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A MÉDIA SZEREPE ÉS HATÁSA A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁBAN 

THE ROLE OF THE MEDIA AND ITS EFFECTS ON THE INFORMATION SHARING OF CITIZENS 

Válsághelyzetben és a katasztrófák során elengedhetetlen a kríziskommunikáció szakszerű alkalmazása. A ka-

tasztrófáról szóló hírek hallatán az emberek mindig jobban felkapják a fejüket. A drámai történések gyakorlatilag 

fokozottabb figyelmet kapnak, mint a hétköznapi események. A lakosságot minden esetben tájékoztatni kell, 

mert ellenkező esetben, számolni kell azzal, hogy a média nem a valóságnak megfelelően közvetíti az esemé-

nyeket, mellyel pánikot kelthet a lakosság körében. Lényeges dolog, hogy ne sérüljenek a kegyeleti jogok, és a 

hozzátartozó, illetve barátok fájdalma ne tetőződjön. Ezért fontos, hogy jól képzett, hiteles szakemberek adják át 

a lényegre törő, pontos, rövid információt. 

In a crisis situation and in the course of the catastrophes essential the professional application of the crisis 

communication. The people raise their head better always hearing sounding news about the catastrophe. The 

dramatic happenings receive degree attention practically, than the everyday events. It is necessary to inform the 

population in all cases, dared in an opposite case, it is necessary to reckon with it, that the media does not me-

diate the events according to the reality, causing a panic among the population. Essential thing, how the piety 

rights should not get injured, and the relative, concerned friends' pain not reach a peak. Because of this impor-

tant, that well-trained, authentic specialists hand over the accurate, short information getting to the point. 

A médiának óriási szerepe van a lakosság tájékoztatásában, mert azt, hogy mi legyen az aktuális közérdekű téma, miről 

beszéljenek az emberek – gazdasági, politikai, szakmai szervezetek befolyásolásával, – vagyis hogy miről szól a közbe-

széd, alapvetően a sajtó, a média határozza meg. A lakosság döntő többségének érdeklődését nem az „unalmas” hét-

köznapi témák keltik fel, hanem a pletykák, a szélsőségesen jó és rossz hírek, esetleges katasztrófák sorozata. Termé-

szetesen, amint az már számtalan esetben bebizonyosodott, „minden csoda három napig tart!”.  

A tájékoztató munka során első és talán legfontosabb alapelv, hogy „hallgatni szigorúan tilos!”. A kevés vagy nem meg-

felelő módon artikulált információ hatására a hír találgatásra adhat okot, így elveszítjük a hitelességet, valamint annak 

lehetőségét, hogy a sajtóban megjelent információk a célközönség magatartását, válaszreakcióját az általunk kívánt 

irányba tereljék. Az újságírók tisztában vannak „hatalmuk” nagyságával, ugyanakkor az a jó, ha mi is tisztában vagyunk 

a média lehetőségeivel. A média óriási integráló hatással bír, melyet ügyesen kezelve kihasználhatunk a magunk javára 

és az állampolgárok gyors és hatékony tájékoztatására, vagy a veszélyhelyzetekre történő felkészítés érdekében. A tö-

megkommunikációs eszközök közül a televízióból származó vizuális hírek és információk gyakorolják a legnagyobb ha-

tást a befogadóra. Mivel a média sokszor csak a valóság másodlagosan interpretált konstrukcióját tárja a lakosság elé, 

törekedni kell arra, hogy mi magunk a lehető legpontosabban, közérthetően, röviden, tovább már nem egyszerűsíthetően 

közöljük az információt. 

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 

Válsághelyzetben, veszélyhelyzetben, krízishelyzetben, avagy más szóval a katasztrófahelyzetekben – az egyes rend-

védelmi, önkormányzati, vagy civil szervezeteknek is – rendelkezniük kell(ene) kommunikációs stratégiával, vagy leg-

alább konkrét, naprakész kommunikációs tervvel. A hatékony kríziskommunikációs stratégia 3 fő lépésre osztható: 
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1. megfelelő szakemberek kiválasztása és felkészítése (veszélyhelyzeti kommunikációs csoport, havária csoport); 

2. kommunikációs terv elkészítése; 

3. a médiával kialakított folyamatos, kölcsönös bizalmi kapcsolat. 

A megfelelő szakemberekből álló és együttműködő veszélyhelyzeti kommunikációs csoport felkészültsége, összehangolt 

munkája az egyik legfontosabb feltétele üzeneteink és nyilatkozóink hitelességének.  

A csoportot már a veszély megjelenése előtt létre kell hozni. A csoportban az alábbi beosztások találhatók: a csoport ve-

zetője; szóvivő; helyszíni kommunikátor; családtagok értesítésére kijelölt személy; fényképész; sajtóval kapcsolattartó; 

pszichológus stb. 

Kommunikációs tervet készíthetünk: helyi, területi, megyei, regionális, országos és nemzetközi szinten. A terv a legfon-

tosabb adatokat, elérhetőségeket, a közvéleményt befolyásoló hiteles személyek adatait és a lehetséges szituációelem-

zéseket tartalmazza. Fontos az üzenetek megtervezése, előzetes rögzítése („A” és „B” terv), illetve az egyes veszély-

helyzetek kezelésére legjobban alkalmas kommunikációs csatorna kiválasztása. 

A médiával kialakított rendszeres és a specifikus szakmai alapokat is kölcsönösen ismerő kapcsolat előnyt jelent. A tele-

vízió-, a rádióműsorok, a nyomtatott és elektronikus sajtó kiválasztásánál figyelembe kell venni a megjelenést, a költsé-

geket, a célközönséget, azt, hogy őket mikor, hol, hogyan lehet elérni és nem utolsó sorban a „lapzártát”. 

A kommunikációs tevékenység folyamata az alábbi: kommunikátor – kódolás – csatorna – üzenet – dekódolás – címzett 

– zaj – válasz – visszacsatolás – elemzés.  

A KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ FOKOZATAI/ SZINTJEI/ IDŐZÓNÁJA ALAPVETŐEN SPIRÁLIS KÖRFORGÁSKÉNT HATÁROZHATÓK 

MEG: 

A kríziskommunikáció fokozatait az alábbiak szerint állítom sorrendbe: 

1. Katasztrófa előtti (megelőző – preventív): A civilizációs katasztrófák nagy része (pl.: gépjárműbaleset, légi sze-

rencsétlenség, ipari baleset, tűzvész stb.) megelőzhető figyelemfelhívó közcélú tudósítások, reklámok, híradások, 

interjúk segítségével. amennyiben sikeres a figyelem felhívás, kampány, nagy valószínűséggel a katasztrófa elke-

rülhető, vagy legalábbis csökkenthető az emberi életben vagy az anyagi javakban bekövetkező károsodás. 

2. katasztrófa helyzet során alkalmazott kommunikáció. ez a kommunikáció a mentésben résztvevő szervezetek és 

segítők az érintettek, veszélyeztetettek közötti horizontális és vertikális csatornákon jön létre. 

3. katasztrófa bekövetkezte utáni kríziskommunikáció: 

– közvetlen (korai): a katasztrófa bekövetkezése utáni első hírek közlése, a média és a lakosság tájékoztatása. 

azonnali pszichés segítségnyújtás. 

– későbbi (késői) kríziskommunikáció: a katasztrófa után néhány nappal, pontosabb információk összegzése. a 

később kialakult lelki jelenségek kezelése pszichológiai segítségnyújtással. 

– kríziskommunikációs tevékenységünk elemzése: az egyes esetekre vonatkozóan érdemes a fenti folyamatok 

menetét, azok helyességét megvizsgálni, feltérképezni és az esetlegesen tapasztalt kommunikációs hibákat 

kijavítani, hogy a jövőben minél hatékonyabban tudjuk végrehajtani kommunikációs feladatainkat. 

A katasztrófa időzónájának behatárolása a fentiek alapján történik: meg kell határozni kommunikációnk főbb lépéseit, a 

kommunikáció célját, és ki kell dolgozni a főbb üzeneteket. 

A LAKOSSÁG RIASZTÁSA 

A lakosság riasztásának elsődleges és talán leggyorsabb eszközei lehetnek a motorszirénák, Hörmann-Rema lakossági 

riasztó-tájékoztató rendszerek és egyéb előre telepített elektronikus eszközök. További lehetőségeket nyújtanak a szük-

ségriasztók, hangosbeszélők, közszolgálati és kereskedelmi (alapvetően helyi) műsorszóró rádió- és televízió csatornák. 
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A polgári védelem riasztási rendszerén a lakosság riasztása légiriadó vagy katasztrófariadó elrendelésével történhet.
1
 

A légiriasztás jele: háromszor egymás után megismételt, 30 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú szirénahang, 

a jelzések közötti 30 másodperces szünetekkel.
2
 

A katasztrófariadó elrendelése és feloldása a műsorszóró adók útján – 5 másodperces megszakításokkal, háromszor 

megismételve – a következő szöveg bemondásával történik:
3
 

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! 

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! 

FIGYELEM! FIGYELEM! 

...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) ...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) 

KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása) 

KATASZTRÓFARIADÓ! (a katasztrófa típusának meghatározása)” 

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! 

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! 

FIGYELEM! FIGYELEM! 

...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) ...MEGYE! TELEPÜLÉS! (KERÜLET!) 

A KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT! 

A KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT!” 

A katasztrófariadó polgári védelmi riasztórendszeren keresztül leadott jelzése: 120 másodpercig tartó váltakozó hang-

magasságú folyamatos szirénahang. A katasztrófa- és a légiriadó feloldása a polgári védelem riasztórendszerén: kétszer 

egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másod-

perces szünettel.
4
 

A légiriadó elrendelésével egy időben (alapvetően háborús helyzetre vonatkozik) el kell végezni a lakó– és középületek, 

üzlethelyiségek, ipari létesítmények elsötétítését, a közvilágítás és ipari fények megszüntetését, fényerejük csökkenté-

sét, a közlekedési eszközök fényforrásainak fényálcázását.
5
 

MÉDIA  

A média összekötő láncszemként funkcionál a lakosság és a katasztrófa következményeit felszámoló, illetve annak be-

következtét és a lakosság esetleges teendőit közlő szervezetek között. Törekedjünk rá, hogy a kárfelszámolást végző és 

a kommunikációért felelős személy, vagy szervezet között minél kisebb legyen mind a fizikai, mind a „szervezeti” távo l-

ság! A kommunikációs szakembernek minden esetben hitelesnek és pontosnak, korrektnek kell lennie. Magát a kataszt-

rófát objektív módon kell közvetíteni, mert amennyiben a sajtó szubjektív módon kezeli azt, az esetleg nem kívánt cse-

lekvési sort indukálhat a lakosság körében. 

A médiaszereplésre való mindenoldalú, alapos felkészülés érdeke mind az állami, mind pedig a civil szervezeteknek. 

Azzal is számolni kell, hogy a katasztrófáról szóló hírek a médián keresztül nemcsak a helyi sajtóban jelennek meg, ha-

nem körbejárhatják az egész világot. 

Lényeges tehát a megjelenés, illetve az interjú adás szabályainak maradéktalan elsajátítása. Az interjú legyen: pontos, 

rövid, tömör, lényegre törő, közérthető, kifejező és hiteles. Az interjú lehet váratlan, tervezett (sajtótájékoztató, fórum), 

adhatja a szóvivő, de adott esetben lehet az elsőszámú, felelős vezető személyes nyilatkozata is. Az interjú megtervezé-

                                                 
1
 60/1997. (IV.18.) Korm.rend. 12. paragrafus 

2
 60/1997. (IV.18.) Korm.rend. 13. paragrafus (2) 

3
 60/1997. (IV.18.) Korm.rend. 16. paragrafus 

4
 60/1997. (IV.18.) Korm.rend. 17. paragrafus (1) (2) 

5
 60/1997. (IV.18.) Korm.rend. 18. paragrafus (1)  
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sénél a legrosszabb esetekre is fel kell készülni. Az első nyilatkozatban meg kell határozni a katasztrófa helyét, beköve t-

kezésének idejét, jellegét, történt-e sérülés, mennyi az áldozat, a sérült, keletkezhetnek-e további kockázatok, veszélyek, 

előre láthatólag meddig tart a kárhely lezárása.  Abban az esetben, amennyiben nem hiteles vagy kevés esetleg nem túl 

érdekes, helytelenül megfogalmazott az információ, az bizonytalanságot idézhet elő a sajtó munkatársaiban és a lakos-

ságban egyaránt. Ilyen esetekben nagyobb a valószínűsége, hogy a média hozzátesz, elvesz belőle vagy átalakítja a hír 

tartalmát, mely a lakosság körében zavart kelthet. 

 

1. kép: A hejcei légi katasztrófa: A média tájékoztatása 
forrás: Kohánka István mk. pv. ezredes 

A MÉDIATORZÍTÁS HATÁSA 

A híreket minden esetben higgadtan kell közvetíteni a lakosság felé, ezzel is minimalizálva a lakosság indulatait, mivel 

az esetleges torzítás pánikot okozhat, zavart kelthet. Nem vagyunk egyformák, így az egyes veszély vagy katasztrófa 

helyzetet, illetve az azzal kapcsolatos híreket más és más módon, különféle módon éljük meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra: Emberi reakciók veszélyhelyzetben 
Forrás: Szerző: Barta Vámos László - Dr. Bleszity János: Vezetéselmélet és Katasztrófaelhárítási menedzsment  

főiskolai jegyzet, Budapest, 2006. Rendőrtiszti Főiskola 

Katasztrófát követően megjelennek a korai és késői lelki jelenségek. A korai lelki jelenségeknél a megakadályozás a cél, 

míg a késői lelki jelenségek kialakulásánál a lelki probléma kezelése kerül előtérbe. Körültekintően és tudatosan kell 
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megválasztani az alkalmazott kommunikációs csatornát, mert a drámai hírek, különös erővel keltik fel a lakosság figye l-

mét.  

Ügyelni kell arra, hogy sem akarattal, sem véletlenül ne sértsünk meg senkit, a mi hibánkból ne sérülhessenek a szemé-

lyiségi jogok, mert az rengeteget rombolhat az érintettek lelkiállapotán, amely által akár végzetes eseményeket is gene-

rálhatunk. 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A tömegkommunikációs csatornák és eszközök kiválasztása előtt a legmegfelelőbb médium használata érdekében cél-

szerű piackutatást, szegmentációs kutatást végezni. A tömegkommunikációs csatorna lefedettség (elérés) szempontjá-

ból lehet: helyi, regionális, körzeti, országos és nemzetközi.  A tömegkommunikációs csatornák fajtái ma már egyre szé-

lesebb és bármikor hozzáférhető módon vannak jelen mindennapjainkban (mobil, internet, CD, könyvek, újságok, plaká-

tok stb.). 

KÖZÉRDEKŰ/ KÖZCÉLÚ REKLÁM 

Amikor valamely esetleges katasztrófáról beszélünk, nemcsak annak bekövetkezését követően kell tájékoztatni a lakos-

ságot, hanem a katasztrófákat megelőzendő, már a konfliktusmentes időszakban is fel kell készíteni az embereket. Tö-

rekedni kell a megelőzésre, a meggyőzésre. A média, a reklámok tömkelege befolyásoló hatással bír, így egy-egy ka-

tasztrófa esetleges kialakulásának megakadályozásában vagy elkerülésében a figyelemfelkeltő reklámoknak, ismerte-

tőknek nagyon fontos szerepe lehet. 

„Míg a PR hosszú távon fejti ki hatását, addig a reklám egyéb formái már rövid időtávon belül is értékesítési növekedést 

eredményezhetnek.”
6
  

A média és a lakosság közötti kapcsolat ma már interaktív. Az Internet, a mobiltelefon egyaránt természetes és nélkü-

lözhetetlen hírhordozó, ami többnyire a legfrissebb információt biztosítja számunkra. A lakosságra nézve a média befo-

lyásoló hatással bír, ezért meghatározó a hiteles kommunikátor kiválasztása. Elsősorban a média közvetíti az emberek 

számára a friss információt a napi hírekről, legyen szó „jó” vagy „rossz” közleményről, katasztrófáról. Ha ez így van, 

márpedig így van, akkor célszerű a média befolyásoló hatását felhasználni a megelőzésre és a lakosság felkészítésére. 

A katasztrófákat követően, tanulva a hibákból, levonva a következtetéseket, útjára indítható egy olyan közcélú reklám, 

mellyel megakadályozható a következő hasonló katasztrófa kialakulása. 

A jövő feladataként törekedni kell: a megfelelő szakemberek kiválasztására és felkészítésére, a hiteles információ közlé-

sére és továbbítására, a katasztrófahelyzetekre való felkészülésre illetve azok megelőzésére, a lakosság felkészítésére 

és a kríziskommunikáció fejlesztésére. 

Kulcsszavak: média, tájékoztatás, lakosság, kommunikáció krízis kommunikáció 

Keywords: media, information, citizen, communication, crises communication  
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