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A Közönségkapcsolatok Szakosz-
tály 2013. február 28-ai évnyitó
rendezvényének helyszíne az MTVA
központi gyártóbázisa volt, majd a
HM Budapesti Erdõgazdaság szék-
házában zárult a szakosztályülés.

Folytatódott a hazai médiumok meglá-
togatása – az Echo TV és a Magyar Rá-
dió korábbi megtekintése után –, ezút-
tal az új szervezeti felépítésû állami te-
levízió, rádió és hírügynökség központ-
jával ismerkedtünk.

A monumentális épület kétszáz mé-
teres földszinti folyosóján a bemutató
kiállítás megtekintése és a televízió tör-
ténetének megismerése után Gulyás Ist-
ván hírigazgató fogadta a szakosztály
tagjait, és tartott tájékoztatót az átalakult
közmédiumok hírgyártási folyamatáról.
Megtudtuk, hogy ma már valamennyi
állami televízió csatorna hírmûsora ott
készül, s a rádió híradója is oda költö-
zik. Az Este ismert mûsorvezetõje elka-
lauzolt bennünket a kettes stúdióba,
ahonnan a híradókat, az Estét és az idõ-
járás-jelentést közvetítik. 

Látogatásunk emlékére Gulyás Ist-
vánnak átadtuk Pápai Gábor Gyöke-
rek és lombok címû könyvét, amelyet
a szerzõ dedikált, valamint az Erdõk a
közjóért kötetet, amelyet a szerkesz-

tõk, Dobó István és Zétényi Zoltán
ajánlottak.

Ezt követõen egy olyan „vendégstú-
dióba” invitáltak bennünket, ahol ki-
próbálhattuk a híradós mûsorvezetést,
a kameraman munkáját, a rendezõ és a
hangmérnök szerepét. A bluebox-tech-
nika segítségével összeillesztettük az
„idõjós” képét a háttérre vetített térkép-
pel, s gyakorolhattuk a szélirány muta-
tását a monitorok segítségével. 

A program a HM Budapesti Erdõgaz-
daság központjában folytatódott, ahol
Horváth Dénes vezérigazgató és Keresz-
tes György vezérigazgató-helyettes kö-
szöntötte a szakosztály tagjait. A vezéri-
gazgató tájékoztatást adott a hazai erdé-
szeti társaságok közül talán a leginkább
sajátos körülmények között dolgozó
gazdaságról. A gazdálkodási, védelmi és
egyéb feladatokat az ország eltérõ ég-
hajlati és talajadottságú régióiban mûkö-
dõ erdészeteik – Buják, Lovasberény,
Süttõ, Uzsa, Táborfalva – látják el.

Ezt követõen Kapuvári Gábor, az
MTVA kiemelt szerkesztõje tartotta meg
elõadását a sajtó és a kommunikáció
napjainkban zajló változásairól. Emlé-
keztetett, hogy immár a negyedik nagy
kommunikációs váltás van napirenden,
a beszéd, mint jelrendszer kialakulásá-
tól, a Guttenberg-galaxis megalapítása,
vagyis a nyomtatás föltalálásán át.
Utóbbinak azért volt nagy jelentõsége,

mert az információt kibocsátó és a befo-
gadó elválasztható volt egymástól idõ-
ben és térben. A harmadik „ugrást” az
információszállítás, közvetítés jelentet-
te, a távíró föltalálása után már nem szá-
mított a távolság. 

Napjainkban viszont a Guttenberg-
galaxis végnapjai sejlenek föl. Drámai
mértékben visszaszorul a nyomtatott
sajtó, újságok szûnnek meg, elõfordult,
hogy San Franciscóban nem jelentek
meg napilapok. Az olvasás a papír alap-
ról a képernyõre terelõdik át. 

Ezek után tért elõadásának igazi tar-
talmára, amit Fagyi a járdán címmel ille-
tett. A tudományos címe az lett volna,
hogy Szubliminális interakciók. Ami
elég ijesztõen hangzik. 

Az elõadó az emberi életet is a hír-
bõl vezette le: ahol nincs hír, ott meg-
szûnik az élet. Ha az õsember nem
szerzett hírt, kapott információt a ma-
mutok váltójáról, akkor éhen halt. Ha
nem kapott hírt arról idejében, hogy a
szomszéd, konkurens horda támadást
indított ellenük, akkor azért halt meg.
A 20. századra a híréhség oly módon
vált mindennapi szükségletté, hogy At-
lantában elõször csak egy kábelcsator-
nát alapítottak az emberek hírigényé-
nek kielégítésére. Adjunk az emberek-
nek 24 órában híreket: ez volt a jelsza-
va a Cabel News Network-nek, vagyis
a CNN-nek.
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Látogatás az MTVA gyártóbázisán

Szakosztályunk a híradó stúdiójában Gulyás István hírigazgatóval (Fotó: Greguss László Géza)



Ez odáig „fejlõdött”, hogy a második
Öbölháborút már szinte közvetítette a
CNN. A „csúcs” pedig az volt, amikor a
rakétákra szereltek kamerát. Mindezt a
nézõ fotelbõl követhette. 

Akkor telt be a pohár, amikor az
amerikai hadsereg egy helikopteres ra-
kétabemutatót tartott a sajtónak. A fela-
dat teljesítése után a gép visszatért, le-
szállt, a pilóta pedig végignézett az
összesereglett újságírókon. Azok döb-
benten vették észre, hogy a helikopter
összes gépfegyvere is automatikusan
követte a pilóta tekintetét, és pásztázta
az újságírókat. 

A legújabb médium, az internet egye-
lõre minden megszokott határt ledönt. Ez
az új felület azt eredményezte, hogy az
újságírói szakma speciális helyzete, sza-
kosodása megszûnt. Ma már mindenki
lehet újságíró (blogger) és fotóriporter. 

Korábban, aki egy sajtóterméket
akart alapítani, annak nagyon sok pénzt
kellett befektetnie. Ma már egy számító-
gép megvásárlásával szinte ugyanezt
megvalósíthatja bárki az interneten. 

A reklámiparban elterjedt egy kvázi
kísérlet arról, hogy a vetített filmben
egy kockát kicseréltek coca-cola rek-
lámra. Amit észre sem vett a nézõ, de a
vásárlás megugrott a hatására. Ám ez a
kísérlet soha nem zajlott le. Annak elle-
nére minden hirdetõ erre a szubliminá-
lis szférára utazik. 

A BMW híresen szemtelen marketing
kreatívjai egyik évben egész oldalas hir-
detésben gratuláltak az Audinak, hogy
elnyerték Dél-Afrika legjobb gépkocsija
címet… Aki pedig gratulál, az abban az
évben a világ legjobb gépkocsija címet
kapta. 

A direkt reklámokkal szemben érzé-
ketlenekké váltunk, ezért izgalmas mini
történetekbe rejtik az üzeneteket. Ma
már a reklámok közötti mûsor azért
fontos, hogy ott tartsa a nézõt a követ-
kezõ reklámblokkig. A hírek pedig vér-
rõl, bûnözésrõl, horrorról szólnak. 

A szakember a jövõt az internetben
látja, hisz’ már a Newsweek sem jelenik
meg papír formátumban.

A program következõ részében sza-
kosztály-tagtársunk, Iványi Ákos, a Kis-
alföldi Erdõgazdaság Zrt. munkatársa
számolt be a társaságnál folytatott kö-
zönségkapcsolati munkáról. 

A gazdaságnál PR-terv készül, mely-
nek elemei egyebek között a média ér-
deklõdését fölkeltõ, tömeget megmoz-
gató nagyrendezvények.  

Ilyen például a gyõri Árkádban ren-
dezett bemutató: Erdeink mûvész
szemmel. A bevásárlóközpontban ez

volt a bemutatkozó rendezvényük. Hús-
vétkor kihelyezett erdei iskolai foglal-
kozást tartottak ugyanott, komoly siker-
rel. Ez már jelentõs sajtómegjelenést is
hozott. Ezt egy pályázat meghirdetése
követte iskolai osztályoknak, amellyel
az év végi nagyrendezvényüket haran-
gozták be. Nagy volt az érdeklõdés, 24
iskolából 120 alkotás érkezett. A kiírás
tartalmazta azt az információt is, hogy a
mûveket az Árkádban tartandó követ-
kezõ bemutatón tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. A karácsonyi vásár idején hat
héten át voltak jelen a bevásárlóköz-
pontban. A kereskedelmi központ ada-
tai szerint mintegy 800 ezer látogató ke-
reste föl a centrumot. A megyei lap fel-
címében ez volt olvasható: Erdészeti
rendezvény még soha nem kapott ek-
kora nyilvánosságot. 

Sikeresen alkalmazták a hírkapcso-
lás módszerét, az esemény magába fog-
lalta a következõ rendezvény meghir-
detését. 

Az események újabb csoportjába
azok tartoznak, amelyek a társaság tevé-
kenységével szorosan összefüggenek, de
korábban nem fordítottak rájuk figyel-
met, holott a média ezekre is fogékony
lehet: a közmunka, a trófeamustra, a faki-
termelõverseny, a rendõrséggel együttes
ellenõrzés. E két utóbbi várakozáson fe-
lüli médiaérdeklõdést váltott ki. 

Törekednek a szokatlan, váratlan
megközelítésekre. Erre példa a blogoló
tölgy ötlete, amely egészen eredeti kez-
deményezés. 

A Virtuális Falevelük egy hírlevél,
amely a rendezvényeiken megfordulók
e-mail címeire jut el.

Iványi Ákos elmondta, hogy a rend-
õrségen kívül együttmûködnek többek

között a Reflex környezetvédõkkel, a
megyei pedagógiai intézettel, valamint
elõkészületben van a katasztrófavéde-
lemmel és a természetjárókkal kötendõ
megállapodás. 

Zétényi Zoltán, szakosztályelnök
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Egy csipetnyi 
esélyegyenlõség…
Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki
idõnként tátott szájjal, vágyakozva forgat vas-
kos tudományos/szakkönyveket akár külföldi,
akár hazai könyvesboltokban, majd pedig, a
barátságtalan árat látva, keserû szájízzel és
(jelképesen) könnybe lábadt szemmel rakja
vissza õket a polcra. Aztán megint leveszi, új-
ra megnézi az árat, és végleg visszarakja a
könyvet. Az utóbbi évtizedekben sokat búsla-
kodtam azon, hogy a külföldi kiadású rangos
szakkönyvek ára messze felülmúlja a lehetõ-
ségeinket. Fõleg úgy, hogy az ember szíve
szerint egyszerre akár többet is venne. Hejel
Péter tagtársunk (Mátrafüredi HCs) a napok-
ban hívta fel a figyelmet két olyan honlapra,
ahol ezt a „több évtizedes fájdalmat” jelentõs
mértékben enyhíteni tudtam. 

A www.bookos.org honlapról az ingyenes
regisztráció után tudományos könyvek, a
www.booksc.org weboldalról pedig tudomá-
nyos cikkek tölthetõk le ingyenesen, teljes terje-
delemben, pdf formátumban, jó minõségben.
Az utóbbi idõben így több olyan könyvhöz jutot-
tam hozzá, amiket eddig csak messzirõl és só-
várogva néztem. Apró, de nem jelentéktelen lé-
pés a kutatói esélyegyenlõség irányába!
Jó keresgélést, eredményes könyvtárépí-
tést! Ja, és persze idõt a letöltött könyvek ta-
nulmányozásához…

Csóka György


