
Kommunikáció válságos helyzetben 
Együttműködés a sajtóval 
Gondolkozzunk együtt… 
Gondolatok a „válságos események családfájáról” és kezelési lehetőségekről.

Honnan származik, mit jelent? 
A krízis a görög eredetű κρίσις, szóból eredeztethető, melynek jelentése válság vagy fordulat. 
A válság színeváltozásai 
Esemény
Krízis
Válság
Botrány
Ügy, mint pl. Watergate
Katasztrófa
Tüntetés
Pánik 
Lefolyás 
A válsághoz vezető út…
Figyelmetlenséggel, konformizmussal, 
Optimizmussal, reménykedéssel,
De leginkább az előrelátás súlyos korlátozottságával
Teremti meg a saját kialakulását.
Melyhez folyamatosan asszisztálunk! 
Sebessége 
- Lassú kialakulás
- Gyors kialakulás
Tartós perzisztencia 
Gyors megszűnés (beavatkozás, konfliktusokkal)
Lassú végkifejlet, eszkaláció
Súlyos szövődmények és további válságok gyökere 
Válságok krízisek… 
Egyének válsága
Csoport (ok) válsága
Társadalmi válság
Világválság
Gazdasági jellegű válságok
Helyi, területi, országos jelleget öltő válságok
És még sok más… 
Sajnálatos aktualitás 
Boston 
Válság predikció 
Nagyon sok válsághoz vezető jelenséget nem veszünk figyelembe!
Minden „rossz” helyzet azonos képlet szerint működik a pszichológiai folyamatát tekintve!
Csak és kizárólag az ember a gondolkodásával veszi észre valamikor a válságos helyzetet!
Egyének, csoportok reakciói
Folyosói beszélgetések, aláírásgyűjtés, elégedetlenség, megmozdulások 
Válságok kezelhetősége 
A jellegétől függően fel kell készülni előre!
Latencia 
Lassú kialakulás és progresszió
Gyors kialakulás és tehetetlenség, pl. robbanás
Vészhelyzet 
A válság kialakulásának végső állapota.
Amikor kitör a pánik.
A sajtó pedig dörzsöli a tenyerét és fejeket akar!
Ezt mind el lehet kerülni, ha felkészülünk rá! 
Az önkormányzatok szintjén 
Intézményi gazdálkodással kapcsolatos
Oktatási
Egészségügyi
Közlekedési
Kisebbségi
Jogi
Személyes
Megoldások 
Előrelátó tervezés
Következetes és együttműködő vezetés
Diagnózis felállítása és a progresszió elemzése
Krízisinterveniálás
Változtatás menedzsment
Válság stáb válságmenedzselés
Végső megoldás kialakítása, nem szavazással!!
Kommunikációs válság 
Kommunikációs válság akkor alakul ki, amikor a vezetés ütközőpályára kerül a végrehajtással.
Befolyásolja:
- Aktuálpolitika
- Érdekek
- Pozícióharcok
- magyaros csakazértis (dögöljön meg a szomszéd tehene) 
Sajtó kezelése 
A sajtó sokszínű személyiséggel megáldott munkatársakkal dolgozik!
Egyéni érzékenységük van!
Politikai és más beállítódással rendelkeznek.
Más és más szempontok fontosak számukra.
Média profilja.
Háttér
Nem tanulták meg, hogy újságírás a tényekről szól!
Mindegyikük a „nagy sikerre” áhítozik. 
Sajtóanyagok 
El kell dönteni és konzekvensen be kell tartani a „HÍR-ek” kezelését!
Publikálását
Visszajelzéseket
Follow up-ot 
És még sok mást is! 
Csak tényeket a sajtónak! 
Amik megállják a helyüket.
Később nem használhatják fel ellenünk.
Bumeránghatás…
Nem mutogatunk sem előre, sem hátra, sem másokra.
A félreértések és „balhék” okozói mi magunk vagyunk és a csapat. Itt kell keresni a hibát. 
Dönteni kell 
Mi irányítsuk a sajtó munkatársait, hiszen küldetésünk szerint a közjóért dolgozunk.
Vagy a sajtó csóvál minket!
Dolgozzunk újságíró törzstagokkal.
Gondozzuk őket és az igényeiket.
Szakmai (agrár, gazdasági, szociális stb. szakjuknak megfelelően) 
Hír - Interjú 
Tartsuk be a sajtóműfaj – családok szabályait és tartassuk be a sajtóosztály munkatársaival is.
Hír műfaj család 
Interjú szabályok
Közlemények
Nyilatkozatok stb. 
Elkövetett hibák 
A helyi – önkormányzati médiumok kisajátítása.
Nem személyi kultusz a média!
Minél többet szerepelek, annál unalmasabb és hiteltelenebb leszek!
És még valami: Annál több hibát vétek!!!
Sok megjelenés hibahalmozódás. (a filmeket és szavakat vágják) 
Hibák még egyszer 
Az irodánkban nem nyilatkozunk!
Szabályozzuk a sajtó mozgását.
Csak indokolt esetben tájékoztatunk. (honlap)
Megjelenés…
Fel kell készülni!!! Tények, megoldások.
Sajtóanyagok elkészítése.
Jogunk van a helyesbítés kérésére!
A sajtófőnök köteles keményen és következetesen eljárni a rá bízott szakmai feladatok érdekének képviseletében!
24 órás szolgálat… 
P.R. 
Public Relations – avagy közönségkapcsolatok
Egy önkormányzat a közösséggel áll kapcsolatban.
A közönségkapcsolatok folyamatos ápolása elengedhetetlen!
Visszajelzések elemzése a stratégia alapja!
Mit tehetünk hát? 
Előrelátás.
A ránk bízott emberek érdekeinek képviselete.
Az önkormányzati ügyek ápolása.
Széleskörű, megbízható, de nem befolyásolt kapcsolatok kialakítása, gondozása.
A kívülről érkező kritikák objektív elemzése.
Körültekintő reagálás. 
Amit kívánok Önöknek… 
Jó munkát!
Kitartást.
Körültekintő információfeldolgozást.
És 
Objektív hatékonyságot! 



