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Je len ta nul mány azt vizs gál ja meg, mi lyen 
kom mu ni ká ci ós ak ti vi tás ra van szük sé ge
a ka taszt ró fa vé de lem nek és he lyi ön kor -
mány za tok nak ah hoz, hogy a ka tasztrófák
el le ni fel lé pés ben si ke re sek le gye nek, mi ni -
ma li zál ni tud ják a be kö vet ke zõ ká ro kat, s a
la kos ság leg szé le sebb körû tá mo ga tá sát él-
vez zék. A dol go zat fõ kér dé se, ho gyan moz-
dít ha tó elõ a la kos ság ka taszt ró fa tu da tos sá -
ga, amely a szé les körû tár sadalmi rész vétel,
s az azon na li ha té kony kö zös (kö zös sé gi)
fel lé pés fel té te le a ka taszt ró fa vé de lem ben.
A ta nul mány nagy gon dot for dít a kö zös sé gi 
mé dia (új mé dia) hoz ta vál to zá sok ra, ame-
lyek min den szer ve zet szá má ra szük sé ges sé
te szik kom mu ni ká ci ós stra té gi á ik új ra gon -
do lá sát és kom mu ni ká ci ós esz köz tá ruk ak-
tu a li zá lá sát. Eh hez a dol go zat fel so ra koz tat
né hány kül föl di jó gya kor la tot és át te kin ti
az ENSZ Nem zet kö zi Ka taszt ró fa vé del mi
Stra té gi á ja Tit kár sá gá nak (UNISDR) mé dia -
po li ti ká ját, va la mint a kö zös sé gi mé dia stra -
té gia és a kö zös sé gi mé dia terv meg al ko tá sá -
nak nap ja ink ban for má ló dó alap el ve it.2

Elõ fel te vé sek

A dol gozat ab ból in dul ki, hogy
– a ka taszt ró fa vé de lem nem ze ti ügy,3

amely a leg szé le sebb ré te gek rész vé te lét 
kí ván ja meg a ka taszt ró fa vé de lem min-
den fá zi sá ban a fel ké szü lés tõl, meg elõ -
zés tõl kez dõ dõ en a kár eny hí té sen ke-
resz tül a hely re ál lí tá sig;

– a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gek
mind egyi ke meg kí ván ja a ha té kony in-
for má ció cse rét, gyors tá jé koz ta tást,
vissza jelzések azon na li gyûj té sét, te hát
a ha tékony két- vagy több irányú, több -
csa tor nás kom mu ni ká ci ót;

– a ka taszt ró fa vé de lem lo ká lis fel ada tai
az ál lam pol gá rok he lyi kö zös sé ge i vel
való együtt mû kö dés ben lát ha tók el a
leg ha té ko nyab ban;

– a he lyi kö zös sé gek be vo ná sa ak kor va-
ló sul hat meg, ha a ka taszt ró fa vé de lem
a fel ké szü lé si sza kasz tól kez dõ dõ en
„bé ke idõ ben” is rend sze res tá jé koz ta -
tást nyújt az ál lam pol gá rok szá má ra,
hosszú tá von gon dot for dít a biz tonság-
tu da tos ne ve lés re, szem lé let for má lás ra;

– a ka taszt ró fa vé de lem he lyi szer ve i nek a
he lyi kö zös sé gek el éré sét a le he tõ leg-
köz vet le nebb mó don kell meg va ló sí ta -
ni, ami ma már meg kívánja az in terne-
tes al kal ma zá sok hasz ná la tát, az on li ne
szín te re ken való meg je le nést, kö zös sé -
gi mé dia je len lé tet.

Ka taszt ró fa kom mu ni ká ció

Ka taszt ró fa kom mu ni ká ció alatt je len ta-
nul mány a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség -

1 Je len ta nul mány a TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-
0005, Ha té kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná lis
fej lesz té sek a ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt ke re -
tében készült 2011-ben. A 2012. január 1-jével életbe lé -
pett jog sza bá lyi vál to zá sok azon ban min den képp szük-
sé ges sé tett ék a kéz irat át dol go zá sát, ak tu a li zá lá sát az új
nor mák tük ré ben.

2 Illetve lásd még a té mában KRIS KÓ Edi na: PR stra té gi ák a
rend vé del mi szer vek nél, kü lö nös te kin tet tel a ka taszt ró fa -
vé de lem nél. Ta nul mány a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Tu do má nyos Ta ná csa 
pá lyá za tá ra, 2011 = VÉDELEM On li ne.
www.ve de lem.hu

3 Amelyet meg erõsít a 2011. évi CXXVIII. törvény a ka -
taszt ró fa vé de lem rõl és a hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé-
nyek mó do sí tá sá ról, az 1. § (1) pont ban ki egé szít ve az zal, 
hogy a vé del mi fel ada tok egy sé ges irá nyí tá sa ál lam i kö te -
le zett ség, össz hang ban to váb bá Ma gyar or szág Alap tör -
vé nye Alap ve té sé nek O) cik ké vel, amely ki mond ja,
hogy „Min den ki fe le lõs ön ma gá ért, ké pes sé gei és le he tõ -
sé gei sze rint kö te les az ál lam i és kö zös sé gi fel ada tok el lá -
tá sá hoz hoz zá já rul ni.”
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gel össze füg gés ben je lent ke zõ va la mennyi
kom mu ni ká ci ós fel ada tot, te vé keny sé get és
je len sé get kon ci pi ál ja, s nem ki zá ró lag és
nem el sõ sor ban a ka taszt ró fák so rán zaj ló
vagy min den kép pen ka taszt ró fa ese mény be-
kö vet ke zé sé hez kö tött kom mu ni ká ci ó kat.
Ide ért min den kom mu ni ká ci ós ak ti vi tást,
amely a ka taszt ró fa té ma tár sa dal mi dis kur -
zu sok ban való me ne dzse lé sét se gí ti elõ.

A ta nul mány ek ként el sõ sor ban arra kon-
cent rál, mi mó don te he tõ a hét köz na pok ré-
szé vé a ka taszt ró fa vé de lem té má ja, s vál hat
ez ál tal fel ké szül tebb prob lé ma meg ol dó vá az
ál lam pol gár, s mennyi ben van eb ben sze re -
pe a kö zös sé get emb le ma ti ku san is meg je le -
ní tõ pol gár mes ter nek, a he lyi ön kor mány -
zat nak.

A pol gár mes ter, az ál lam ka taszt ró fa vé -
del met köz pon ti lag, mi nisz te ri á lis úton irá-
nyí tó funk ci ó já tól füg get le nül mint a he lyi
kö zös sé gek (te le pü lé sek) ve ze tõ je je le nik
meg, aki már csak sze mélyes po litikai imá -
zsa gon do zá sá nak igé nye és kö zös ség ben be-
töl tött sze re pe foly tán is kulcs fi gu rá ja e
kom mu ni ká ci ó nak. Je len ta nul mány nem a
hi va ta lo san elõ írt, kö te le zõ kom mu ni ká ci ós 
fel ada tok ra és azok szer ve zé sé re – mint a la-
kos ság ri asz tá sá nak me ne te, esz kö zei, mód-
sze rei4 – he lyezi a súlyt, ha nem mind arra,
ami a pol gár mes ter szá má ra mint kom mu ni -
ká ci ós ki hí vás je lent ke zik a biz ton sá gos és
ka taszt ró fa tu da tos kö zös ség meg te rem té sé -
nek fo lya ma tá ban.

A ka taszt ró fa vé de lem hez kap cso ló dó
konk rét kom mu ni ká ci ós fel ada tok

A kom mu ni ká ció a ka taszt ró fa szi tu á ci ók
nul la dik fá zi sá ban is ki emel ke dõ je len tõ sé -
gû, hi szen a tör vény úgy ren delkezik: „Min -
den ál lam pol gár nak, illetve sze mély nek joga

van arra, hogy meg is mer je a kör nye ze té ben
lévõ ka taszt ró fa ve szélyt, el sa já tít sa az irány-
adó vé de ke zé si sza bá lyo kat, to váb bá joga és
kö te les sé ge, hogy köz re mû köd jön a ka taszt -
ró fa vé de lem ben.” (1. § [2] bek.) Ugyan ezen
jog sza bály5 2. §-a ki mondja, hogy a ka taszt -
ró fa vé de lem ben részt ve võk6 biz to sít ják
az ál lam pol gá rok tá jé koz ta tá sá hoz szük sé -
ges in for má ci ó kat az éle tet, tes ti ép sé get, az
anya gi ja va kat és a kör nye ze tet ve szé lyez te -
tõ ha tá sok ról. A jog sza bály 52. §-a ren del ke -
zik a pol gá ri vé del mi fel ada tok ról, ame lyek
kö zött az elsõ „a la kos ság fel ké szí té se a vé-
dekezés so rán irány adó ma ga tar tá si sza bá -
lyok ra” – a). A to váb bi pa rag ra fu sok pe dig a
pol gá ri vé del mi kö te le zett sé get (adat szol gál -
ta tás, meg je le nés, be je len tés, szol gá lat) rész-
leteiben tár gyalják (lásd még az 55. §, 59. §,
60. §, 62. §). A kormány fel adata az or szágos
ka taszt ró fa vé del mi in for má ci ós rend szer
lét re ho zá sa és üze mel te té se – 5. § d) –, va la -
mint a me gyei vé del mi bi zott sá gok mun ká -
já nak irá nyí tá sa, köz vet le nül vagy a mi nisz -
ter útján – 5. § j) pont.

Hogy a vé de ke zés mennyi ben kom mu ni -
ká ci ós fo lya ma to kon nyug vó kom plex el já -
rás, azt már a ko rábbi tör vény7 is le fek tet te,
mi kor azt mond ta: „Ka taszt ró fa vé de lem: a
kü lön bö zõ ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés -
ben azon ter ve zé si, szer ve zé si, össze han go -
lá si, vég re haj tá si, irá nyí tá si, lé te sí té si, mû-
köd te té si, tá jé koz ta tá si, ri asz tá si, adat köz lé si
és el len õr zé si te vé keny sé gek összes sé ge,
ame lyek a ka taszt ró fa ki ala ku lá sá nak meg-

4 Hi szen a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlés-
rõl mó do sí tá sá val 2012. ja nu ár 1-jé tõl a kormány „biz to-
sít ja a kü lön le ges jog rend ide jén a la kos ság ri asz tá sá nak
rendszerét” – 4. § (1) be kezdés i).

5 2011. évi CXXVIII. tör vény a ka taszt ró fa vé de lem rõl és a
hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról.

6 Az ál lam pol gá rok, va la mint a pol gá ri vé del mi szer ve ze -
tek, a gaz dál ko dó szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd ség, a
rend vé del mi szer vek, a Nem ze ti Adó- és Vám hiva tal, az
ál lam i me te o ro ló gi ai szol gá lat, az ál lam i men tõ szol gá lat,
a víz ügyi igaz ga tá si szer vek, az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv, az ön kén te sen részt vevõ tár sa dal mi szer ve ze -
tek, valamint az egyesületek és az erre a cél ra lét rehozott
köz tes tü le tek, to váb bá nem ter mé sze ti ka taszt ró fa ese-
tén annak oko zója és elõ idézõje, az ál lami szer vek és az
ön kor mány za tok.

7 1999. évi LXXIV. tör vény a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl.
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elõ zé sét, köz vet len ve szé lyek el há rí tá sát, az
elõ idé zõ okok meg szün te té sét, ká ro sí tó ha-
tá suk csök ken té sét, a la kos ság éle té nek és
anya gi ja va i nak vé del mét, a ka taszt ró fa súj-
tot ta te rü le ten az alap ve tõ élet fel té te lek
bizto sítását, va lamint a men tés végrehaj -
tását, továb bá a hely re ál lí tás fel té te le i nek
megteremtését szol gálják.” – 3. § j). Az új
tör vény be 3. § 8. (Ér tel me zõ ren del ke zé sek)
cím mel ez lé nye gében vál to zat lan tar ta lom -
mal ke rült be.

Ál ta lá nos jel zé si és köz re mû kö dé si kö te -
le zett ség vo nat ko zik min den ki re, aki ka-
taszt ró fát vagy annak ve szé lyét ész le li. A
be je len tés sel a ka taszt ró fa vé de lem hi va ta -
los szer ve i hez, az ön kor mány za ti tûz ol tó -
ság hoz és a pol gár mes te ri hi va tal hoz kell
for dul ni (a ja nu ár tól ha tá lyos jog sza bály
20. §-a). A la kos sá gi, ál lam pol gá ri köz re mû -
kö dés mód já nak té te les fel so ro lá sa kor a tör-
vény ugyan csak az adat és in formációköz-
lést ne vesíti el sõként – 24. § (2) a).

A 2012. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos alap tör -
vény XXXI. cik kében ki mondja, hogy a
„Ma gyar or szá gi la kó hellyel ren del ke zõ,
nagy ko rú ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra
hon vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok 
el lá tá sa ér de ké ben – sar ka la tos tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – pol gá ri vé del mi
kö te le zett ség ír ha tó elõ” (5), illetve, hogy a
„hon vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok el lá tá sa ér de ké ben – sar ka la tos tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint – min den ki
gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re
kö te lez he tõ” (6).

Té mánk szem pont já ból ki emelt fi gyel -
met ér de mel nek a pol gár mes ter kataszt-
rófavédelemmel kap cso la tos fel ada tai.8 A
ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ha son la to san a

polgár mester (fõ vá ros ban fõ pol gár mes ter)
irá nyít ja és szer ve zi a fel ké szü lés és a vé de -
ke zés fel ada ta it (15. §). Az õ fe le lõs sé ge,
hogy a szük sé ges ka taszt ró fa-el há rí tá si ter-
vek el készüljenek, s azok a he lyi sa já tos sá -
go kat messze me nõ en fi gye lem be ve gyék.
Ugyancsak az õ (mint irá nyító) fele lõssége
a vé de ke zés re való fel ké szü lés, amely nek
meg va ló su lá sa ér de ké ben hatá rozattal pol-
gá ri vé del mi ki kép zés re, gyakor laton való
rész vé tel re kö te lez het (pol gá ri vé del mi kö-
te lezettség alá tar to zó sze mélyt). Fe le l to-
váb bá a ka taszt ró fa ve szé lyek rõl és ka taszt -
ró fa ese mé nyek so rán be tar tan dó ma ga tar tá -
si sza bá lyok ról való tá jé koz ta tá sért – 15. §
(2) bek. f). Kö te les meg je löl ni a ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta i -
ban köz re mû kö dõ köz biz ton sá gi re fe renst9

– 15. § (2) bek. J).
A vé dekezés so rán õ a he lyi katasztrófa -

védelem irá nyítója (ki vétel a 46. §-ban ne -
vesített ese te ket), s e sze re pé ben a la kos ság
vé del mé nek, ki te le pí té sé nek, ki me ne kí té sé -
nek és be fo ga dá sá nak, majd vissza te le pí té sé -
nek szer ve zõ je és irá nyí tó ja. A la kos ság lét-
fenn tar tá sá hoz szük sé ges ja vak biz to sí tá sá -
ról is õ gon dos ko dik. A vég re haj tás so rán
együtt mû kö dik más te le pü lé sek pol gár mes -
te re i vel, a vé de ke zés be be vont más szer ve ze -
tekkel – 16. § g). Új donságelem, hogy fel ada-
ta it a he lyi vé del mi bi zott ság, illetve annak
el nö ke irány mu ta tá sai alap ján lát ja el. Je len -
tõs vál tozás, hogy több me gyét érin tõ ve -
szély hely zet so rán mi nisz te ri biz to s ki ne ve -
zé sé re ke rül het sor, illetve ve szély hely zet -
ben a te le pü lé sen a he lyi ka taszt ró fa vé del mi
te vé keny ség irá nyí tá sát – hely szín re ér ke zé -
sé tõl – a pol gár mes ter tõl a hi va tá sos ka taszt -
ró fa vé del mi szerv te rü le ti szer ve ve ze tõ je ál-
tal ki jelölt sze mély ve szi át – 46.§ (3). Ed dig
tart a hi va ta los és kö te le zõ te en dõk sora, de
ezzel még nincs vége.

8 Összhangban az 1990. évi LXV. tör vény a helyi ön kor-
mány za tok ról 7. § (2) be kez dé sé vel, amely ki mond ja,
hogy „Tör vény ben vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
kor mány ren de let ben elõ írt ese tek ben hon vé del mi, pol-
gá ri vé del mi, ka taszt ró fa-el há rí tá si ügyek ben a pol gár -
mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke
részt vesz az or szá gos ál lam igaz ga tá si fel ada tok he lyi irá-
nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban.”

9 A 15 ezer fõt meg ha la dó né pes ség szá mú te le pü lé se ken fõ-
ál lá sú re fe renst kell fog lal koz tat ni, aki e mi nõ sé gé ben a
pol gár mes ter szak mai tá mo ga tó ja vész hely zet ese tén.



Mit vá runk ka taszt ró fák be kö vet ke zé se kor 
a he lyi ön kor mány zat ve ze tõ i tõl?

Min de nek elõtt – bár tel je sen ir ra ci o ná li -
san – azon na li vá la szo kat, lát vá nyos in téz -
ke dé se ket, kész for ga tó köny vet a helyre-
állításra, a hosszú távú meg oldásra, és meg -
nyugtatást, hogy egy nap az élet vissza tér
a nor má lis ke rék vá gás ba. A köz vé le mény
egy szer re vár ope ra tív in téz ke dé se ket és az
em ber i ol dal fi gye lem be vé te lét, szak ma i sá -
got és szo li da ri tást.10

A ka taszt ró fák ra való fel ké szü lés – mint
az elõbb ol vas hat tuk – szin tén a vá ros ve ze -
tés fe le lõs sé ge. Raj tuk kér jük szá mon, hogy
volt-e kép zés, ok ta tás, vol tak-e a la kos ság vé-
del mi ké pes sé gét nö ve lõ ka taszt ró fa vé del mi
gya kor la tok, elõ adá sok, szi mu lá ci ók, is me -
ret ter jesz tõ prog ra mok. Fon tos, hi szen ezek
hi á nyá ban nem vár ha tó, hogy ci vi lek fel ké -
szül ten és hig gad tan te gye nek lé pé se ket ka-
taszt ró fa szi tu á ci ó ban a ká rok azon na li eny-
hí té se és a to váb bi ká rok el ke rü lé se cél já ból.

Leg alább ek ko ra fi gyel met kell azon ban
szen tel ni a hosszú távú hely re ál lí tás meg ter -
ve zé sé nek, hi szen a ka taszt ró fá ból si ke re sen 
ki lá ba ló kö zös ség össze tar tá sa és a vá ros ve -
ze tés tá mo ga tott sá ga erõ sebb lesz, mint va la -
ha. Sze ren csé re, ma már kü lön fé le uni ós és
ha zai pro jek tek ke re té ben is egy re szofisz-
tikáltabb esz kö zök áll nak ren del ke zés re,
sor ra ké szül nek a he lyi koc ká za ti és ve szély-
tér ké pek. Ezek bir to ká ban könnyebb a
lehet séges kár ese mé nyek eset le ges bekö-
vet ke zé se ese té re a tel jes körû hely re ál lí tást 
is tar tal ma zó for ga tó köny ve ket gyár ta ni.
Egy fel ké szült kö zös ség pon to san tud ni
fogja, mit kell ten ni a ka tasztrófát meg elõ-
zõen, az akut krí zisszakaszban, majd a kár -
eny hí tés és hely re ál lí tás so rán.

A vál ság min den sza ka szá ban fel ér té ke -
lõd nek a kom mu ni ká ci ós kap cso la tok, s kü-
lönösen igaz ez, ha: 

– a csa pa tok és for rá sok azon na li moz gó -
sí tá sá ra,

– az ese mé nyek le he tõ leg pon to sabb és
rész le te sebb be mu ta tá sá ra,

– az in téz ke dé sek test re sza bá sá ra,
– a men tés azon na li meg kez dé sé re,
– az azon na li se gít ség nyúj tás ra, se gé lyek

el jut ta tá sá ra és el osz tá sá ra,
– át me ne ti, majd vég le ges hely re ál lí tás ra

van szükség.
A hely reállítás hosszú tá von nem a tör me-

lék, ro mok el ta ka rí tá sát vagy az épü le tek
fel hú zá sát je len ti, ha nem egy mû kö dõ ké pes
tár sa da lom, mû kö dõ ké pes kö zös ség új bó li
meg te rem té sét. S ez meg int csak túl mu tat a
hi va ta li mû kö dé sen és szû ken vett ka taszt -
ró fa kom mu ni ká ci ón.

Legalább ilyen fon tos, hogy a ve zetõk a
hir te len nagy kárt oko zó ese mé nyek el le ni
fel lé pést hoz zák egyen súly ba a köz szol gál -
ta tá sok nyúj tá sá nak (nor má lis te le pü lé si és
kö zös sé gi mû kö dés) ál ta lá nos és fo lya ma tos
elvárásaival. Hi szen az élet nem áll meg, s a
foly to nos ság is a biz ton ság ér ze tet és a jö võ -
be ve tett bi zal mat erõ sí ti.

Ugyan ak kor ame ri kai pél dák, ve ze tõk és
szak ér tõk rá mu tat nak, hogy a he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lõ i nek nagy hang súlyt kell
fek tet nie az üz le ti szfé ra kép vi se lõ i vel ki épí -
tett nyílt kom mu ni ká ci ós kap cso la tok ra, s
szá muk ra se gí te ni kell az üz let foly to nos sá gi
ter vek ki dol go zá sát, az ab ban fog lal tak ér vé -
nye sí té sét egy eset le ges ka taszt ró fa be kö vet -
ke zé se kor. Kü lö nö sen a kis vál lal ko zá sok
szá má ra fon tos, hogy tud ják, ho gyan tud ják
ka taszt ró fák után a le he tõ leg gyor sab ban
hely re ál lí ta ni a ká ro kat és vissza tér ni a nor-
má lis üz le ti mû kö dés hez.11 A he lyi ön kor-
mányzat fel adata az is, hogy egy ka tasztrófa-
szi tu á ció után (a te le pü lés be vé te le it adó)
vál lal ko zá so kat ma ra dás ra bír ja. A leg több
kutatás ma azt tá masztja alá, hogy a gaz dasá-
gi fel len dü lés elõ moz dí tá sá ban a he lyi ve ze -
tõ ké, s a vál lal ko zá sok kal ki épí tett jó kap-
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cso la ta i ké a kulcs sze rep. En nek hi á nyá ban a
vál lal ko zá sok meg szûn nek vagy el ván do rol -
nak, újabb ne héz sé ge ket okoz va a he lyi kö-
zös sé gek nek.

A kom mu ni ká ció azon ban nem helyette-
síti ope ra tív in téz ke dé sek meg té te lét. Min de-
nekelõtt kell egy vi lágos jö võkép, egy ki -
dolgozott terv, szé les és vál tozatos, elõ re
kidol gozott fi nan szí ro zá si pa let ta a hely re ál -
lí tás ban, tá mo ga tó és el kö te le zett üz le ti szfé-
ra, va la mint ha té kony part ner sé gek az ál lam i
és he lyi szin tû igaz ga tá si szer vek kö zött.

Az el vá rá sok kö zött kell em lí te nünk még
az in for má ci ók áram lá sá nak ál lan dó sá gát is,
amely az akut krí zisszakasz után sem ad ható
fel. A hely re ál lí tá si sza kasz ban egy meg fá -
radt és el gyö tört kö zös ség szá má ra ugyan is a
hí rek fo lya ma tos sá ga azt jel zi, van fény az
alag út vé gén. Te hát az ál lan dó kap cso lat, a
rend sze res in ter ak ci ók se gí te nek le küz de ni
a csüg ge dést, meg óv nak az el szi ge te lõ dés tõl. 
Mi le hetne jobb te rep, mint azok az on line
közösségek, ahol az em berek amúgy is ki ön-
tik a szí vü ket, meg oszt ják egy más sal az ese-
mé nyek rõl ké szí tett fo tó i kat, kis film je i ket,
be szá mol nak a biz to sí tó tár sa sá gok kal foly-
ta tott egyez te té sek rõl stb.

Emel lett min den ka taszt ró fa ese mény nek
fon tos pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sai van nak,
mind az egyes em berek, mind a kö zösség
szint jén. A he lyi ön kor mány zat ve ze tõ i nek
tisztában kell len nie azok kal, hogy fel tud -
ják ven ni a ver senyt a kö zös ség szét hul lá sa
és az el vándorlás irá nyába ható erõk ellen.
Máskor annak ta núi le hetünk, hogy a kis kö-
zös sé gek a sa ját drá má juk, ká ra ik elé he lye -
zik a vá ros ér de ke it, s a te le pü lés prob lé má i -
nak meg ol dá sá ra ak kor is ké szek, ha nincs
fedél a fe jük fe lett vagy nem tud ják, mit hoz
a hol nap. Ilyen volt az észak-dakotai North -
wo od, amely nek la kói min den nél elõbb re
va ló nak tar tot ták, hogy új fa te le pí té si prog-
ram in dul jon a tor ná dó pusz tí tá sa után, hi-
szen a vá roska min dig is hí res volt fák -
kal sze gé lye zett ut cá i ról.12 Egy jó városve -

zetõ érti ezt, és te kintetbe ve szi, az elõ zetes
ter vek ben a kö zös sé gi lét nem csak szám sze -
rû sít he tõ vagy költ ség ve té si for rá sok ból fi-
nan szí roz ha tó és kö te le zõ en el lá tan dó fel-
ada ta i ra gon dol.

A kom mu ni ká ció új szín te rei

Ha akar juk, ha nem, be kell lát nunk, a
web mára a kap csolattartás elsõ szá mú esz -
közévé lé pett elõ. Fi atal, öreg, fér fi és nõ
 civil és hi va tá sos in ter ne tes kö zös sé gi ol da la -
kon töl ti el sza bad ide jé nek egy je len tõs ré-
szét.13 Míg ha gyo má nyos, off li ne kap cso la -
ta ink néha éve kig inak tív ként po ro sod nak,
vir tu á lis kap cso la ta ink má so dik virágko-
rukat élik a va lós ide jû ség do mi nan ci á já ban.
A hí rek, ha le het, még ha marabb el avulnak,
már az egy órá val ez elõtt is tör ténelem.
Nem cso da, ha en nek ha tá sá ra megvál-
toznak a szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós kul tú -
rák és el vá rá sok is. He lyet kö ve tel nek im-
már a szak mai blo gok, in ter ne ten (üze nõ fa -
la kon, pro fil ol da la kon, kép- és  file-, illetve
egyéb tar ta lom meg osz tó ol da la kon) köz zé -
tett elem zé sek, be szá mo lók, tu dó sí tá sok,
hir det mé nyek, au dio- és vi deo kom men tá -
rok is. A web ket tes al kal ma zá sok14 tér hó dí -
tá sá val pe dig a rész vé tel, pri vát és nyil vá nos
fo gal mát is újra kel lett gon dol nunk. Ki csit
megkésve, ez a fel adat vár a ha zai ön kor -
mány za tok ra és ka taszt ró fa vé del mi szer-
vek re is. Új kom mu ni ká ci ós gya kor la tok -
kal kell is mer ked nünk, me lye ket a meg osz -
tás, láj ko lás, tag ge lés és kö ve tés hí vó sza vak
fém je lez nek.

Az új mé dia rész ben er rõl szól: le hetõsé-
get nyújt a tar talmakhoz való on-de mand
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13 A 18–64 év kö zötti ma gyar internetezõk több mint fele
na pon ta be lép leg alább egy kö zös sé gi ol dal ra – iWiW,
Fa ce bo ok, Mys pa ce, Twit ter etc. – a ha zai fel mé ré sek
sze rint (www.tech net.hu).

14 Olyan má so dik ge ne rá ci ós in ter ne tes al kal ma zá sok (szo-
ciá lis szoft ve rek), ame lyek a kö zös ség épí tést, kö zös tar-
ta lom elõ ál lí tást cé loz zák.12 Uo.



hoz zá fé rés re bár hol, bár mi kor, bár mi lyen
di gi tá lis esz kö zön és biz to sít ja a kre a tív rész-
vé tel, az in ter ak ti vi tás, azon na li fel hasz ná lói 
vissza jel zés le he tõ sé gét, kö zös sé gek for má -
ló dá sát a mé dia tar tal mak kö rül. Ma nap ság a
leg nép sze rûbb tech no ló gi ák a blo gok, fóru-
mok, kö zös sé gi há ló za tok, wi kik és pod cas tok,
ame lyek mind a kom mu ni ká ció, mind az
ok ta tás, tu dás me nedzs ment, mul ti mé dia és
szó ra ko zás te rü le tén egy re nép sze rûb bek.15

Rá adá sul na gyobb he lyet kö ve tel nek ma-
guk nak a mo bil esz kö zök, a 3G-s te le fó nia,
az MMS, WAP, GPS, SCORM és RFID
technológiák is. Fel kell ten nünk a kér dést,
ké szen áll nak-e az ön kor mány za tok az új
esz kö zök hasz ná la tá ra?16

Web ket te sek
a kö zös sé gi ol da la kon in nen és túl

Ez a fe je zet né hány konk rét má so dik ge-
ne rá ci ós we bal kal ma zást so ra koz tat fel, az-
zal a cél lal, hogy rá mutasson, más or szágok-
ban már mû kö dõ jó gya kor la tok ra.

Az üze nõ fa lak tu laj don kép pen elekt ro ni -
kus hir de tõ fa lak, me lye ken leg több ször szö-
ve ge ket, ké pe ket pub li ká lunk. Al kal ma sak
azon ban il luszt ra tí vabb tar tal mi meg for má -
lás ra is, hi szen lin ke ket, egyéb mé dia ele me -
ket ágyaz ha tunk köz le mé nye ink be. Né mely
al kal ma zás vir tu á lis „Post-It”-ek kel ope rál,
ame lyek csa tol má nya au dio- és vi deo fájl is le-
het, de akár ppt, xls vagy pdf do kumentum
(lásd http://www.wall wis her.com). El sõ sor -
ban el tûnt hoz zá tar to zók ke re sé sé ben le het
gyors és ol csó esz köz, hi szen fény képpel te -
hetõk köz zé a leg fõbb ada tok a ke resett sze -
mély rõl, utol só is mert tar tóz ko dá si he lyé rõl. 
Vagy épp for dít va, gaz dát lan tár gyak, nem
azo no sí tott sze mé lyek fo tói „kö röz tet he tõk” 
ál ta la.

A „sto ry tel ling” vagy tör té net me sé lõ al-
kal ma zá sok tu laj don kép pen mul ti mé di ás ve -
tí tõk, a ha gyo má nyos kép meg osz tó al kal -
ma zá sok hoz ké pest szé le sebb kom men- te-
lé si le he tõ sé get biz to sí ta nak (írott szö veg,
hang- és vi deo kom men tá rok kal), ma már
kvá zi film él ményt nyújt va a lá to ga tók nak.
Leg ké zen fek võbb fel hasz ná lá si mód juk ka-
taszt ró fa ese mé nyek re konst ru á lá sa, több-
oldalú do ku men tá lá sa. Jól al kal maz ha tók az
okok be mu ta tá sá ra vagy a hely re ál lí tá si
mun ká la tok elõ re ha la dá sá nak do ku men tá -
lá sá ban, si ker tör té net fel épí té sé ben, hogy a
kö zös ség össze tar tó ere jét nö vel jék (lásd
http://www.vo i ceth re ad.com).

El sõ sor ban ese mé nyek hez, ren dez vé -
nyek hez, kro no lo gi kus rend ben feltün-
tethetõ és má sok kal meg osz tan dó té mák
illuszt rálására és do ku men tá lá sá ra jöt tek
lét re az idõ sza la gok (ti me li ne). Szem lé le tes
for má ban te he tõk köz zé raj tuk beszá-
molók ka taszt ró fa ese mé nyek rõl (akár idõ-
pon tok hoz csa tolt vi deo il luszt rá ci ók kal),
meg je le nít he tõk az ese mé nyek idõ be li le-
folyásának di na mi kái, ar cot kap hat a hír-
por tá lo kon eset leg csak szö veg gel és egy-
 egy kép pel il luszt rált tör té nés, a tra gé dia
a maga va ló já ban, az ese mé nyek hord ere -
je a mul ti mé dia esz kö ze i nek felhasználá-
sával.17

A kö zös ség tag jai ál tal fel töl tött újabb
és újabb sze mé lyes be szá mo lók elsõ kéz bõl
való, köz vet len in for má ci ót je len te nek,
amely nek a tör té né sek re konst ru á lá sá ban,
vagy vár ha tó ese mé nyek elõ re jel zé sé ben,
mo del le zé sé ben ve het jük hasz nát. Se gít he -
tik te hát a do ku men tá lást, az elõrejelzé-
seket, s a kö zös ség épí tést, a pár be széd ala-
pú együtt mû kö dést. (Nép sze rû al kal ma -
zás e kör ben a Di pity, a Ti ki-toki, a Time
 Glider.)
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Kö zös sé gi mé dia a ka taszt ró fa vé de lem ben
– Föld ren gés Ha i tin

Az azon na li moz gó sí tás és össze fo gás
szem lé le tes pél dá ja volt Ha i ti. A tra gi kus
hir te len ség gel be kö vet ke zõ föld ren gés hí ré -
re a vi lág leg kü lön bö zõbb pont ja in lép tek
ak ci ó ba a PR-stá bok, szin te egy idõ ben. A
kom mu ni ká ci ós szak em be rek leg fõbb cél ja
az volt, hogy a be gyûjtött hely színi in formá-
ci ó kat mi ha ma rabb a se gí te ni tudó nyil vá -
nos ság(ok) elé tár ják. Így tud ná tok se gí te ni –
hangzott a leg fõbb üze net, amely nek be -
fogadására és to váb bi meg osz tá sá ra szá mos
szer ve zet nyi tott volt. Ter mé sze te sen a kö-
zös sé gi ol da la kon ke resz tül ára mol tak a
„perc rõl perc re” tí pu sú in for má ci ók. A Ha i -
tin 1985 óta ak tí van mû kö dõ or vo si szer ve -
zet, a PIH (Part ners in He alth) is a so cial mé -

di á nak kö szön het te, hogy azon nal ér te sült a
tra gé di á ról, s ha la dék ta la nul (köz vet len he-
lyi in for má ci ók ra ala poz va) meg kezd het te a
men tést.

„Az iro dában vol tunk, ami kor a föld ren-
gés tör tént, azon nal fris sí te ni tud tuk a hon-
la pun kat és azon nal meg kezd het tük az on-
line for rá sok moz gó sí tá sát”, nyi lat koz ták az
érin tet tek. A web ket tõ esz kö zei al kal ma sak
rá, hogy a leg fris sebb in for má ci ó kat „ví rus -
ként” ad ják to vább, s ké se de lem nél kül köz-
ve tít sék a nyil vá nos ság szá má ra az ese mé -
nye ket. Arra ösz tön zik az em be re ket, hogy
meg néz zék, mit csi nál nak má sok, és meg-
tud ják, õk ma guk ho gyan tud ná nak segí-
teni.18
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For rás: www.ft.com
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Ha son ló ered mé nye ket ért el a kö zös sé gi
mé dia az ado mány gyûj tés ben, amely hez ele-
gendõ volt né hány mél tató szó az on line
cso por tok ról Me ryl Stre ep tõl (a Gol den
Glo be gá lán). Szö vet sé gi szin ten pe dig a kül-
ügy mi nisz té ri um Twit te ren ke resz tül köz-
zé tett in for má ci ói ad tak lö kést a tá mo ga tó
cso por tok nak. Be bi zo nyo so dott, hogy a kö-
zös sé gi mé dia ak kor is hasz nál ha tó, ami kor
nincs idõ hossza san ter vez get ni és mér le gel -
ni az üze ne te ket, ha nem azon nal cse le ked ni
kell. A kö zön ség azon na li üze ne tek re adott
vá la sza pe dig a nagy lel kû ség és se gí tõ szán-
dék volt. (A tá mogatás össze gét az elsõ na -
pon egy millió, az elsõ hé ten pe dig 30 mil lió
dol lár ral tud ták nö vel ni.)

A pod cas tok tér hó dí tá sa

Nemrégiben a Lon don PR News szá molt
be róla, hogy a New York-i rá dióadást (The
Di sas ter Re co ve ry Hour) im már pod cas ton
ke resz tül is el ér he tik az ér dek lõ dõk.19

A hall ga tói vissza jel zé sek sze rint igény mu-
tat ko zik rá, hogy a kö zön ség le tölt hes se a
mû sort sa ját iPod já ra és sze mé lyi szá mí tó -
gé pé re, s így ké nyel me seb ben hall gat has sa
azt, kü lö nö sen az el té rõ idõ zó nák ban lévõ
hall ga tók. (A mû sor on li ne is hall gat ha tó a
http://drhra dio.net ol da lon ke resz tül.)

Olyan mind annyi unk éle tét érin tõ ka-
taszt ró fák for ga tó köny ve it, jegyzõköny veit,
ta nul sá ga it dol goz zák fel, ame lyek irány-
mutatást ad hat nak a jö võ re néz ve. A mû sor
si ke res sé gé hez hoz zá já rul, hogy a kormány
kép vi se lõi, biz to sí tó tár sa sá gok szak em be rei, 
ve szély hely ze ti ter ve zõk, ku ta tók, pedagó-
gusok és bel biz ton sá gi szak ér tõk is részt
vesznek ben ne, akik nek elsõ kéz bõl való
in formációik van nak a ve szély hely ze tek rõl. 

A mû sor a meg elõ zés, el há rí tás és új já épí -
tés kér dé se i re fó ku szál va lós, meg tör tént
ese mények alap ján. Be te kin tést nyújt a koc-
ká zat ér té ke lés fo lya ma tá ba, az idõ sza kos fe-
lül vizs gá la tok me tó du sa i ba, üz let foly to nos -
sá gi ter vek ki dol go zá sá nak lo gi kai lé pé se i be.
A mû sor nem el vont el mé le ti meg kö ze lí tést
al kal maz, ha nem va lós, hét köz na pi, gya kor -
la ti prob lé má kat dol go z fel, mint pél dá ul az
ál la tok vé del me és men té sé nek pri o ri tá sai a
ka taszt ró fa hely ze tek so rán. A cél min den -
kép pen az is me ret ter jesz tés a tu da tos ság fej-
lesz té se, a nyil vá nos ság fel ké szí té se arra,
hogy mit kell ten ni ka taszt ró fa hely zet so rán,
illetve a ve szély hely ze tek meg elõ zé sé re, s ki
mi lyen mó don ve het részt leg ha té ko nyab -
ban az új já épí tés (hely re ál lí tás) fo lya ma tá ban. 
A mû sor nyi tott a hall ga tók ész re vé te le i re,
vár ja a te le fo ná lók kér dé se it és kom men tár ja -
it, és szí ve sen ve szi a we bes meg ke re sé se ket
is. Bár ki sza ba don csat la koz hat a mû sor ra-
jon gó i hoz, kö ve tõ i hez a Fa ce bo o kon vagy
Twit te ren ke resz tül is (Lon don PR News).

Blo got a hét köz na pok em be ré nek

A ha gyományosabb – s még web1.0 ge ne-
rá ci ó hoz kö tõ dõ fel hasz ná lók, ha mást nem,
leg alább blo got ve zes se nek. A web nap ló kü-
lö nö sebb szer kesz tõi és mul ti mé di ás fel ké -
szült sé gek nél kül is biz to s be fu tó. Leg fõbb
cél ja nem több, mint in for má ci ó kat ára mol -
tat ni a ka taszt ró fa vé del mi szak te rü let min-
den vo nat ko zá sá ban, mind a gya kor la tot,
mind az el mé le ti fel ké szü lést il le tõ en. A kül-
földi pél dák azt mu tatják, néha olyan hét -
köz na pi ap ró sá gok meg osz tá sa is igen hasz-
nos le het (se gít he ti a meg elõ zést), mint hogy
mire kell(ene) ügyelnünk, ami kor nya ralni
in du lunk, fel szál lunk egy uta sok kal teli jár-
mû re vagy hall gat juk egy légi kí sé rõ re pü lés -
biz ton sá gi be mu ta tó ját.

Ilyen blog a www.di sas terp re pa red ness
blog.com ol dal. Idõ rõl idõ re könyv be mu ta -
tó val, könyv szem lé vel je lent ke zik a szer zõ,
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olyan ki ad vá nyo kat mu tat be, mint a The
Hand bo ok to Prac ti cal Di sas ter Pre pa red ness
for the Fa mily, amely a csa lá do kat lát ja el
hasz nos gya kor la ti ta ná csok kal, túl élé si tip-
pek kel. A hí rek, ak tu a li tá sok és ar chí vum ro-
va tok meg tör tént ka taszt ró fa ese mé nyek hez
kap cso ló dó an je lent kez nek fon tos is me re tek -
kel: te rí té ken a Cos ta Con cor dia tra gé di á ja,
az In do né zi ai föld ren gés, a pénz ügyi krí zi sek
túl élé se – igen szé les me rí tés. Az ol da lon hír-
le vél szol gál ta tás is mû kö dik, illetve van nak
pod cas ton el ér he tõ anya gok (mit te gyünk
földrengések elõtt, alatt és után té mában).

A blog esz kö zé vel az üz let foly to nos ság
ter ve zé sé ben üz le tet látó magánvállalko-
zások is szí vesen él nek, akik szak mai (és
rész ben rek lám) web nap ló ju kon ke resz tül 
re giszt rált és nem re giszt rált fel hasz ná lók -
kal osz ta nak meg (leg több ször differen ciált 
rész le tes ség gel) hasz nos tip pe ket a ka taszt -
ró fa vé de lem té má ban (en nek pél dá ja a
http://blog.agi lity re co ve ry.com/).

Hasz nos ka taszt ró fa vé del mi esz köz-e
a kö zös sé gi mé dia?

Ha az elõb bi e ket te kin tet be vesszük, a vá-
lasz nem kér dés, de azért néz zük meg, más
szerzõk mi lyen ér vek men tén lát ják a kö -
zös sé gi mé dia hasz ná la tá nak lét jo go sult sá gát 
a ka taszt ró fa vé de lem ben. Mike Le ve ren cy
a kö zös sé gi mé dia köz vet len sé gét, s az így
nyer he tõ idõt em lí ti el sõ ként, ami bár mi -
lyen vész hely zet ben a túl élés, el ke rü lés zá lo -
ga le het. Ab ból in dul ki, hogy a kö zössé-
gi mé dia az azon na li ri asz tá sok plat form ja,
elõ nye a va lós idõ ben tör té nõ in for má ció
meg osz tá sa bár mi lyen szá mí tó gép rõl vagy
smart phone-ról.20 Ezért ki váló esz köz a ka -
taszt ró fa be kö vet ke zé se elõt ti ri asz tá sok ki-
adá sá ra, fi gye lem fel hí vás ra.

A kö zös sé gi mé dia idõ nye re sé gét a fel-
hasz ná lók ak tív oda for du lá sa (in for má ció -
ke re sõ at ti tûd je) meg hat vá nyoz za, hi szen,
míg a hi va ta los hír ol da lak lá to ga tá sa napi
4-5 al ka lom mal tör té nik, a Fa ce bo ok em-
bere ma gán kap cso la ta it en nél na gyobb gya-
korisággal ellen õrzi. Ez meg int olyan elõny, 
ami re a ka taszt ró fa vé del mi kom mu ni ká ció
is ala poz hat.

Ha pe dig nincs mód elõ ze tes fi gyel mez te -
tés re, a kö zös sé gi mé dia a kap cso lat fel vé tel -
ben se gíthet: el tûnt sze mélyek meg- és hoz -
zá tar to zók egy más ra ta lá lá sá ban tud köz ve -
tí tõ len ni. Új-Zé lan don és Ja pán ban már jó
ered ménnyel al kal maz ták a Go og le ál tal fej-
lesz tett sze mély ke re sõ esz közt. Annak se-
gít ségével a fel hasz ná lók fel tölt het ték tar-
tózkodási he lyü ket, hogy sze ret te ik rá-
juk ta láljanak, má sok el tûnt hoz zá tar to zó i -
kat ke res ték ily mó don. A kö zös sé gi mé dia
in for má ci ói a men tõ szol gá la to kat is se gít he -
tik: meg mu tat ja, hova össz pon to sít sák erõ i -
ket, ho gyan op ti ma li zál ha tók a men té si mû-
ve le tek, ho gyan te he tõ gör dü lé ke nyeb bé a
szer ve zés. Gyor sabb le het az el érés, ha té ko -
nyabb a men tés.

Hosszú tá von pe dig a hely re ál lí tás, kár-
eny hí tés fo lya ma tá ban le het sze re pe a kö-
zös sé gi há ló za tok nak, ami kor adomá nyo -
kat kell gyûj te ni, rá szo ru lók nak se gí te ni,
se gély cso ma go kat osz ta ni stb. Ál lan dó fe-
lü le tet biz to sít hat bár mely kö zös sé gi por-
tál a hasz nos in for má ci ók meg osz tá sá hoz,
köz ér de kû te le fon szá mok, el ér he tõ sé gek,
biz ton sá gos he lyek, át me ne ti szál lá sok pub-
likálására.21

A kö zös sé gi mé dia stra té gia

Elõször is kell egy ví zió ar ról, ho gyan
kép zel jük el off li ne és on li ne (we bes) és kü-
lö nö sen web ket tes je len lé tün ket. Ez utób bi
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azért lesz me rõben más mi nõségû, mert itt
lesz az érint ke zés a leg köz vet le nebb, itt bo-
rul fel a leg több kon venció, ala kul át a hi va-
ta los stí lus, s itt vá lik kont rol lál ha tat lan ná
meg annyi tar ta lom. A köz lé sek és köz le mé -
nyek el ve szí tik vég ter mék jel le gü ket, az út-
já ra bo csá tott üze net szám ta lan vál to zá son
es het át, visszá já ra is for dul hat, egy szó val ki-
ke rül a kom mu ni ká tor el len õr zé si kö ré bõl.
A meg osz tott tar ta lom min den kié, s egy út -
tal sen kié, de nyil vá nos sá ga örök re (és ha tá -
rok nél kül) szól.

A kö zös sé gi mé dia plat for mo kon való
meg je le nés min de nek elõtt hosszú távú el kö -
te le zõ dést kí ván meg. A be lé põ nek tud nia
kell, hogy rész vé te le ak kor le het si ke res, ha
be tart ja az írott és írat lan sza bá lyo kat, nem
al ter na tív kö zös sé ge ket pró bál lét re hoz ni,
ha nem már lé te zõk ben pró bál ja meg vet ni a
lábát. Fi gyel, kér dez, s ha õt kér dezik, vá la-
szol és se gít. Nick Shin22 mar ke ting stra té ga
sze rint a si ke res so ci al mé dia stra té gia zá lo ga
hét egy sze rû lé pés:

1. A szín tér re be lé põ ágens (le gyen in di -
vi du á lis vagy kol lek tív) ha tá roz za meg
a cél ja it. Azok le gye nek egy ér tel mû ek, 
sze mély re és szín tér re sza bot tak, mér-
he tõk és el ér he tõk. Fon tos krité rium
még a re le van cia és idõ sze rû ség.

2. Mi e lõtt bár mit is ten ne a szer ve zet
(vagy egyén), vé gez zen ku ta tást, hogy
egy ál ta lán meg fe le lõ szín te re ken je len -
hes sen meg (ahol a kö zön sé ge fel lel he -
tõ). A lis ta akár min den nap pal is bõ -
vülhet. Nem biztos, hogy min den fel -
hasz ná ló szá má ra a Fa ce bo ok, Twit ter 
és Lin kedln lesz a leg fõbb szín tér. Ér -
de mes re le váns nyil vá nos sá go kat szú-
ró pró ba sze rû en ke res ni kulcs sza vak,
té mák alap ján. A lá tot ta kat pe dig ele-
mez ni kell.

3. A kap cso la to kat és tar tal ma kat di gi tá -
lis adat bá zis ban kell rög zí te ni, amely

így fo lya ma tos mo ni tor ing esz köz ként 
is szol gál, s nagy se gít sé get je len t, ami-
kor a kap cso la tok fej lesz té sé nek irá-
nya it je lö li ki a fel hasz ná ló.

4. Az inst ruk ci ók ön ma gu kért be szél -
nek: Ba rát kozz! Csat la kozz a be szél ge -
té sek hez, kom men telj, blo golj, vá la -
szolj kér dé sek re fó ru mo kon vagy kö-
zös sé gi ol da la kon! Kezd a kap cso la tok
épí té sét a ba rá tok kal és az ipar ág be fo -
lyá sos kép vi se lõ i vel, kö vesd õket,
hogy ben ne le gyél a hír fo lyam ban!
(Fe lejtsd el a mennyi sé gi kri té ri u mot,
tö re kedj a mi nõ ség re!)

5. Ez után kö vet kez het a kap cso la tok
szorosab bá fû zé se. „Szer vezz (vir tu á -
lis) talál kozókat! A há ló za ton szer zett
is me rõ sök ese té ben is szük sé ges a kap-
cso la tok kö zös ese mé nyek ál ta li meg-
erõ sí té se (él mény kö zös ség) (pl. Twes-
ti val – Twit ter fes ti val).

6. Mérd az ered mé nye ket! Mo ni to rozd
a ra jongók és kö vetõk szá mát és akti -
vitásait (po zi tív és ne ga tív mi nõ sí té -
sek ará nya, a kap cso la ti-szak mai adat-
bá zis ban sze rep lõk szá ma) és a web-
oldalak lá to ga tott sá gi mu ta tó it! (Nézd
meg, ki hon nan ér kezik, vedd elõ a
régi mód sze re ket: we ba na lí zis és click-
 stream ana lí zis!)

7. Elem zés, al kal ma zás, ja ví tás a záró lé-
pés. Azaz a so ci al me dia kam pá nya it
fi gye lem mel kell kí sér ni, ele mez ni,
hogy az új esz közökhöz és mód szerek-
hez al kal maz kod ni tud junk, és erõ fe -
szí té se in ket fe lül vizs gál va mind jobb
és jobb ered mé nye ket ér hes sünk el.

A kö zös sé gi mé dia terv

S hogy néz ki egy nye rõ so cial me dia terv, 
annak ér de ké ben, hogy el ér jük cél kö zön sé -
ge in ket, s fel épít sük on li ne bi ro dal mun kat,
azt Emily So ares Proc tor fog lalta össze öt lé -
pés ben:
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1. Keresd meg (ne vezd meg) a cél közönsé-
ged, el vég re a ki in du lá si pont, hogy ki
vagy te, és kik a „vá sárlóid”! Gon dold
vé gig, a ter mé ke id vagy szol gál ta tá sa id
(is me re te id!) mely spe ci á lis as pek tu sa
vonz za (vonz hat ja) a cél kö zön sé ge det!
Tedd fel a kér dést, mit akar hat ró lad
tud ni a kö zön ség, mit sze ret nek, mit
nem ked velnek, és ami a leg fõbb, hol
gyülekeznek! Ha ez meg van, meg kell
ta lál ni a kö zös sé gi mé dia vi lá gá ban az
egye di, kö zös han got, a tár sal gás kö zös
nyelvét. Gyõ zõdj meg róla, hogy is me-
red a zsar gont! Ké szíts egy ál talános
pro fil le írást a ti pi kus „fo gyasz tó id ról”
(mennyi re is ko lá zot tak, mi a hob bi juk, 
mi lyen a tech ni kai hát te re a te vé keny -
ségüknek, mennyi idõt töl tenek a há -
lón vagy adott kö zösségben stb.)!

2. Oldd meg ol va só id leg fon to sabb prob-
lé má it, légy ri por ter, szer kesz tõ! Ossz
meg alap ve tõ in for má ci ó kat azok-
kal, akik a te üz letágadban mû ködnek
vagy szen ve dé lyük az! Nyújts se gít sé -
get azok nak, akik nek konk rét kér dé-
sük van olyan té mában, ami ben te já ra-
tos vagy! Mi vel a ter vezés nagy ban épít 
a ku tatásra, gyõ zõdj meg róla, hogy
for rá sa id az adott téma él vo na lá ba tar-
toz nak! (Néha szük sé ges a kö zön ség
figyel mét fel hív ni arra, mi ért fon tos
a meg osz tott in for má ció szá muk ra.)
Kö ve tõ id, ra jon gó id há lá sak lesz nek,
ha tud ják, meg bíz ha tó in for má ci ók kal 
szolgálsz és nem pa zarlod az ide jüket.
(Te hát in du lás kor ké szíts lis tát az alap-
ve tõ meg osz tan dó kér dé sek rõl, amik-
rõl biz to s szí ve sen tá jé ko zód ná nak,
vagy alap ve tõ fon tos sá gú szá muk ra az
is me re te!)

3. Döntsd el, ho gyan fo god a tar talmat
(fel töl te ni) me ne dzsel ni! Ki vég zi a
rend sze res frissítést, ki gyûj ti az in for-
mációt, ki önti for mába azt és ki te szi
majd köz zé? Itt dön tened kell, mi lyen
in for má ci ók kal tudsz szol gál ni, mi lyen 

gya ko ri ság gal. A ta nu lá si gör be tük röz -
ni fog ja, hogy kez detben ext ra idõt igé -
nyel a fo lya ma tok test re sza bása, ru ti-
ni zá lá sa. (A ké sõb bi ek ben az idõ igény
csök ken, de va la hol hat- hét kö rül ál lan -
dó sul a so ci al me dia je len lét fenn tar tá -
sá nak idõ szük ség lete.)

4. Hozd lét re a sa ját ter vedet! Eh hez
 számos mód szer nyújt hat ki in du lá si
ala pot, akár az el me/gon do lat tér kép,
akár a szer kesz tõ sé gi nap tár (akár
Go og le Docs ala pú kö zös ség mé dia -
nap tár). To váb bi se gít sé get je lent het
a nap tár kulcs sza va zá sa vagy tar ta lom -
cik lu sok ki ala kí tá sa (napi, heti, havi
vagy két ha vi té mák, te ma ti kus blok-
kok).

5. Üte mezd sa ját tar tal ma i dat! Mi lyen for-
má ban, mi lyen gya ko ri ság gal, mi lyen
al kal ma zá so kat hasz nál va ál lí tod elõ és
osztod meg? Bánj körültekintõen az
automatizálással, mert az RSS szol gálta-
tá sok és rend szer ér te sí tõk miatt köny-
nyen ala kul hat nak ki kí nos is mét lé si
hur kok, ha a fris sí té se ket más al kal ma -
zások is gyûj tik.

Az egész te vé keny ség sa rok kö ve, hogy
mennyi ben va gyunk ké pe sek új in for má ci ó -
kat be fo gad ni és ér té kes tar tal ma kat elõ ál lí -
ta ni.23

Ka taszt ró fa vé de lem és mé dia kap cso la tok

Az aláb bi ak ban annak át te kin té se kö vet -
kezik, mit te het a saj tó, s mi lyen szem pontok
ve zér lik a mé di át a ka taszt ró fa vé de lem té ma
meg je le ní té sé ben. Az alap el vek mind há rom
ágens: az új ságíró, a katasztrófavé delmi szak-
em ber és az ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõ
szá má ra is fon to sak és tanulsá gosak le het nek, 
hi szen ez adja a kö zös ségi mé dia stra té gia és
mé dia terv tá gabb kon textusát. Kö vet kez zék
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tehát az UNISDR új ságíróknak szóló ké zi-
köny ve (Di sas ter  through a dif fe rent lens)
alap ján egy rö vid át te kin tés a stra té gi a i lag
koor dinált, tu da to san me ne dzselt saj tó kap -
cso la tok ról a ka taszt ró fa vé de lem ben.24

A leg fontosabb ta lán, hogy a tájékozta-
táson és fi gye lem fel hí vá son kí vül a mé dia
ké pes le het a tár sa da lom szá má ra el ma gya -
ráz ni a ka taszt ró fák oka it és tár sa dal mi di-
men zi ó it, se gít het a kö zös sé gek nek és or szá -
gok nak fel is mer ni sa ját se bez he tõ sé gü ket.
Nem egy sze rû en tük röt tart hat, de meg vál -
toz tat hat ja a gon dol ko dást, az em be rek fe jé -
ben a ve szélyekrõl élõ – oly kor té ves – ké -
pet. A mé dia be fo lyás sal le het a po li ti ká ra,
össze kö tõ le het a ka taszt ró fa vé de lem sze-
rep lõi kö zött, át hi dal hat in for má ci ós sza-
kadékokat, se gít he ti az együtt mû kö dést.
A mé dia se gít het ki ala kí ta ni azt a kul tú rát,
amely a biz ton sá got tu da to san ke re si és
óvja. A mé dia ezen po ten ci ál ja te szi szük sé -
ges sé a ka taszt ró fa vé de lem ál lam i és he lyi
szer vei, az ön kor mány za tok és saj tó szo ros,
stra té gi a i lag ko or di nált napi szin tû part ne ri
együtt mû kö dé sét.

Fon tos meg kü lön böz tet ni a ter mé sze ti
ve szé lye ket és a ka taszt ró fá kat, elõb bi ek ter-
mé sze te sek, utób bi ak nem. Utób bi ak gya-
kor ta van nak össze füg gés ben az em ber i cse-
le ke de tek kel, gyak ran az em be rek az oko zó -
ik. Az elsõ lé pés, amit a saj tó mun katársai
meg te het nek, hogy e ket tõ fo gal mat el kü lö -
ní tik, és meg fe le lõ en hasz nál ják az adott szi-
tu á ci ók ban. Meg kell ér tet ni ük a köz vé le -
ménnyel, hogy a ka taszt ró fa vé de lem pol gá ri 
kö te les ség, kor mány za ti fe le lõs ség és nem-
ze ti kö te le zett ség is.

A ka taszt ró fák koc ká za ta i nak csök ken té -
sét a min den na pi dön tés ho za tal ré szé vé kell
ten ni a gyer mek ne ve lés ben, az ok ta tás ban,
a vá ros épí tés ben stb., hogy tu da to sul jon,

min den dön tés a se bez he tõ ség újabb for rá sa
vagy ép pen a ru gal mas re a gá lás zá lo ga le het
(az UNISDR ké zi köny ve ki eme lé sek).25

Kulcs üze ne tek

Az em bereket hosszú tá von kell kondi -
cionálni a biz ton ság tu da tos élet re, s tu da to -
sí ta ni ben nük a meg elõ zés fon tos sá gát, te võ -
le ges rész vé te lük nél kü löz he tet len sé gét, a fe-
le lõs ség kö zös vol tát. Leg alább ilyen fon tos,
hogy a fel ké szü lés re és meg elõ zés re szánt
össze ge ket ne költ sé gek nek, ha nem idõ vel
meg té rü lõ be fek te té sek nek lás sák. Meg kell
ér tet ni az ál lam pol gá rok kal azt is, hogy bár
a ka taszt ró fák sú lyos ká ro kat és em ber i
szen ve dé se ket okoz nak rö vid tá von, a tör té -
netnek ezzel még nincs vége. Te kintettel
kell len ni a hosszú távú ka taszt ró fa ha tá sok -
ra is, ame lyek a nö ve ke dés és gya ra po dás
ellen hat nak, hosszú idõre vissza vetve egy
kö zös ség fej lõ dé sét. Leg fon to sabb a szem-
léletmód és az at ti tû dök meg vál toz ta tá sa,
mert ez ala pozza meg a meg elõzés és re agálás
tu da tos sá gát, köz vet le nül csök kent ve a kö-
zös sé gek se bez he tõ sé gét.

Az em be rek nek jo guk van biz ton ság ban,
mél tó sá gu kat meg õriz ve élni. Az ál lam fe le -
lõs sé ge meg vé de ni, pol gá ra it ezért lét fon tos -
sá gú, hogy a ka taszt ró fa koc ká za tok csök-
ken té sé nek po li ti ká ja szer ves ré szét ké pez ze 
a nem ze ti és he lyi szin tû fenn tart ha tó fej lõ -
dé si stra té gi ák nak is. A kor má nyok fe le lõs -
sé ge meg vé de ni a kri ti kus inf ra struk tú rát,
hogy a kö zös sé gek ru gal ma sab ban rea gál -
has sanak a ka taszt ró fa hely ze tek re.

A ko rai elõ re jel zõ rend sze rek éle te ket
ment het nek. Ha ri asz tás idõ ben el hang zik
a ka taszt ró fa ese mény elõtt, az em ber i vesz-
te sé gek el ke rül he tõk, mi ni ma li zál ha tók.
A ne ve lés fel ada ta épí te ni a meg elõ zés kul-
túráját. Az em be re ket arra kell ta ní ta ni és
ösz tö nöz ni a szük sé ges tu dás át adá sá val, a
ké pes sé gek fej lesz té sé vel és for rá sok biz to sí -
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tá sá val, hogy meg véd jék ma gu kat a ka taszt -
ró fák koc ká za ta i val szem ben.

A ka taszt ró fák koc ká za ta csökkentésé-
nek az ég haj lat vál to zás ra való fel ké szü lést és
is me ret ter jesz tést is ma gá ban kell fog lal nia.
Az ég haj lat vál to zás ugyan is vár ha tó an nö-
veli a vi ha rok, ára dá sok és aszá lyok gya ko ri -
sá gát és in ten zi tá sát, s a kö zös sé ge ket fel kell
ké szí te ni arra, hogy ezek ha tá sa it ke zel ni
tud ja.

A mû sor szol gál ta tók, ma ga zin szer kesz -
tõk, új sá gok és új ság írók, blog ge rek már ed-
dig is se gí tet tek olyan té mák tár gya lá sá val és
olyan ve szé lyek le küz dé sé ben, mint pél dá ul
a do hány zás, az egész ség te len táp lál ko zás,
a HIV és az AIDS. Ha a ka tasztrófák koc -
kázatának csök ken té se a mé dia nor mál na-
pirendjének része lesz, ha mind na gyobb
szám ban je len nek meg a fe le lõ sen gon dol ko -
dó em be rek (napi rend sze res ség gel) a mé di á -
ban, mér he tõ és ér zé kel he tõ lesz a vál to -
zás.26

Né hány jó ta nács ön kor mány za ti
tiszt ség vi se lõk nek

Le gyen az ön kor mány zat nak bel sõ mé-
dia po li ti ká ja asze rint, hogy kik re ki ter jed
ki, ki ket sújt, s mi lyen ter mészetû a ka taszt-
ró fa! Le gyen egy bel sõ vész hely ze ti terv e a
ka taszt ró fák kal való meg bir kó zás hoz, en-
nek le gyen rész e krí zis kom mu ni ká ci ós terv
is! Gon dol jon az ön kor mány zat a la kos ság
idõ ben tör té nõ fi gyel mez te té sé re, a ko rai
figyel meztetõ üze ne tek ki adá sá ra, le gyen ki-
dol go zott pro to koll!

Je löl jön ki a pol gár mes ter té ma fe le lõst a
ka taszt ró fa vé de lem szá má ra, aki egy út tal
az ég haj lat vál to zás té má já nak kö ve tõ je, fe-
lelõse is, hogy „há zon be lül” min dig nap ra -
kész in for má ci ók áll ja nak ren del ke zés re,
ne ér hes sék a vá ros ve ze tést meg le pe té sek!
Az ön kor mány zat fek tes sen be a ka taszt ró -

fa vé de lem té má já nak is me re té be, küld je a
té ma fe le lõst ka taszt ró fa-ta nul mány utak ra,
idõ rõl idõ re szer vez zen ta lál ko zót ka taszt -
ró fa vé del mi szak ér tõk kel, zárt kö rû ren-
dez vényt a ma ga sabb szin tû nem ze ti ka-
taszt ró fa vé del mi ve ze tõk rész vé te lé vel!

Szer vez zen az ön kor mány zat állampol-
gári (ci vil) tu da tos sá got erõ sí tõ progra-
mokat, ame lyek ér zé kennyé, fo gé konnyá
te szik az em be re ket a ka taszt ró fa vé de lem
iránt, és csök ken tik a te le pü lés (kö zös ség)
se bez he tõ sé gét!

Fen ti ek ér de ké ben min den ön kor mány -
zat nak és min den tiszt ség vi se lõ nek fej lesz te -
ni kell a pri vát kap cso lat tar tás esz kö ze it és
mód ja it a ka taszt ró fa-szak ér tõk kel (még a
katasztrófák elõtt). Tud ni kell, kik õk, mi a
spe ci a li tá suk, mi ben szak ér tõk, és rend sze -
res kap cso la tot kell ve lük fenn tar ta ni. Ró-
luk ugyan úgy lis tát kell ve zetni, aho gyan tu -
dás bá zist kell épí te ni a te le pü lé si koc ká za -
tok ról, a ko rai elõ re jel zõ rend sze rek rõl, a
klí ma vál to zás ról, a nemi, kör nye zet vé del mi 
és fej lesz té si kér dé sek rõl.

Jó kap csolatot kell ápol ni a nem zeti és a
he lyi me te o ro ló gi ai szol gá la tok kal, a ka-
taszt ró fa vé de lem ve ze tõ i vel, a mi nisz té ri u -
mok kal, az egyes mi nisz te rek kel, a pol gá ri
vé de lem mel (mind azok kal, akik ré sze sei a
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés nek, tûz ol tók,
rend õr ség stb.). Gyûjt se és rend sze rez ze a te-
le pü lés a ko ráb bi vagy más hol be kö vet ke -
zett ka taszt ró fák ról szóló hí re ket, je len té se -
ket és a ta nul sá go kat! Kö ves se nyo mon a jó
gya kor la to kat, ta nul jon ha zai és nem zet kö -
zi eset ta nul má nyok ból!

A hi va ta li dön tés ho za tal hoz és ter ve zés -
hez, fel ké szü lés hez is mer je meg a vá ros ve ze -
tés a meg elõ zés min den kor ak tu á lis mód sze -
re it, gyûjt sön tu do má nyo san meg ala po zott
in for má ci ó kat, elõ re jel zé se ket, ha kell, ké-
szít tes sen szi mu lá ci ó kat! A dön tés-elõ ké szí -
tõ ülé sek re hív ja meg a kép vi se lõ-tes tü let az
új ság író kat is, hogy meg ért sék a fel ada to kat, 
mód sze re ket, a dön tés ho za ta li el já rást és a
vég re haj tás fo lya ma tát! Így hi te le sebb, lo gi -

Kris kó Edi na: Az önkormányzati katasztrófakommunikáció webkettes eszközei 103

26 Lásd uo.



ku sabb tá la lá sát ad hat ják az ese mé nyek nek.
Az ön kor mány zat kez de mé nyez het hi va ta -
los és rend sze res ta lál ko zó kat a fel sõ ok ta tás
és a tu do má nyos kö zös ség kép vi se lõ i vel,
akik sok hasz nos anyag gal se gíthetik a koc -
ká zat ér té ke lést és a kár eny hí tõ in téz ke dé sek 
ki dol go zá sát. Ez se gí t pon tos, meg bíz ha tó
tu do má nyos in for má ci ó kat ára mol tat ni az
érin tet tek kö zött.

Mielõtt azon ban bár mit is ten ne az ön -
kor mány zat, hall gas sa meg a kö zös sé get,
amely ben (ame lyért) dol go zik! 

Össze fog la lás

Je len dol go zat egy váz la tos elõ ta nul mány
csu pán ah hoz, hogy mind a ka taszt ró fa vé de -
lem köz ponti, mind he lyi szer vei, mind a

tele pülési ön kor mány za tok és polgármes-
terek új ra gon dol ják a ka taszt ró fa vé de lem
témá val kap cso la tos kom mu ni ká ci ós te en -
dõ i ket. El sõ sor ban a kö zös sé gi mé di á hoz
kap cso ló dó új sze rû ki hí vá sok meg ol dá sá -
hoz kí vánt a szer zõ ada lé ko kat szol gál tat ni,
hiszen, mint azt a nem zetközi pél dák is mu -
tat ják, a web min den tí pu sú szer ve ze ti és
sze mé lyes kom mu ni ká ci ó ban ko moly po zí -
ci ó kat vív ki ma gá nak. A cél ki tû zés nem is
volt egyéb, mint egy esz közlista és szem -
pont rend szer ak tu a li zá lá sa a nap ra kész ség
je gyé ben, és ka taszt ró fa tu da tos ság nö ve lé sé -
nek sür ge tõ igé nye szem elõtt tar tá sá val.
Összes sé gé ben a ta nul mány a mel lett tesz hi-
tet, hogy a kö zösségi mé dia hasz nos és evi -
dens kom mu ni ká ci ós (PR-) esz köz, amely
új faj ta szak ér tel met és a ko ráb bi nál na-
gyobb fokú nyi tott sá got igé nyel a szer ve ze -
tek ré szé rõl.
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A ta nul mány azt vizs gál ja mi lyen új esz kö zök je len tek meg a ka taszt ró fa kom mu ni ká ci ó ban a
kö zös sé gi mé dia mint új tí pu sú kom mu ni ká ci ós szín tér ki ala ku lá sá val. A vir tu á lis kö zös sé gi te rek
mind a kom mu ni ká ció di na mi ká já nak, mind a rész vé tel fel té te le i nek és adott szín té ren való je len -
lét oká nak kér dé se i ben vál to zást hoz tak. Épp ezért a má so dik ge ne rá ci ós in ter ne tes al kal ma zá sok
szem lé le tük ben és stí lu suk ban is új szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós ak ti vi tá so kat kö ve tel nek. Fel ér té -
ke lõ dött az azon na li ság, ami a ci vil új ság írás nak, s a pri vát anya gok hír anyag ként tör té nõ fel hasz-
ná lá sá nak nyi tott te ret, de egy út tal az ese mé nyek több ol dal ról való, mé lyebb meg is me ré sét is le he -
tõ vé te szi. A dol go zat az új mé dia esz kö zök ka taszt ró fa vé de lem ben be töl tött (be tölt he tõ) he lyé rõl
kí ván szól ni, fel so ra koz tat né hány kül föl di jó gya kor la tot és át te kin ti az ENSZ Nem zet kö zi Ka-
taszt ró fa vé del mi Stra té gi á ja Tit kár sá gá nak (UNISDR) mé dia po li ti ká ját. Összes sé gé ben a ta nul -
mány a mel lett tesz hi tet, hogy a kö zös sé gi mé dia hasz nos és evi dens kom mu ni ká ci ós (és/vagy
PR-) esz köz, amely új faj ta szak ér tel met és a ko ráb bi nál na gyobb fokú nyi tott sá got igé nyel a szer-
ve ze tek ré szé rõl, s amely nek al kal ma zá sát az ön kor mány za tok nak, pol gár mes te rek nek, akár csak
a ka taszt ró fa vé del mi szak ér tõk nek ta nul ni uk kell.




