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Az talán manapság már annyira nem kérdés, hogy 
az érvényesüléshez szükséges-e az aktív jelenlét a 
közösségi térben. Persze hogy az. Amikor jelent-
kezel egy állásra, és itt most mindegy is, hogy a 
modell szakmáról vagy a marketingesről, netán a 
programfejlesztőiről beszélünk, a pályáztatók első 
dolga megnézni téged a Facebookon. A LinkedI-
nen, a Twitteren, az Instán. Meg az összes többin. 
Hol vagy jelen, milyen számokkal büszkélkedsz, 
kiket ismersz, miket posztolsz. Mindez növelheti, 
illetve csökkentheti is az ázsiódat. Ez elsőre talán 
ijesztő lehet, mert hát az, végül is a magánéleted 
részletei között is turkálnak. Mégis teljesen normá-
lis, hétköznapi és logikus az eljárás. Az életünket 
(nagy) részben a közösségi térben éljük, amiről 
mi magunk döntöttünk így. Vagyis mi magunk 
teszünk közzé magunkról, az intim szféránkról, 
a véleményeinkről, a legbelső gondolatainkról 
információkat. Illúzió lenne azt gondolni, hogy 
azok rejtve maradnak az emberek nagy részére. 
Pláne hogy az elmúlt pár év alatt sokszorosára 
nőtt a felületek száma, a fent említett közösségi 
alapvetések mellett mindenki fel tudna még sorol-
ni legalább kettőt-hármat.

Bár én olyan területen (reklám, marketing) dolgo-
zom, ahol a közösségi térben folyó történéseket, 
és a szinte gombamód megszaporodott oldalakat 
ismerni illik, mégis meglepett, amikor egyik nap 
a HR egy felmérést küldött körbe. Azt szerették 
volna feltérképezni, hogy a kollégák mennyire 
ismerik a közösségi térben zajló eseményeket, 
mennyit tudnak róla, mennyire up to date-ek, 
és hogy a tudásuk mennyire jön a gyakorlatból 
(mennyire vagyunk felhasználók is), vagy csak 
elméleti alapú (a szakmai tájékozódásból fakadó). 
Az alapos és mélyre tekintő, egyébiránt anonim 
felmérés azzal lepett meg, hogy olyan képet 
vázolt fel előttem a közösségi térről, ami jóval 
szerteágazóbb, mint ami a fejemben addig élt. 
Például a teszt rákérdezett olyan oldalakra is, me-
lyek létezéséről egészen addig fogalmam sem volt. 
Miközben magamat tájékozottnak tartom, közel 
naprakész, aktív felhasználónak, gyakorlatilag 24 
órásnak, aki örökös készenléti állapotban van, és 
sűrűn kattintgat, a tudásom a közösségi térről, bár 
jónak mondható, mégis hiányos. Ez lett magam 
számára a rövid konklúzió. Nem könnyű lépést 
tartani azzal, ami ennyire intenzíven fejlődik. Ez 
picit el is gondolkodtatott. Arról, hogy vajon men-

nyire meghatározó a totális közösségi teres jelenlét 
(és tudás) az egyén szintjén? Mondjuk a szakmai 
érvényesülése terén? Mennyire kell részt vennie 
benne bárkinek is? Van-e erre valamiféle szabály? 
Hogy meddig előny és meddig hátrány? Vannak-e 
számok? Bármiféle adat erről? Tudomásom szerint 
kőbe vésett nincs. Még nincs. Lehet, hogy nem is 
lesz. 

Ha használjuk, nem árt tisztában lenni a közösségi 
tér működésével, elsősorban azzal, hogy láthatóak 
vagyunk, kis túlzással ismeretlenek számára 
is hamar megismerhetőek, de anélkül, hogy 
személyes találkozásra kerülne sor. Egy alapképet 
mindenki megoszt magáról. Nemcsak a fotóját 
teszi közszemlére, hanem a tudását, a véleményét, 
a habitusát, a világlátását is. Szinte mindenét. 
Posztjaink és kapcsolati hálónk, követéseink és 
lájkolásaink, valamint követőink és lájkolóink 
csoportjai árulkodnak rólunk. Ez éppúgy lehet 
sorscsapás a többi emberre tett hatása tekintetében, 
mint ajándék. De ha ezzel tisztában vagyunk, ak-
kor azt is tudhatjuk, hogy csak rajtunk áll, mi lesz 
a végeredmény. Építhetjük magunkat tudatosan is 
a közösségi térben.

A tudatos önépítés, vagyis az úgynevezett self 
branding okosai szerint a népszerűséghez öt 
dologra van szüksége a sikeres embernek. Legyen 
saját weboldala. Írjon szakmai blogot, ahova 
üzletfelei, partnerei számára értékes információkat 
tesz ki. Képezze magát szakértővé, végezzen ku-
tatásokat, írjon cikkeket, és ezekről számoljon be 
a blogján, a Facebook és Twitteroldalán. Mindig 
kommenteljen, ahol szakmai eszmecsere zajlik, 
vagy feltűnik egy potenciális ügyfél. És végül, 
de nem utolsósorban legyen aktív és feltűnő a 
közösségi térben. Vagyis ez alapján, ha szak-
mailag érvényesülni akarunk, akkor a közösségi 
teret sem szabad figyelmen kívül hagynunk. 
Ezt a luxust csak és kizárólag akkor engedhet-
jük meg magunknak, ha szakmai szempontból 
számunkra teljesen érdektelen a közösségi tér, 
és csupán szórakozásra, hírolvasásra, személyes 
kapcsolataink ápolására használjuk. Akkor tényleg 
másodlagos, hogy mennyire aktív és szerteágazó a 
jelenlétünk. Akkor csak az számít, mások milyen 
képet kapnak rólunk. Már ha az számít bárkinek 
is, hogy ki mit gondol róla. Szakmai szempontból 
persze számít. Nagyon is. A közösségi térben való 

Nowadays it possibly isn’t too big of a question, 
that in order to succeed, one necessary needs to be 
actively present in the social media landscape. Of 
course it is. Any time you apply for a job, and at 
this point it doesn’t matter whether you want to be 
a model, a marketing strategist or a programmer, 
first on the recruiter’s to-do-list is to check your 
Facebook profile, look you up on LinkedIn, Twitter 
and Instagram. Where are you present, what 
numbers can you show for, who do you know, 
what are you posting? All this can improve, but 
certainly also harm your reputation. At first this 
might sound frightening, because well, it kind of 
is, in the end, people are sniffing around in your 
private life. Still this is the normal, commonplace 
and logical procedure. We spend a significant 
amount of our time in social spaces, based on 
our own decision. Meaning, that we ourselves 
provide information about our most intimate 
things, opinions and even most precious thoughts. 
It would be an illusion to think that these can 
stay under the radar. Especially with the recent 
increase of platforms, and the above mentioned 
social ground rules only being two of the many 
reasons.

Although I work in a field (advertising, marketing) 
where it’s mandatory to know what’s happening 
in the social space and all the new sites spreading 
like wildfire, I was still baffled, when HR sent 
around a survey recently. They wanted to find 
out, how aware people are about events in 
social media, how much information they have, 
how up-to-date they are, and how much of their 
knowledge comes from experience (to what degree 
we ourselves are users, or of we only rely on 
theoretical materials as part of the professional 
preparedness). The thorough and deep, on another 
note anonymised survey managed to surprise me 
by painting a picture about social media, which 
was way more diverse than I previously thought. 
The test asked about pages for example, whose 
existence I wasn’t even aware of. While I consider 
myself to be a well-informed, up-to-date, active, 
almost 24/7 user, in a constant state of alertness, 
surrounded by clicking noises, my knowledge about 
social media was debunked as incomplete at best. 
This was the short conclusion. It’s not easy to keep 
pace with something developing this quickly.
And this made me think, how determining total 

Are yOu BAreLy PreSenT On SOCIAL 
neTWOrKInG SITeS? dO yOu OnLy hAve A 
feW OnLIne frIendS, And even LeSS LIKeS Or 
fOLLOWerS?  ALMOST  In SOCIAL 
SPACe? If The AnSWer IS yeS, yOu Are LIKeLy TO 
fACe SIMILAr PrOBLeMS In reAL LIfe TOO!
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jelenlétünk nyomai hamar az egekig emelhetnek fel, de éppúgy hozhatják a 
bukásunkat is. Mindkettőt könnyen és gyorsan. 

Az, hogy mennyire vagyunk őszinték és nyíltak, hogy mennyit manipulálunk 
a közösségi térben, az egyéni döntés kérdése, és sarkalatos. A magunkról 
kialakított kép ugyanis mindig visszaigazolja magát, vagy sem. Utóbbi eset-
ben csalódást keltünk, és mindenki szépen visszavonja, hogy ismerne. Újra 
kell mindent építeni, az alapoktól, de azzal a bélyeggel, hogy egyszer már 
hazugságon kaptak minket. A közösségi tér nem felejt. 

A folyamatos jelenlét is nagyon sokat számít. Manapság mindenki a 15 perc 
hírnévre vágyik, és aki tudatosan építi magát, tudja jól, a közösségi térben ez 
az időintervallum jócskán kitolható. Aki ügyesen sáfárkodik a jelenléttel és a 
posztokkal, gyorsan megerősödik, hamar stabil és combos számokat mutató 
rajongói bázist épít ki maga mögött. Ideális esetben ilyenkor már csak hátra 
kell dőlni, és fogadni a lehetőségeket. A közösségi térben való népszerűség 
ugyanis a tömegek szeretetének fokmérője is egyben. Amennyiben meg-
bízhatóan megvan, akkor abból mások is kapni, profitálni akarnak. Cégek, 
termékek, pártok és nemes ügyek is. A népszerűség ugyanis kifizetődő. 
Csak juss be, mondjuk, egy valóság- showba. Meg se kell, hogy nyerd, csak 
használd ki az ismertséget, és mássz fel a hátán a csúcsra úgy, hogy közben 
felépíted a népszerűséged stabil alapokon nyugvó várát, persze a közösségi 
térben. Széles körben népszerű színész vagy zenész se a szerepeid vagy a 
slágereid alapján válhatsz elsősorban. Gyorsabb út a „Népszerű Ember Ra-
jongói Oldal” megkedveltetése és folyamatos lájkoltatása. Többre mész ezzel, 
mint a Hamlettel vagy az új Yesterday-jel.

Van, ahol ezt persze már tudják jól. Menő modell már nem is lehetsz, csak 
úgy, ha a közösségi térben is rendkívül aktív vagy. Ellenőrzik. Szerződésben 
kikötik. És ha nem teljesíted, akkor inkább keress másik állást. Mondjuk, 
menj gyógyszerésznek. A modells.com oldal a legtöbb követővel rendelkező 
modellek gyűjtőhelye. Ők a közösségi térben is mindenhol jelen vannak. Egy- 
vagy akár tőmondatos véleményük bármiről (termékről, ügyről, emberről, 
gyakorlatilag tényleg bármiről) maga a kánon. Ha valamit szeretnek, akkor 
a fél világ szeretni és venni fogja. Pénzért, akár sokért is. Viszont ha valamit 
nem bírnak, lehet az akármilyen jó dolog is egyébként, akkor arról el is lehet 
felejtkezni. Mert az onnantól halott dolog, nem több.

Egy dolgot azonban sose felejtsünk el. Lehet, hogy a közösségi térben te vagy 
a király (vagy a királynő), élet és halál ura, sokak számára hivatkozási pont, 
az origó, a valósághoz, a valódi valósághoz való viszonyod sose veszítsd el. 
Mint sok más esetben, úgy ide is áll a megfontolnivaló igazság: ne a közössé-
gi térben való jelenléted határozzon meg téged, hanem fordítva. Sose veszítsd 
el önmagad felett az irányítást. 
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social media presence (and knowledge) for the 
individual actually is? Let’s say in professional 
success? How actively does one have to 
participate? Is there a rule of thumb? To what 
degree is it an advantage, and at what point does it 
become a burden? Are there any numbers? Where’s 
the data? As far as I know, there’s nothing carved in 
stone. Not yet. And maybe it never will be. 

If we use it, it’s most certainly useful to familiarise 
with the mechanisms of social media, primarily 
with the fact, that we are visible, and approachable 
to strangers too, without ever meeting in person. 
Everyone shares a basic profile, and it’s not just 
that one picture, but also our opinion, character, 
worldview, and almost everything. Our posts, our 
networks, the people we follow, our likes and our 
own followers reveal a lot about us. In terms of the 
effects this has on others, it can be a real plague, 
just as well as a valuable present. But once we 
are aware of this, we also know that the end result 
entirely depends on us. We can consciously build 
ourselves up in the social space.
According to experts on conscious self-development, 
or as it’s called self-branding, successful people 
need five things to achieve popularity. Have your 
own website. Write professional blogs containing 
information that is valuable to associates and 
clients. Educate yourself to be an expert, conduct 
research, write articles, and don’t forget to report 
about these on your blog, Facebook and Twitter. 
Comment everywhere, where a professional debate 
is happening, or potential clients show up. And last 
but not least, be active and prominent in the social 

space. Based on this, for professional success, 
social media better not to be avoided. This luxury is 
only affordable, if the whole social space is entirely 
irrelevant for our profession, and we merely use 
it for entertainment, news, and private contacts. 
In this case it’s really secondary how active and 
elaborate our presence is. The only thing that 
matters then, is what picture the others see about 
us. Of course only if one cares about what others 
think. In a professional context however, it does 
matter. A lot. Traces of our social media presence 
can lift us to the skies quickly, but can also bring 
about our downfall. Both come easily and rapidly. 

How honest and open we are, to what degree we 
influence and manipulate in the social space, is 
an individual, albeit cardinal decision. Our image 
always gets confirmed or refuted. In latter case 
we disappoint, and everyone quickly retracts from 
knowing us. We then have to rebuild everything 
from scratch, but with the stigma of having been 
caught deceiving. And social media doesn’t forget. 
Continuous presence is indeed important. 
Nowadays everyone is longing for his/her own 15 
minutes of fame, and those who build themselves 
up consciously, can easily extend this timeframe in 
social media. Those cleverly managing presence 
and posts gain strength quickly, and can build 
a massive followership. In a perfect world, at 
this point one only has to lay back and wait for 
the opportunities to roll in, as social media is at 
the same time also a measure of the love from 
the masses. If it is permanently sustained, other 
will also want to be a part of it and profit from it. 

Companies, products, parties and noble causes. 
Popularity pays. Just get into a reality show. You 
don’t even have to win, it’s enough if you use the 
publicity to climb higher, and to build a solid 
foundation for your own popularity, in social media 
of course. An actor or a musician doesn’t achieve 
wide popularity solely by their performance or hit 
records either. A quicker path is the introduction of 
a „Famous Person Fanpage” and taking care of 
the steady like-supply. This will get you further then 
a ground-breaking Hamlet or the new Yesterday.
This of course is well known in some segments, and 
one can hardly be a successful model for example 
without an especially strong social media presence. 
It’s checked, part of the contract to be fulfilled, and 
if you can’t manage this, you better start looking 
for another job. How about pharmacology? The 
website modells.com is such a depository of models 
with the most followers. They are present in all 
facets of social media. Just a two worded opinion 
about a certain thing (product, cause, person, 
basically anything) can be salvation. If they like 
something, half the world will like it, and more 
importantly buy it. Even pay copious amounts for 
it. But something may be as good as it gets, if they 
dismiss it, you might as well forget it.
Let’s never forget one thing though. You might be 
the king, or queen, decision maker reference point 
to the reality of social media, never lose your 
touch with actual reality. Just as in many other 
cases, the truth to be considered applies here too: 
don’t let your social media presence define who 
you are, work on the opposite. Never lose control 
over yourself. 
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