itt valósulhatott meg. A fejlõdés a demokrácia iránti igény megnövekedésével
és a kommunikáció technikájának fejlõdésével gyorsult fel.
Nézzünk néhány fontosabb számadatot, amely jellemzi a kommunikáció fejlõdésének gyorsulását, és egyben igazolja is azt a korábbi állításomat, miszerint a kommunikáció iránti igény
is megnövekedett:
• A rádió elterjedéséhez (ahhoz, hogy elérje a világon az 50 millió hallgatót) 38 évre volt
szükség,
• a televízió esetében az ötvenmillió nézõ eléréséhez már csak 13 év kellett.
• Az internetnek ehhez 4 évre volt csak szüksége, míg az IPOD elterjedéséhez már csak
három év kellett.
• A social media legismertebb, legsikeresebb reprezentánsa, a Facebook a százmillió
felhasználót kilenc hónap alatt érte el.
• A Facebookot, ha ország lenne, akkor a mai népességi adatok szerint, a világ harmadik
legnépesebb országaként tartanánk számon, hiszen Kína és India után a több mint
ötszázmillió felhasználóval a harmadik helyen áll, megelõzve az USA-t, Indonéziát,
Brazíliát, Pakisztánt és Bangladest.
Nézzünk egy másik jellemzõ, 2009-ben publikált számadatot: az egyik legnépszerûbb amerikai televíziós showmûsornak, az Ellen DeGenere Show-nak, több követõje van a social
mediában, azaz a twitteren, mint Norvégia lakossága. (A twitteren követõnek nevezik a témára regisztrált olvasókat, nézõket.) Az elképesztõ adatot még fokozhatjuk, ha azt is megvizsgáljuk, hogy a követõk 80 %-a nem a számítógépén, hanem az iPhone-ján követi a show twitter
oldalát.
Ez után a rövid történeti áttekintés után, tisztázzunk néhány fogalmat. Azt gondolom, hogy
e fogalmak megvilágítása közelebb visz bennünket a bevezetõben említett állításom bizonyításához.

Mit jelent a média kifejezés?
A fogalomnak hazánkban igazán nincsen tudományosan általánosan elfogadott meghatározása. A kifejezésen mást ért a köznyelv és mást a médiaszakember. A köznyelv média alatt
alapvetõen a rádiót és a televíziót érti. Ennek az oka alapvetõen az, hogy az 1996. évi I. sz.
törvény a rádiózásról és televíziózásról Médiatörvény néven ment át a köztudatba. Manapság
még a Parlamentben is Médiaalkotmányról beszélnek, amikor a kérdésrõl esik szó. A kifejezés
legelterjedtebb, de egyben a legszûkebb értelmezése szerint a média a rádiózás és televíziózás
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mûsorszolgáltatásainak összessége, amelybe számos politikusunk  természetesen õk nem kommunikációs szakemberek, még akkor sem, ha magukat annak tartják  az internetet, pontosabban annak tartalomszolgáltatását, sõt még a mobiltelefonok segítségével közvetített sms- és
mms-üzeneteket is beleértik.
A kommunikációs szakemberek tág értelemben a média kifejezés alatt általában a mondanivaló kifejezésére használatos közvetítõ közegek összességét értik, azaz a mondanivaló kifejezésére használt eszközöket, a tömegkommunikáció eszközeit, azaz a nyomtatott sajtó, a rádió,
a televízió és az internet nyújtotta nyilvános fórumok összességét. A tág értelembe bele szokták
érteni nemcsak a nyomtatott sajtóorgánumokat, illetve rádióadásokat és tv-csatornák mûsorait,
de az óriásplakátokat, a VHS-kazettákat, a CD-ket, DVD-ket, sõt még a kirakatokat is. Egyszóval mindazt a tömegkommunikációs eszközt, amellyel üzeneteket, híreket közvetítenek a társadalom tagjai részére.
A média-, a marketing és a pr-szakma a média kifejezésen általánosságban a tömegkommunikációs eszközök összességét, és az eszközöket mûködtetõ intézmények gyûjtõfogalmát érti.

A média társadalmi feladatai, funkciói
3. ábra

A média legfontosabb feladata, hogy elsõsorban tájékoztat. Ennek keretében a társadalom
tagjai és különbözõ csoportjai számára a társadalom kérdéseiben való eligazodást lehetõvé tevõ
üzenetek, információk közvetítését, azaz a felvilágosítást és a megértetést jelenti.
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A média fontos társadalmi, közfunkciókat lát el. Így például közremûködik a politikai hatalom kontrollálásában, hiszen kezdeményezõ módon mûködik közre a hatalom gyakorlói által
meghozott döntések nyilvánosságra hozatalában és megvitatásában.
A média közigazgatási funkciókat is ellát, hiszen a politikai és állami intézményektõl származó információkat eljuttatja a tömegkommunikáció eszközein keresztül a társadalom tagjaihoz, hogy azokat cselekvésre ösztönözze. Ezt a funkciót természetesen nemcsak a politika, de
a gazdaság szereplõi érdekében, azok inicializálására is gyakorolja.
Természetesen a történésekrõl, az eseményekrõl szóló beszámolók, jelentések, a hírek közlésével ellátja a dokumentálási feladatokat is.
Új információk közlésével oktatási feladatokat is ellát, hiszen nem korlátozható a társadalomnak az a joga, hogy értesüljön például a tudomány, a kultúra, stb. új eredményeirõl.
A média egyik legnépszerûbb feladata az ún. szórakoztatási funkciójából adódik. Hiszen,
azzal, hogy a média  elsõsorban a televízió  rendszeresen közvetít filmeket, szórakoztató
mûsorokat, zenei programokat, sportot, ritkábban színdarabokat, valamint képzõmûvészeti és
irodalmi alkotásokat, ellátja a szórakoztatási feladatait, azaz hozzájárul a társadalom tagjainak
a társadalmi problémákból való kikapcsolódást elõsegítõ szabadidõ-tevékenységhez. A társadalom, a közvélemény szemében a média egyik legfontosabb feladata az ún. infotainment. A
hír értékû üzenetek és információk továbbításán kívül a média jelentõsége a szórakoztatási
feladatában rejlik. Ezt az angolszász média-szakirodalom a következõ képlettel fejezi ki:
information + entertainment = infotainment.
A média fontos szerepet játszik a társadalomban azzal is, hogy közvetíti a társadalom számára az értéket jelentõ normákat és viselkedésmintákat is. Ennek keretében fontos a szerepe a
társadalom tagjai szocializálásában, azzal, hogy fejleszti a társadalmi összetartó erõt és tudatosságot, valamint, hogy megpróbálja ösztönözni a társadalom tagjait arra, hogy aktívan kapcsolódjanak be a közéletbe.
A szocializáción kívül fontos szerepe van a médiának az integráció folyamatában is, hiszen
a média a közleményeivel lehetõséget teremt arra, hogy a társadalom minden tagja és csoportja
másokat megismerhessen, ezúton megteremti a kölcsönös elõnyökön alapuló társadalmi együttmûködés létrejöttének alapjait.
Ez a funkció szorosan összefügg a társadalom tagjainak motiválásával, a lehetséges konszenzus megteremtésével, azáltal, hogy a média, a véleménynyilvánítás szabadságával  ha
valamely politikai szándék ezt nem korlátozza  hozzá tud járulni a társadalom tagjai törekvéseinek ösztönzéséhez, és ily módon a közérdekû kérdésekben való megegyezésekhez, az eltérõ
álláspontokhoz szükséges tények megismertetéséhez.
A média fontos funkciója az oktatás, ismeretterjesztés, illetve a társadalom tagjai kultúrája
megõrzése és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a kulturális örökség megõrzése és a
mûveltség fejlesztése is. A média az információk közlésével, azok megértetésével ellátja a szolgáltatási funkciót is. A szolgáltatási funkció keretében a média hirdetéseket, hirdetményeket is
közöl.
Az elõzõekbõl egyenesen következik, hogy a média fogalma szoros kapcsolatban áll a társadalom fogalmával.

A társadalom
A társadalom hétköznapi értelemben olyan embercsoportokat jelöl, ahol a csoport(ok) tagjai közös érdeklõdésük, ismertetõjeleik, viszonyrendszerük, intézményeik és kultúrájuk alapján különböznek, elkülönülnek egymástól.
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Anthony Giddens brit szociológus, Tony Blair korábbi brit miniszterelnök tanácsadója Szociológia címû könyvében így definiálta a társadalom fogalmat: A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen élõ és a körülöttük lévõ csoportoktól
eltérõ identitással rendelkezõ emberek csoportja. Egyes társadalmak, mint például a vadászó
és gyûjtögetõ közösségek, nagyon kicsik, csak néhány tucat emberbõl állnak. Más társadalmak
rendkívül nagyok, népességük sok millióra tehetõ  a modern kínai társadalomban például az
össznépesség meghaladja az 1 milliárd fõt. (Giddens, 1995.)
Témánk szempontjából van még egy fontos kifejezés, amely magyarázatra szorul, mivel ez
az a pont, ahol a média és a társadalom  különösen a social media  témája komolyan összekapcsolódik: az információs társadalom kifejezés.
Az információ kifejezés latin eredetû, értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent. A két
szó között fontos az összefüggés, nevezetesen, hogy az információ megfogalmazása, az üzenet
hírértékûvé fogalmazása, a tájékoztatás, valamint a társadalom tagjai körében történõ terjesztése egyrészt gazdasági, másrészt kulturális, de lehet politikai tevékenység is.
Az információs társadalom egyik sajátossága, hogy komoly információ-technológiai, informatikai tudás és gazdasági háttér szükséges mûködéséhez.
Az információ minden esetben értéket képvisel, ez lehet társadalmi, tudományos, gazdasági
stb. érték. Mivel az információ segítségével képesek vagyunk egy meglévõ értéket jelentõsen
növelni, így az információ a profit elõállításához feltétlenül szükséges tényezõ.
A huszadik század végén és a huszonegyedik század legelején az információs társadalom
megjelenése, illetve az ehhez vezetõ és az ebbõl fakadó tudományos és ipari tevékenység számos számítástechnikai hardware eszköz és az ezek mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges
software kifejlesztéséhez vezetett, amelyek együttesen a social media létrejöttét, és rapid fejlõdését eredményezi. Természetesen azzal a társadalmi igénnyel együtt, amelyrõl már szóltam.
Azaz a demokrácia fejlõdésének igényével.

A közösségi (social) média jelentõsége a társadalomban
A magyar köznyelv és a szakma is, a kifejezés social szavát nem társadalminak, hanem
közösséginek fordítja. Így a magyar nyelvben a kifejezés közösségi médiaként ment át a köztudatba. Az elektronikus média eredeti felosztása a közszolgálati és kereskedelmi rádióra, illetve
televízióra ma már a múlté, hiszen az internet megjelenésével új eszköz csatlakozott az elektronikus média világához. A közösségi média pedig ennek a legkorszerûbb eszköze.
A közösségi (social) média, az elektronikus média  a rádiót és a televíziót követõ, azzal
számos hasonlóságot mutató  új megjelenési formája.
Itt jegyzem meg, hogy az internet felosztása  bár ezt még kevesen fogalmazták meg 
hasonló az elektronikus média másik két eleméhez. Tehát az internetet is közszolgálati és kereskedelmi típusúra oszthatjuk fel.
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Az interneten megjelenõ online média egyesíti a nyomtatott és elektronikus sajtó minden elõnyét, viszonylag kevés hátrányt mutat. Ami azonban a jövõ népszerû eszközövé teszi, az az, hogy
rendkívül nagy variációs lehetõséget nyújt. Amíg a nyomtatott sajtó, véges, illetve bizonyos fokig
korlátozott, addig az online média végtelen számú lehetõséget tud nyújtani, annak ellenére, hogy
pszichológiai szempontból valójában nem igazán tekinthetõ új médiumnak, hiszen egyesíti a korábbi médiumok elõnyeit, és valójában hasonlóan is mûködik, mint a korábban ismert média. Mégis új
médiumnak tekintjük, hiszen olyan lehetõségeket nyújt, amely az eddigi média felhasználásnál csak
korlátozottan volt lehetséges és ez az új lehetõség az interaktivitás.
Az Európai Public Relations Konföderáció vonatkozó ajánlása1 szerint az internetet, az
online médiát e-pr eszköznek tekinthetjük három kritérium egyidejû megvalósulása esetén:
Az ajánlás szerint a hírértékûvé formált üzenet
1. a közvélemény számára tájékoztatást nyújt,
2. a közvéleménnyel megérteti az üzenet tartalmát és célját,
3. a szervezet és a közvélemény, illetve a közvélemény és a szervezet közötti
magatartás koordinálására szolgál.
Ha csak az elsõ két feltétel teljesül, akkor csak egyirányú kommunikációról, azaz reklámról,
hirdetésrõl vagy propagandáról beszélhetünk. Az internet és az intranet csak akkor e-pr eszköz,
ha a kommunikáció kétirányú, ha interaktív. Ez az interaktivitás biztosítja a kétirányú kommunikációt. Így valósul meg a hírértékûvé formált üzenetek terjesztése és az azokra kapott válaszok által a kétirányú kommunikáció.
Az e-pr, az elektronikus, informatikai alapú pr-tevékenység, három fontos területet foglal
magába: ezek a web-pr, a net-pr, az online-pr.

6. ábra
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Az e-business, az e-commerce mintájára megalkotott új fogalmat, az internet adta e-pr lehetõségét tekintjük jelenleg a legkorszerûbb public relations eszköznek. Daniel Janal, a világ
egyik legismertebb on-line marketing szakértõje szerint Aranykor köszönt be a public relations
számára. A technológiának köszönhetõen a pr-szakemberek közvetlenül érhetik el közönségüket, nem lesz szükség a szerkesztõk és újságírók közremûködésére, akik egyfajta ajtónállóként
cenzúrázzák az információkat. (Janal, 1998.)

7. ábra

A közösségi (social) média az egymáshoz tudatosan kapcsolódó szereplõk, egyének és szervezetek tudatos és szándékos köteléke. A kapcsolat, illetve a kötelék kifejezés ebben az összefüggésben hálózat formájában jelenik meg és mûködik, amely a laza barátságtól, az összetartozás élményétõl, a szoros üzleti kapcsolatok építéséig terjedhet.
A közösségi (social) média nem csak információt nyújt a média követõi számára, de a tájékoztatással egyidejûleg interakcióba is lép a hálózat résztvevõivel. Ez az interakció megvalósítja a két-, sõt többirányú kommunikációt. Ez a kommunikáció lehet akár az eredeti tájékoztatáshoz fûzött megjegyzés vagy hozzászólás, lehet felhívás valamilyen cselekvésre, lehet ajánlás
valamilyen más üzenet, tájékoztatás megismerésére, vagy például közvélemény-kutatásban,
szavazásban történõ részvételre.
A közösségi (social) média a tájékoztatás (üzenet és/vagy hír), valamint az arra történõ
reagálás, azaz a visszacsatolás ismérvei alapján  az Edward Bernays által, a public relations
elméletében, az 1920-as években megfogalmazottaknak megfelelõen kétirányú utcának tekinthetõ (Bernays, 1923). Ezzel szemben a hagyományosnak nevezett média (nyomtatott sajtó,
az elektronikus média korábbi eszközei, a rádió és a televízió, de az interneten megjelenõ honlapok nagy része is) egyirányú utcának tekinthetõk.
A közösségi (social) média legfontosabb ismérve, hogy interaktív, kétirányú kommunikációt valósít meg.
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A közösségi (social) média fontos megjelenési formái során a teljesség igénye nélkül, csak
a legfontosabbakat említve:
• Közösségi tudástár, ahol a közös tudáshoz adhatjuk hozzá saját tudásunkat azáltal,
hogy a tudástárban szereplõ szócikkeket írhatjuk, szerkeszthetjük, kiegészíthetjük, módosíthatjuk, a pontosabb értelmezés érdekében. A legismertebb közösségi tudástár: a Wikipedia.
• Közösségi tájékoztatási  hírközlõ funkció (közösségi hírek, fórumok, blogok), ahol a
közölt  írásban megfogalmazott  hírekhez, gondolatokhoz fûzhetjük saját megjegyzéseinket.
A legismertebb hírfolyam: a Twitter.
• Közösségi kép- és videómegosztó funkció, ahol a hálózat más tagjaival megosztott fotókat, videókat lehetséges megjeleníteni, illetve a saját megjegyzéseinket oszthatjuk meg a hálózat tagjaival. A legismertebb közösségi kép- és videómegosztók: a YouTube, Flickr.
• Közösségi könyvjelzõ funkció, ahol mások által fontosnak tartott favorit oldalakat megismerhetünk, vagy saját kedvenceinket elmenthetjük, s megoszthatjuk a hálózat más tagjaival.
Az egyik legismertebb közösségi könyvjelzõ: a Delicious
• Közösségi hálózatépítõ funkció, ahol nyilván lehet tartani kapcsolataink címeit, legfontosabb adatait, meg lehet ismerni azok életrajzát, aktivitásait, valamint kapcsolatot lehet tartani
ismerõseinkkel, barátainkkal, üzletfeleinkkel, stb. A legismertebb, a legtöbb felhasználóval rendelkezõ, ilyen funkciókkal rendelkezõ oldalak a Linkedin és a Plaxo. A legismertebb közösségi
hálózat a Facebook.
Természetesen az itt felsorolt funkciókon, közösségi oldalakon kívül még számos olyan
közösségi lap, oldal található az interneten, amely megfelel a közösségi média meghatározásnak, azaz általa megvalósul az interaktív  két, vagy többirányú  kommunikáció segítségével a
tájékoztatás, a gondolatok megosztása.

8. ábra
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A Facebook a ma legismertebb közösségi portál. 2004-óta mûködik. Eredetileg a Harvard
Egyetem kollégiuma számára készült üzenõlap-ként indult, ma azonban már a világ szinte
minden országában mûködõ két és többirányú kommunikációt biztosító közösségi információhordozó lapként üzemel.
A Twitter új újságírói mûfajt teremtett, ahol maximálisan 140 karakter felhasználásával kell
megfogalmazni a mondanivalót. Ez a 140 karakter kimeríti a tényhír mûfajnak fogalmát. Ez a
140 karakter figyelemfelkeltõ cím és tényközlés is egyben, hiszen ezzel a rövid tényközléssel el
kell elérni, hogy az olvasó érdeklõdjön a közlõ célja szerinti hírértékûvé formált üzenet iránt.
Míg Magyarországon  a tapasztalataim szerint  a twittert sokan úgy használják fel, mint a
fórum-ot, és valóban csevegnek. Megint mások a twittert az internet SMS-ének tartják. E két
felhasználás valójában nagyon hasonló, s a négyes felosztás társalgó típusába sorolnám. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez a forma az üzenetek elsõsorban magánjellegû (angol: private
message), de publikusan hozzáférhetõ változata. Azaz magyarosan: magán-csirip.
Ezzel szemben áll az amerikai twitter-felfogás, ahol a twittert fõként médiának tekintik. Ezt
 ha jól emlékszem  a New York Times fõszerkesztõje így fogalmazta meg: A twitterrel új
újságírói mûfaj született.
A közösségi média felhasználása az alábbiak szerint osztályozható (elsõsorban a twitter és a
facebook bejegyzések, üzenetek figyelembevétele alapján):
1. Magán felhasználás (magán csirip  chat, vagy fórum jellegû közlemények)
2. Press típusú felhasználás. Ennek a felhasználásnak három altípusa létezik:
a. Átmenet a privát és a public típusú felhasználás között. Bár az üzenet lehet magánjellegû, de azt a közlõ  meghatározott körben  publikussá teszi. Nagyon leegyszerûsített
fogalmazással élve: bárki lehet újságtulajdonos. Semmilyen engedély nem szükséges ahhoz,
hogy valaki az interneten újságot adjon ki. Bárki, akinek, van bármilyen közérdeklõdésre
számot tartó közlendõje, azt közli is a twitter vagy a facebook stb. segítségével.
b. Az ún. elõzetes (vagy ajánló) típusú közlemény. Ez a felhasználás hasonló a TV-mûsorok ajánló címû spotjaihoz. Ilyen felhasználás például a CNN hírözön. De ilyen csiripeket használ a BBC és számtalan más online-online és online-offline média is. (A kettõ között az a
különbség, hogy az elsõ csak on-line érhetõ el, míg a másodiknak van off-line, pl. print vagy
broadcasted változata is.) Ennek az altípusnak az elõzetes, beharangozó feladaton kívül még
egy oka van. Ezek a közlemények elõsegítik a honlap keresõ-optimalizálást, ami azt jelenti,
hogy a közlemények valóságos helyét az interneten az ún. keresõ motorok, pl. Google könnyebben találják meg és ajánlják fel olvasásra a keresõk számára.
c. A közlemény típusú megjelenés. A különbözõ intézmények, szervezetek, a közlésre
szánt üzenetüket, pl. valamely ügyben történõ állásfoglalásukat, a twitter és/vagy facebook, stb.
segítségével teszik közzé. Mivel pedig a twitter terjedelme ezt korlátozza, ezért ez a felhasználás a legtöbb esetben megegyezik a b. típusú felhasználással. Azaz a csirip egy linkre mutat,
ahol a közlemény teljes terjedelmében elolvasható. Ezt a típust elõszeretettel használják nemcsak a sajtóorgánumok, de a diplomácia is, pl. az USA State Department, vagy a Fehér Ház is,
de érdemes megnézni a Facebookon a különbözõ Nagykövetségek üzeneteit is. Ez a felhasználás elvezet a következõ felhasználáshoz, amely a
3. Public relations célú felhasználás. Itt egyértelmûen a cél nem az eladás, hanem a bizalom felkeltése és megtartása. A public relations a világban nem azt jelenti, mint Magyarországon, azaz nem piár-ról (azaz agitációs propagandáról van szó. Ki érti a szónak az eredeti jelen-
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tését húsz évvel a rendszerváltás után?) beszélnek, hanem arról, ahogyan a CERP (az Európai
Public Relations Konföderáció) ajánlása fogalmazza meg2 . A CERP meghatározása szerint a
public relations a szervezetek kommunikációjának tudatos megszervezését jelenti. A public
relations menedzsmenti funkció, ahol a cél a szervezetek (és egyének) iránti bizalom felkeltése
és megtartása. A public relations segítségével érhetõ el a szervezetek ismertsége, elismertsége,
elfogadottsága, megbecsültsége, azaz röviden, a public relations a szervezetek hírnevének a
menedzselésével foglalkozik. A twitter és facebook a hírnév menedzselésnek kiváló eszközei.
4. A marketing típusú felhasználás. Ez a hirdetés funkciójú közlemények közreadását jelenti. Ebben az esetben az árut, terméket, szolgáltatást, tevékenységet felajánló, eladó a
twittert, a facebookot termékei, szolgáltatásai, tevékenysége népszerûsítésére célzottan használja fel. Ez a megjelenés lehet elõzetes (ajánló), vagy közlemény típusú.
Azonban ez a felhasználás sikamlós terület, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy
számos esetben az üzenet közlõje a twittert burkolt reklámozásra használja fel. Ha így tesz,
akkor egy etikai vétség elkövetését érhetjük tetten, ugyanis ebben az esetben becsapja az
olvasót, hiszen az üzenetbõl éppen az nem derül ki, hogy hirdetésrõl, szaknyelven szólva fizetett közleményrõl van szó. Valójában nem a twitter/facebook üzenet lehet a fizetett közlemény,
hanem az, ahová az üzenet linkje elvezet.
Hasonló gondot jelent a spammer típusú felhasználás is. Ebben az esetben a közlõ a közösségi médiát a direct marketing eszközeként használja. A spammert valójában nem érdekli, hogy
mekkora a meddõszórás, hiszen ennek az eszköznek a költsége elenyészõ. A burkolt reklám
etikai vétsége itt is fennállhat.
A közösségi média a vírus marketing egyik legkiválóbb területe, ugyanis magát a kibocsátott üzenetet a felhasználók terjesztik, adják tovább, pontosan úgy, ahogyan a vírus terjed.
A szervezetek üzeneteinek, híreinek, a tájékoztatásnak a megjelentetése a közösségi médiában ugyanolyan tudatosnak  átgondoltnak, tervezettnek  kell lennie, mint a hagyományos
médiában. Ebben a kérdésben nincsen különbség a hagyományos és a közösségi média között.
A közösségi média tudatosságának vizsgálata során az elsõ tény, amit tudomásul kell vennie
használójának, hogy az internet és különösen a közösségi média a világtörténelem eddig legdemokratikusabb fóruma, ugyanis a közösségi médiában bárki, bármikor megjelenhet és a közlõ
által kibocsátott üzenetre a befogadó bármikor, bármilyen módon viszontválaszt adhat.
Ebbõl következik, hogy a közösségi médiára hatványozottan igaz az Egyesült Nemzetek
Szervezete Közgyûlése által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Ennek 19. cikkelye kimondja: Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen
zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.
Az információk fogadásához nem elegendõ írni-olvasni, de számítógépül is kell tudni. Az
Európai Bizottság a közelmúltban arra figyelmeztette az EU tagországainak vezetõit és állampolgárait, hogy Európa számos állampolgára lemaradhat napjaink high-tech információs társadalmában, ha nem okosodik ki valamelyest a médiák használatában, azaz nem tudja, hogyan férjen hozzá, értelmezzen, vagy értékeljen képi, hang- vagy szöveges információkat, hogyan használja fel a hagyományos és modern kommunikációs eszközöket saját céljaira, hogyan hozzon létre médiatartalmat. Viviane Reding az EU információs társadalmi és média2
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ügyi biztosa a közelmúltban így fogalmazott (Reding, 2010): Ha valaki hangot kíván adni
véleményének, ma már nem elég írnia egy újság szerkesztõségébe. A média  különösen az új,
digitális technológiák  egyre több európai polgár számára nyitják meg az információ megosztásának, a kapcsolattartásnak és a tartalomalkotásnak az új világát. A fogyasztók ma már
saját kommunikációs tartalmakat tudnak elõállítani, illetve mások által létrehozott tartalmakat
saját igényeikre tudnak szabni. /.../ Azok viszont, akik nem igazodnak el az új médiában, nem
ismerik például az internetes közösségi hálózatokat vagy a digitális televíziózást, egyre nehezebben
találják majd a helyüket és nem tudnak részt venni a körülöttük lévõ világ történéseiben. Figyelnünk
kell arra, hogy senki ne maradjon médiamûveletlen, hogy senki ne maradjon ki. Az állampolgárokra minden oldalról, folyamatosan özönlik az információ, de vajon tudják, õk hogyan alakíthatják
ezt párbeszéddé? Ha hatékony és alkotó módon tudnak élni napjaink tömegkommunikációs eszközeivel, máris a demokratikus részvétel magasabb szintjére lépünk.
A közösségi média egyértelmûen, a személyek és szervezetek tudatos kommunikáció szervezése részeként, a kétirányú kommunikáció lehetõségét biztosítja, hiszen a kifejezetten erre a
célra létrehozott internetes közösségi  társadalmi  felületeken közölt tartalmakra lehetõséget
teremt az azonnali visszacsatolásra, azaz az interakcióra, a válaszadásra. Megteremtve a viszontválasz lehetõségét is a társadalmi interakció segítségével. A közösségi média ezzel közremûködik az értékteremtésben, oly módon, hogy hatékonyan és alkotó módon hozzájárul a résztvevõk közötti kölcsönös megértéshez, valamint a kölcsönös elõnyökön alapuló kapcsolatok
létrejöttéhez.

Felhasznált irodalom
Az e-pr tantárgy (táv)oktatási oldala; http://epredu.pbworks.com/w/page/5121022/
FrontPage
Az e-pr, avagy a public relations és az internet kapcsolata; http://www.fibraco.hu/epr.htm
Barát Tamás (2001): A bizalom tolmácsai. Budapest, Medipen Kiadó.
Bernays, Edward (1923): Crystallizing Public Opinion. New York, Boni and Liveright.
Bernáth László, Szigethy András, Cserhalmi Imre, Földes Anna, Horváth János, Farkas
Zoltán (1997): Mûfajismeret. Budapest, MÚOSZ Bálint György Újságíró-iskola.
CCO Magazin; www.cco.hu
Domokos Lajos (1998): Press. Budapest, Teleschola Könyvek.
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyûlése 1948.
december 10.
Giddens, Anthony (1995): Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó.
Janal, Daniel S. (1998): Online marketing kézikönyv. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó.

GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA

163

Social Marketing; http://varaljay.com/hu/
Social Media Revolution c. film (részlet); http://www.youtube.com/
watch?v=sIFYPQjYhv8
Viviane Reding, az EU információs társadalmi és médiaügyi biztosa. Nyilatkozat, 2010.
www.europa.eu
www.facebook.com

164

XXI. Század  Tudományos Közlemények 2011/25

