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HAJDU VERONIKA1 

A pszichológiai műveleteket támogató célcsoport elemzés 
marketing szemléletű megközelítése2,3 

Psychological Operations in Support of the Target Group 
Analysis through a Marketing Oriented Approach 

Absztrakt 

A publikáció során a célcsoport elemzés jelentőségére, a pszichológiai művele-

tekben betöltött szerepének meghatározására törekedtem. A tanulmány során 

azonban ezúttal nem volt célom a célcsoportok magatartására ható tényezők 

részletes elemzése. Igyekeztem bemutatni továbbá azt, hogy milyen kapcsolat-

rendszer, illetve összefüggésrendszer is lehet egy civil területen működő tevé-

kenység során alkalmazatott vizsgálati módszer, valamint a pszichológiai művele-

tek célcsoport elemző módszere között. A fogyasztói magatartást vizsgáló marke-

tingszakemberek ugyanazon az elven működnek: megismerni azt a célközönsé-

get, amely segíti a küldetésükhöz kapcsolódó célokat elérni. 

Kulcsszavak: pszichológiai műveletek, célcsoport elemzés, fogyasztói magatar-

tás, marketing 

Abstract 

In this study I wanted to determine the importance of the target audience analysis 

in the field of psychological operations. It was not my intentions in this publication 

to analyse the detailed factors of the target audience. I also tried to show what 

kind of relationship and interrelationship can be between the analysis methods in 
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the field of civil area and the method of the target audience analysis of 

psychological operations. The marketing experts who investigate the consumer 

behaviour work on the same principle: get to know the target audience which 

helping to achieve goals that are related to their mission. 

Key Words: Psychological Operations, Target Audience Analysis, Consumer 

Behaviour, Marketing 

BEVEZETÉS 

Minden tevékenység alapja, legyen szó katonai műveletekről, vagy éppen vállalatgazdasá-

gi folyamatokról annak a közegnek a megismerése, ahol a kívánt célt a vezetők, illetve 

parancsnokok el kívánják érni. Nemcsak minden év, hanem korunkban már minden új nap 

egy sor új kihívást hoz, így a gyorsan változó világban elengedhetetlen feltétel az, hogy a 

szakemberek fel tudják venni a lépést ezzel a gyorsuló tempóval. Ennek egyik alapfeltétele 

az, ha tisztában vagyunk azokkal az elemekkel, amelyek az állandóan módosuló műveleti 

környezet alkotják. A folyamatosan változó világ egyben megváltoztatja, átalakítja, újjá 

teremti saját környezetét, új kihívásokkal szembesítve mind a marketingszakembereket, 

mind a pszichológiai műveletekért felelős elöljárókat, tiszteket is. Ennek a változó környe-

zetnek egyik fontos tényezője az a humán tényező, ami a műveletek kivitelezésére annak 

sikerességére hatással van. Megnevezésük szerint ők alkotják azt a célcsoportot, akik 

hatékonyan képesek közreműködni a PSYOPS célkitűzések megvalósításában. [1] 

Civil oldalon fogyasztóknak nevezik ezeket a homogén, különböző ismérvek mentén jól 

elkülönült csoportokat, akik „cselekedetük összességével különböző szolgáltatások és 

termékek megszerzésére, használatára, értékelésére törekednek, valamint a használatot 

követő bánásmódra irányulnak, beleértve a cselekvést megelőző és meghatározó döntési 

folyamatokat is.” [2., p.21] A katonai pszichológiai műveletek során tulajdonképpen szintén 

„fogyasztókról” beszélhetünk, egy olyan behatárolt célcsoportról, akik döntési folyamatuk 

minden szakaszában, a rendelkezésre álló információk tükrében igyekeznek elérni egy 

olyan állapotot, amely által szükségleteik kielégíthetővé válhatnak. Ez a szükséglet lehet 

fizikai megjelenésű, mint például a vízhez, élelemhez, egyéb szükségleti cikkhez való hoz-

zájutás, illetve szociológia, úgymint az önbecsülés, vagy a valahová tartozás érzése 

Maslow piramis elmélete szerint. [3., p.207] A végső cél mind a két esetében annak a kö-

zegnek az elérése tehát, akik döntési mechanizmusukkal hatással bírnak a műveleti teve-

kénységek sikerességéhez, vagy sikertelenségéhez. Ahhoz, hogy a csoportok elérhetővé 

váljanak szükséges egy olyan szintű elemzés, amely a döntési folyamatokra ható tényező-

ket feltérképezi. Ennek számos módja létezik, azonban a jelenlegi tanulmányban a célcso-

port meghatározását a mikro-, és makrokörnyezeti elemek felől vizsgálom meg.  Ennek 

során mind a civil oldal, azaz a marketing, mind pedig a katonai pszichológiai műveletek 

esetében alkalmazott külső környezet vizsgálatára kitérek. 
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A CÉLCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A PSYOPS ÉS  

A MARKETING TERÜLETÉN 

A fogyasztóban döntése során egy igen sokrétű és bonyolult döntési folyamat játszódik le, 

amelynek során határozzák el, hogy igénybe vesznek egy szolgáltatást, vagy sem. Ennek 

a döntési folyamatnak a sematikus ábrája látható az 1. számú ábrán.  

A fogyasztói döntési folyamat sematikus ábrája 

 

1. ábra. A fogyasztói döntési folyamat sematikus ábrája.  

(Forrás: saját szerkesztés [2., p.23] alapján, 2016.) 

Döntésünket számos tényező határozhatja meg, amelyek egy része a külső környezet 

részeként (exogén tényezők), másik része a fogyasztó, egyén, célcsoport saját jellemzője-

ként (endogén tényezők) írható le. A külső befolyásoló faktorok a makrokörnyezet részét 

képezik – politikai, katonai, ökológiai, gazdasági, társadalmi, technológiai, stb. tényezők –, 

míg a belső befolyásoló faktorok közé az egyén saját lélektani, kulturális, társadalmi, sze-

mélyes, közgazdasági jellemzői sorolandóak. Az ábra azt szemlélteti, hogy a különböző 

környezeti összetevők, marketingaktivitások, vagy éppen katonai műveleti tevékenységek 
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kisebb nagyon impulzussal hatnak a célcsoport elemeire, akik ezeket az információkat 

feldolgozzák a saját „fekete dobozukban”, kialakítva saját attitűdjüket és válaszreakcióju-

kat, ami maga a döntés. 

A PSYOPS tevékenységek célcsoportjaiban is hasonló folyamatok eredményeként szü-

letik meg a döntés, amelynek során támogatásra kerülnek, vagy sem a pszichológiai műve-

leti célok.
4
 A meghatározott célcsoportok így tehát a pszichológiai műveletek céljainak 

megfelelően kerülnek kialakításra, olyan ismérvek szerint, amelyek segítenek: [4., p.48] 

— Gyengíteni az ellenséges vagy potenciálisan ellenséges célcsoportok akaratát. 

— Megerősíteni a baráti célcsoportok elkötelezettségét. 

— Megnyerni a bizonytalan vagy el nem kötelezett célcsoportok támogatását. 

Ahhoz, hogy a marketingszakemberek, illetve katonai műveletek során a parancsnokok 

megismerhessék tényleges célcsoportjuk döntéshozatali módját, meg kell állapítaniuk azt 

is, hogy milyen tényezők hatnak rá, illetve kik befolyásolhatják őket. Lényeges, hogy a 

végső döntés meghozatalához szükséges minden lépcsőfoknál, valamint minden szakasz-

ban tisztában kell lennie a szakembereknek a célcsoport döntési mechanizmusával. 

A katonai pszichológiai műveletek tervezett tevékenységek, amelyek többek között a 

kommunikáció módszerét alkalmazzák, amely a kiválasztott célcsoport befolyásolására, 

attitűdjének, magatartásának megváltoztatására irányul a politikai és katonai célokat szem 

előtt tartva. [5., p.3] A PSYOPS tulajdonképpen a parancsnok egyik eszköze arra, hogy 

meggyőzze a relatíve nagy létszámú döntésképtelen, vagy semleges csoportokat arról, 

hogy támogassák a NATO által kitűzött célokat. [5., p.4] A Magyar Honvédség 

Összhaderőnemi Műveleti Doktrínájának meghatározása szerint, „a lélektani műveletek 

elsődleges célja, hogy befolyásolja egy kiválasztott célcsoport viselkedését, magatartás-

formáit és véleményét az elöljáró által elfogadott lélektani műveleti célokkal összhangban, 

valamint hogy kiváltsa vagy megerősítse a célcsoport kívánt viselkedését az elöljáró távlati 

céljainak érdekében.” [6., p.I-36] 

Céljaiban és az eljárás módjának tekintetében a marketing tevékenységekkel hozható 

összefüggésbe, amely „az emberi és társadalmi szükségletek felismerésével és kielégíté-

sével foglalkozik” és amelynek célja a vevők megszerzése és megtartása. A célcsoport 

nem más, mint „lélektani műveleti eszközök általi befolyásolásra kiválasztott egyén vagy 

csoport.” [1] Ők a „közvélemény azon csoportjai, amelyek a szervezet szempontjából va-

lamilyen ismérv szerint homogénnek tekinthetők. A PR a célcsoportokat, vagy kapcsolatkö-

röket információigényük, illetve a szervezet működésére gyakorolt hatásuk szempontjából 

tekinti homogénnek. A szervezet számára racionálisan megcélozható célcsoportokat az 

emberek azon sokaságai, szervezetei képezhetik, akikkel/amelyekkel a szervezet működé-

se során kapcsolatban áll.” [7., p.39]  

                                                           

4
 SPO - Supporting Psychological Operations Objectives: Támogató pszichológiai műveleti célok. 
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A marketingtevékenységek során is „a marketingkommunikátornak már az indulásnál 

pontos elképzelésekkel kell rendelkeznie a célcsoportról, amelybe beletartozhatnak a válla-

lat termékeinek lehetséges vevői, a jelenlegi vásárlók vagy a döntéshozók és a döntést 

befolyásolók. A közönséget alkothatják egyének, csoportok, jól meghatározható közössé-

gek, vagy általában véve emberek. A célközönség alapvetően befolyásolja a kommunikátor 

döntéseit arról, hogy mit, hogyan, mikor, hol és kinek üzenjen.” [8., p.701]  

Az egyik legfontosabb lépés a célcsoport elemzés szempontjából, hogy pillanatnyilag 

milyen a viszonyulásuk az egyes tagoknak adott civil, vagy katonai tevékenységgel szem-

ben, illetve rendelkeznek-e olyan képességekkel, amely által közreműködhetnek a katonai 

műveletek céljainak megvalósításában. [1] Ahhoz tehát például, hogy a marketingtevé-

kenység sikeres legyen, elengedhetetlen feltétel, hogy a vállalatok jó kapcsolatokat ápolja-

nak vevőikkel. Ez pedig úgy lehetséges, ha megértik fogyasztóikat, tisztában vannak moti-

vációikkal, szükségleteikkel, vágyaikkal. [8., p.246] Ez a feltételezés helytálló a lélektani 

műveletek esetében is. „Olyan hasonló körülményekkel és sebezhetőségekkel (szükségle-

tek, vágyak, célok…) jellemezhető homogén csoportok, amelyek fogékonnyá teszik őket a 

PSYOPS, illetve marketing és kommunikációs programok hatásaival szemben.” [1] Jelen-

tőségét és nem csekély szerepét bizonyítja, hogy különböző NATO doktrínák és harcsza-

bályzatok fontos részét képezi a célcsoport meghatározása, illetve a célcsoport elemzés 

folyamata.
5
 Számos kézikönyv is született, mely egy-egy régi területi sajátosságaival fog-

lalkozik, segítve a misszióba tartó katonák felkészülését. A következő régiók kapcsán szü-

letett kézikönyv többek között: Balkán [9], Koszovó [9], Afganisztán. [10] 

A célcsoport elemzéshez szükséges információk begyűjtése számos forrásból történ-

het. A marketinges szakemberek úgynevezett marketing-megfigyelési rendszert alkalmaz-

nak például, „folyamatok és források összességét, amelyek révén a menedzserek a marke-

tingkörnyezet változásával kapcsolatos, mindennapi információhoz juthatnak hozzá. A 

marketingmenedzserek könyvek, újságok és szakmai kiadványok olvasása, vevőkkel, 

beszállítókkal és forgalmazókkal folytatott beszélgetések útján, valamint más vezetőkkel 

találkozva gyűjtik a marketinginformációkat.” [8., p.125] 

Egy másik elemző rendszer a Marketing Információs Rendszer (MIR), „amely olyan 

számítógépes rendszer, amit arra terveztek, hogy biztosítsa az információ szervezett áram-

lását, egy vállalaton belül lehetővé tegye és támogassa a marketingtevékenységet.”[11., 

p.4] Jelentős szerepe a döntéstámogatásban van, mely a vevőt középpontba állítva igyek-

                                                           

5 A célcsoportelemzés többek között a következő NATO doktrínákban és szabályzókban található 
meg: AJP-3.10 – Allied Joint Doctrine for Information Operations, AJP-3.10.1 (A) - Allied Joint Doctrine 
for Psychological Operations , FM 3-05.301 (FM 33-1-1) - Psychological Operations Tactics, 
Techniques, and Procedures, Joint Pub 3-53 - Doctrine for Joint Psychological Operations, Joint 
Publication 3-13.2 - Military Information Support Operations. 
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szik a megfelelő termékeket kialakítani, és leginkább megfelelő termékfejlesztést eszközöl-

ni. 

Fontos megállapítani azt a célcsoportok esetében még, hogy mennyire fogékonyak az 

alkalmazott módszerekre, mennyire érhető el az adott csoport? Mennyire jut el hozzájuk az 

üzenet? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ lehessen kapni, szükséges speciális 

szelekciókat végezni a célcsoportok kialakítását megelőzően is, lehetőleg homogén szem-

pontok szerint. Ezek a csoportok a következőek lehetnek:[12., p. 5-3-5-4] 

— Elsődleges (primer) csoportok:
6
 

Tagjai közt szoros a kapcsolat. Ide tartozik a család, barátok, társadalmi közössé-

gek csoportja. Személyes céljaik és érdekeik vannak, így tagjait nehéz elérni, vagy 

megközelíteni, ugyanis szoros védelmi mechanizmus van csoporton belül a külső 

hatásokkal szemben. Sokat adnak a csoporttagok egymás véleményére, így meg-

közelítésük is valamelyik tagon keresztül valósulhat csak meg. Ebből kifolyólag 

nem igazán alkalmasak a pszichológiai műveletek célcsoportjának. 

— Másodlagos (szekunder) csoportok:
7
 

Tagjai között nem alakult ki szoros kapcsolat, csupán egy bizonyos cél elérése ér-

dekében állnak össze a tagok. Ezek a csoportok lehetnek valamilyen politikai, vagy 

jogi célból létrehozott közösségek, vagy valamilyen közös ügy érdekében létreho-

zott csoportok, munkatársak. Tagjai célorientáltak, akik a csoporton belül, keresztül 

alakítanak ki barátságokat, szövetségeket. A cél megvalósításának érdekében 

végzett tevékenységek és cselekvések módján kötődnek egymáshoz. Ez a csoport 

alkalmas leginkább arra, hogy célcsoportként funkcionáljon, hiszen könnyebben 

elérhetőek és megközelíthetőek. Van egy közös céljuk, amelyet a pszichológiai 

műveletekért felelős szakemberek fel tudnak használni a célok megvalósításának 

érdekében. 

— Demográfiai szempontok szerint behatárolt csoport (osztályok):
8
 

Olyan személyek, illetve egyének összessége, akik valamilyen demográfiai hason-

lóságot mutatnak (nem, életkor, vallás, stb.). Ezek az osztályok rendkívül széles 

körűek lehetnek, ugyanakkor jól meghatározottak. Minél meghatározottabb egy 

csoport, annál inkább alkalmas célcsoportnak a pszichológiai műveleti tevékeny-

ségekhez. Ezeknek a csoportoknak a problémája, hogy a demográfiai jellemzők 

annyira széles skáláján mozognak, hogy nem alkotnak homogén csoportot, nem 

rendelkeznek ugyanazokkal a sebezhetőségekkel. 
  

                                                           

6 Prymary Groups: Elsődleges (primer) csoportok.  
7 Secondary Groups: Másodlagos (szekunder) csoportok. 
8 Categories: Demográfiai szempontok szerint behatárolt csoportok, (osztályok). 
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— Földrajzi terület szerint behatárolt csoport (aggregátumok, halmazok):
9
 

Olyan személyek összessége, akik kizárólag földrajzi terület alapján kerültek be-

azonosításra. Ez a csoporttípus általában nem alkalmas célcsoportnak, ugyanis a 

tagok nem rendelkeznek közös ismérvekkel, vagy sebezhetőségekkel. Befolyáso-

lásuk szinte lehetetlen. 

— Befolyásolás szempontjából kiemelt csoportok:
10

  

Olyan személyek, vagy kisebb csoportok, akik nagyfokú hatással bírnak másokra.  

Ez a csoport kiválóan alkalmas célcsoportnak, amennyiben fogékonyak a pszicho-

lógiai műveletek termékeire és tevékenységeire. Ha ennek a csoportnak a tagjai 

befolyásolhatóak valamilyen módon, akkor a PSYOPS tevékenységek sikeressé 

válhatnak. 

— Kulcskommunikátorok:
11

 

Ők azok a személyek, akik rendkívüli befolyással bírnak másokra. A célcsoport 

tagjai gyakran fordulnak hozzá tanácsokért, véleményét, álláspontját a csoport 

minden tagja feltétel nélkül elfogadja. Kiemelt szerepe van az üzenetek továbbítá-

sában, a célcsoport tagjai ezért a tőle származó információkat feltétel nélkül elfo-

gadja.  

Ahhoz tehát, hogy egyáltalán elérjük a célcsoportot, illetve beazonosításuk megtörténhes-

sen, szükséges mind belső, mind külső szempontok alapján a megközelítésük, illetve le-

tisztázása annak, kik is lehetnek a célcsoport tagjai. 

A CÉLCSOPORTOK FELTÉRKÉPEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A MIKRO- ÉS 

MAKROKÖRNYEZETBEN 

A célcsoportok leírásának számos megközelítése lehetséges helyzettől, művelettől, vala-

mint költségráfordításoktól függően. Ezekre most nem térnék ki részleteiben, csupán a 

célcsoportok környezetének megismeréséhez hozzájáruló mikro- és makrokörnyezet vizs-

gálatát mutatnám be ezúttal, mint a célcsoportok tényleges elemzését megelőző, és a 

döntési folyamatra hatással bíró jelentős lépést. A marketingmenedzsment során lehetőség 

van tehát a célcsoport makro-, illetve mikrokörnyezetét vizsgálni, amelyeket nagyrészt a 

marketingstratégák nem képesek kontrollálni, ugyanakkor befolyásolják a döntési folyama-

tokat. Ennél az elemzési módnál a fogyasztót, vagy célközönséget körbeölelő közeli és 

távolabbi tényezők elemzésével közelítik meg, olyan szereplők és jellemzők bevonásával, 

akik/amelyek hatással bírnak a célközönség egyes tagjaira. [2., p.16] Ezek a tényezők a 2. 

számú ábrán láthatóak. 

                                                           

9 Aggregates: Földrajzi terület szerint behatárolt csoportok, (aggregátumok, halmazok). 
10 Centers of Gravity: Befolyásolás szempontjából kiemelt csoportok, (súlypontok). 
11 Key Communicators: Kulcskommunikátorok. 
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2. ábra. A mikro- és makrokörnyezet tényezői.  

(Forrás: Saját szerkesztés [2.,p.16] és [13., p. 6] alapján) 

A legbelső körben található az a szervezet, amely tevékenységére hatással bírnak mind a 

makro-, mind a mikrotényezők. Ő az a szereplő, amely igyekszik befolyásolni saját céljai-

nak, küldetésének megfelelően a második körben levő szereplőket, vagyis a mikrokörnye-

zeti tényezőket. A vevőknek, a versenytársaknak, a szállítóknak, a közvéleménynek, és a 

közvetítőknek mind kiemelt szerepe van abban, hogy a szervezet képességeit kihasználva 

sikeres feladat végrehajtást valósíthasson meg, illetve a megcélzott fogyasztókkal megbíz-

ható, tartós kapcsolatot alakíthasson ki. A szervezet helyén azonban állhatna a katonai 

művelet is, az ábra ugyanúgy megállná a helyét, hiszen a szereplők ugyanazok, csak a 

műveleti tevékenységek tekintetében mutatkozik eltérés. 
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Az ábra külső héjában a makrokörnyezeti tényezők elemzési szempontjai láthatóak. Ezt 

a módszert PESTLE,
12

 ‒ vagy korábbi nevén STEEP analízis
13

 ‒ elemzésnek is nevezik, a 

tényezők angol megfelelőjének kezdőbetűiből képezve. [13., p. 6] Fontos szempont a 

makrokörnyezeti tényezők esetében, hogy más-más elem az, amely meghatározó az adott 

művelet, vagy marketingtevékenység esetében. Ahol például elmaradottság, szegénység, 

éhínség van a technológiai környezet jelentősen kisebb súllyal szerepel az analitika során, 

mint a demográfiai, vagy éppen társadalmi környezet. A magatartásra ható befolyásoló 

tényezők elemzésével szintén alaposabban megismerhető a célcsoport. A kulturális-, tár-

sadalmi-, valamint személyes jellemzők meghatározásán keresztül konkrétan az alapvető 

értékek, felfogások, preferenciák mentén térképezhető fel maga az egyén. [8., p. 254] A 

szempontok esetében kiemelt fontossággal bírnak a kulturális tényezők, amelyek a leg-

elemibb módon határozzák meg az egyént, illetve a célcsoport tagjait. Szokások, érték- és 

norma rendszer, hit, stb. határozzák meg a követendő magatartás kereteit, amely az alapja 

az egyén társadalmi beilleszkedésének. [3., p.16] Már szó volt korábban a véleményveze-

tőkről, akik, jelentős befolyással bírnak a társadalmi tényezőkön belül. Képesek személyes 

ráhatással bírni az egyes csoportok tagjaira, illetve az információáramlást is elősegítik. A 

katonai terminológiában kulcskommunikátoroknak is nevezik őket, akik a célcsoport tagjai 

által elfogadott személyek, véleményük nagy jelentőséggel bír a tagok számára. [1] Hiteles 

személyként tekintenek rá, akitől az üzenet tartalmát feltétel nélkül, igazságként elfogadják.  

A 2. számú ábrának párja katonai oldalon a PMESII
14

 elnevezésű módszer, amely a 

politikai, katonai, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és információs tényezők angol 

megfelelőinek kezdőbetűiből tevődik össze.[14., p. 2] Lényegét tekintve ugyanaz a szere-

pe, mint a marketingtevékenységek során alkalmazott módszernek: a külső környezet 

elemzése és azon tényezők vizsgálata, amelyek befolyással bírnak, vagy bírhatnak a mű-

veleti tevékenységekre. Egy másik külső környezet elemzésre alkalmas módszer az 

ASCOPE,
15

 amely szintén egy mozaikszó: a terület, szerkezet, képességek, szervezet, 

személyek, valamint események angol megfelelőinek kezdőbetűiből áll össze. [15., p. 2-10] 

Fontos szerepet tölthet be azoknak a szerkezeti tényezőknek, vagy eseményeknek a be-

azonosításában, amelyek hozzájárulhatnak a műveleti tevékenységek sikerességéhez. Ez 

az elemző módszer különösen a felkelés ellenes műveletek során jelentős eszköz. Véle-

ményem szerint a fentiekben leírt analitikai módszerek gyakorlatilag mind civil, mind kato-

nai szférában megállják a helyüket, hiszen marketingtevékenységek olyan területen is 

                                                           

12 PESTLE: Political Factors, Economical Factors, Socio-cultural Factors, Technological Factors, 
Legislative Factors, Ecological Factors. STEEP: Social Factors, Technological Factors, Economical 
Factors, Ecological Factors, Political Factors. 
13 STEEP: Social Factors, Technological Factors, Economical Factors, Ecological Factors, Political 
Factors. 
14 PMESII: Political, Military, Economy, Social, Infrastructure, Information.  
15 ASCOPE: Area, Structure, Capabilities, Organizations, People, Events.  
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zajlanak, ahol katonai szempontok is érvényesülnek, valamint a PESTLE analízis gyakorla-

tilag teljes mértékben megállja a helyét egy katonai műveleti tevékenységet támogató kör-

nyezetelemző módszerként. 

A PMESII és az ASCOPE elemzések kombinációjával egy sokkal komplexebb vizsgála-

ti tevékenység is megvalósulhat, amely segíthet a kulcsterületek, szervezetek, képessé-

gek, személyek és események beazonosításában, a PMESII modell minden területén. [16., 

p. III-3-11]  

„ASCOPE” ÉS „PMESII” ANALÍZIS KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA 

 
1. táblázat. ASCOPE és PMESII mátrix.  

(Forrás: Saját szerkesztés [16., p. III-3-12] és [17] alapján) 

A fenti táblázatban látható mátrix alkalmazása azon túl, hogy jobban megismerhetővé válik 

az adott terület, nagy segítségre lehet például a szemtől szembeni kommunikációk során, 

pontosan behatárolva és meghatározva az egyes célcsoportokat, mind belső, mind külső 

környezeti elemzésekkel. Tulajdonképpen a „személyi zóna” feltérképezése valósul meg az 
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ASCOPE és PMESII módszerek kombinálásával, ábrázolva a terület/közösség társadalmi, 

kulturális szempontjait. Bemutatva azokat a párhuzamokat, amelyeken keresztül felmérhe-

tő a célcsoport például politikai szempontok alapján. A táblázat erőssége, hogy kulcssze-

mélyek megismerése valósulhat meg mind politikai, mind gazdasági, vagy éppen katonai 

szempontból. [17., p. III-3-12] Fontos kiegészítésként kell megemlíteni, hogy „a lélektan a 

tevékenység személyi feltételeire figyel, képességek és ismeretek, szükségletek és élmé-

nyek együttesen határozzák meg, miképpen működik a társadalmi szervezetben az 

egyén.” [18., p.170] Ez a meghatározás elvezet minket ahhoz az attitűdhöz, viselkedés-

módhoz, amely az adott társadalmi szervezetben érvényes. Az attitűd a célcsoport külön-

böző dolgokkal szembeni, viszonylag állandó tudatos és érzelmi jellemzőinek együttese, 

amelyek alapján előre jelezhető adott személy, vagy csoport viselkedése (hit, értékek, 

társadalmi normák, erkölcs, stb.). [1] A célcsoport meggyőzésének jelentősége abban 

rejlik, hogy a befolyásolt személy meggyőződése szerint hasznára válik az adott viselkedés 

módja, ezt magára nézve vállalja, tudatában magának a befolyásoló szándéknak. [19., 

p.15] 

A célcsoport elemzés egy olyan folyamat része, ahol azokat a szempontokat, eljáráso-

kat és módszereket igyekeznek megtalálni, amelyen keresztül a legkönnyebben érhető el a 

befolyásolni kívánt egyén, vagy csoport. [12., p.ix] Az elemzés során kinyert információk 

felhasználásra kerülnek a PSYOPS termékek, tevékenységek, illetve tevékenység soroza-

tok fejlesztéséhez, illetve a későbbiekben a témák kialakításához. A célcsoportok meghatá-

rozása előtt szükséges feltenni azonban néhány kérdést:
 
[12., p.5-1]  

— Mely célcsoportok esetében érhető el leginkább a kedvező attitűd és magatartás-

forma? 

— A meggyőzés mely módszere az, amely leginkább befolyásolja a célcsoportot a 

célok elérése érdekében? 

— Mely médiumok azok, amelyek hatékonyan közvetítik a meggyőzés eszközeként 

továbbítandó üzenetet? 

— Milyen események tehetik sikeressé, vagy sikertelenné a PSYOPS erőfeszítése-

ket? 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához egy olyan folyamat, illetve folyamat együttes 

szükséges, amely a küldetéstől kezdve, a célcsoport elemzésen át, egészen a termék(ek) 

tervezéséig, teszteléséig és kivitelezéséig átfogja az egészet. 

A CÉLCSOPORT ELEMZÉS JELENTŐSÉGE A PSZICHOLÓGIAI MŰVELETEK  

KÖRFOLYAMATÁBAN 

A PSYOPS az elmúlt időszakban szerves részét képezi és képezte a modern katonai, 

politikai, gazdasági, civil és információs tevékenységek széles skálájának, amelyek a konf-
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liktusok megelőzését és a krízishelyzetek kezelését célozták.
16

[5., p.2] A pszichológiai 

műveleti tevékenységek képesek megsokszorozni a katonai képességeket az üzenetek 

kommunikálásán keresztül minden lehetséges csatornán, ez által befolyással bírva az 

érzékelésre, az attitűdre, valamint a magatartásra a megcélzott csoport esetében. 

Annak érdekében, hogy a PSYOPS tevékenységek megőrizzék hitelességüket, vala-

mint képesek legyenek megkönnyíteni a szövetségek kialakulását, csakis hiteles, megbíz-

ható információk közvetítéséről lehet szó a célcsoport felé. Ez megkönnyítheti a későbbi 

együttműködést is. 

2010 óta a pszichológiai műveletek terminológiát felváltotta a Katonai Információ Tá-

mogató Műveletek
17

 [20., p.93] elnevezés, mely tartalmában nem, csupán nevében válto-

zott, enyhíteni kívánva a korábbi megnevezéssel szembeni negatív érzéseket. Az új doktrí-

na kialakításánál nagyobb hangsúlyt kaptak a kognitív képességek, a humán tényező, 

kiemelve a célcsoport elemzés jelentőségét. Tulajdonképpen a pszichológiai műveletek 

során a kiemelt feladat megismerni minden lényeges és fontos információt a célcsoporttal 

kapcsolatban – hiedelmeit, szokásait, erejét, gyengeségeit. Ha már tisztában vagyunk 

azzal, mi motiválja őket, akkor megkezdhető a PSYOPS tevékenység. Tulajdonképpen egy 

tervezett kommunikációs formának is lehetne nevezni, amely által befolyásolni, alakítani 

tudjuk az emberi viselkedésmódot és magatartást a műveleti céloknak megfelelően. A 

kommunikáció lehet egyszerű információterjesztés szájról szájra, vagy bármilyen elérhető 

és alkalmazható médiaeszközön keresztül átadott információ, üzenet. 

Ahhoz tehát, hogy egy működő, végrehajtás szempontjából sikeres pszichológiai műve-

leti tevékenység valósulhasson meg, a környezet elemzésén túl szükséges egy, a célcso-

port elemzés köré épülő folyamat kialakítása, mely a 3. számú ábrán a pszichológiai műve-

letek körfolyamataként valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 MPEC(I)- Military, Political, Economical, Civil, Information.  
17 Military Information Support Operations – Rózsa Tibor fordítása.  
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A PSZICHOLÓGIAI MŰVELETEK KÖRFOLYAMATA 

 
 

3. ábra. A pszichológiai műveletek körfolyamata. (Forrás: [1]) 

Látható, hogy a teljes ábrán belül három kisebb részre tagolódnak a folyamatok, amelyek 

azonban szervesen egymásba épülnek, és szorosan összekapcsolódnak. A küldetéssel, 

azaz magának a célnak a meghatározásával, és annak eléréséhez vezető úttal indul meg 

az egész folyamat. A célcsoport elemzés, mint második lépcső bővíti ki az elemzések te-

vékenységi körét, amely megköveteli a szegmentációt, vagyis a csoportok kialakítását 

bizonyos ismérvek mentén. Ezek után kerülnek meghatározása azok a képességek, ame-

lyek segítik a meggyőzés folyamatát. Ezt nagyban segítheti az, hogy milyen mértékű, mi-

lyen mélységű kapcsolat van az adott célközönséggel. Ennek megerősítését a már említett 

kulcskommunikátorok segíthetik, vagy a szemtől szembeni kommunikáció során kialakított 

kapcsolatrendszer. Ez már előrevetíti a megközelítés szempontjait is, azaz milyen módon, 

milyen módszerekkel próbálunk meg hatni az egyénre, a célcsoportra, illetve annak tagja i-
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ra. A hatás elérésének egyik lehetséges módja, illetve eszköze a fogyasztói magatartást 

elemzők körében a marketingtevékenységek során a következő ábrán látható tényezők 

vizsgálata.[8.,p.246-254]
18

 

 
4. ábra. Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők.  

(Forrás: Saját szerkesztés [8., p.246-254] alapján) 

A kulturális tényezők szerepe elvitathatatlan, már a makrokörnyezet vizsgálata során szó 

volt róla. Az egyénre nagy hatással van az a norma és értékrendszer, amibe beleszületett. 

Ennél elemibb, szűkebb meghatározást jelent a szubkultúra, amely például nemzetiségi, 

vagy vallási hovatartozást foglalhat magába. A társadalmi osztályok szerepe különösen 

nagy jelentőséggel bír a keleti régiókban, ahol a hierarchiának, a kasztoknak nagy szerepe 

                                                           

18 Fogyasztói magatartás jegyzet. 
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van a társadalom tagozódásában. A különböző kulturális kontextusba helyezett szavak, 

cselekvések könnyek okozhatnak kommunikációs problémákat a különböző kulturális hát-

térrel rendelkező személyek között. Ezért szükséges a különböző kulturális értékek, be-

nyomások, és viselkedési minták tanulmányozása a különböző közegekben.[15., p.10-14] 

A társadalmi tényezők szerepe szintén lényeges, hiszen a család befolyásoló ereje meg-

kérdőjelezhetetlen, mint ahogyan a véleményvezetőké. Róluk már volt szó korábban több-

ször is a tanulmányban, szerepük kulcskommunikátorként kiemelkedő. A szerepek és 

státuszok a társadalmon belüli elfogadás, megbecsülés szintjén jelentős fogalmak. Megha-

tározó lehet abban a tekintetben, hogy mennyire elfogadóak az üzenettel szemben. Csor-

bul-e szerepük, ha változtatnak attitűdjükön? A referenciacsoport jelenti azokat a csoporto-

kat, amelyek a fogyasztó/egyén attitűdjére közvetlenül, vagy közvetetten hatással bírnak 

(család, barátok, ismerősök, munkatársak, stb). Ezen csoportok elérése, tagjainak megkö-

zelítése segítheti a pszichológiai műveletek céljainak megfelelő magatartásváltozást elérni, 

hiszen a tagok hatással vannak egymásra, rendszeresen kommunikálnak egymással, ad-

nak egymás véleményére, és asszimilálódni akarnak a csoportba. Érdemes itt is felkutatni 

a véleményvezetőket. Meg kell említeni még a személyes jellemzőket is, hiszen ezek azok 

az ismérvek, amelyek magát az egyént leírják különböző demográfiai jellemzők mentén, 

úgymint foglalkozás, gazdasági háttér, életmód, személyiség, stb. Mindezek ismerete után 

pedig szükséges ennek az egész folyamatnak valamilyen módon történő mérése, azaz 

mennyire volt eredményes az egész folyamat. Ez nem egy egyszerű feladat, hiszen az 

egyénenkénti megkérdezésre nincs sem mód, sem idő, sem pedig lehetőség, főként egy 

konfliktushelyzetben. Így leginkább az előteszteléseknek lehet kiemelt jelentősége. A mar-

ketingben termékteszteléseket klaszterek kialakításának segítségével is végzik, amelynek 

során a célcsoport ismérveire nézve egy kisebb minta csoport kerül kialakításra. Ezen a 

kisebb csoporton belül tesztelésre kerül sor, és ebből vonnak le következtetéseket, így 

lehetőség van korrigálásra, javításra a reakcióknak megfelelően. Ennek a folyamatnak az 

eredményeként születik meg aztán a célcsoport elemző munkalap, amely gyakorlatilag a 

célcsoport elemzés tevékenységét összefoglalja. Ha ezt a tevékenységi kört végig jártuk, 

akkor következő lépés a harctevékenységekhez, illetve az elgondolásokhoz illeszkedő 

termék tervezése következik. Milyen típusú üzenet legyen? Vizuális, audio, vagy audiovi-

zuális? Esetleg ezeknek valamilyen mértékű kombinációja? Számos variáció lehetséges, 

amelynek legjobb megoldását a termékfejlesztés folyamata során fogják kialakítani. Jelen-

tős lépése ennek a folyamatnak is a visszaellenőrzés, amelyet nem ritkán a helyi lakosok-

ból kiválasztott személyek teszik meg, ezáltal is egy valósabb, hitelesebb, pontosabb üze-

net megfogalmazásának lehetőségét biztosítva. A termék megszületésével visszakerülnek 

a kiindulási folyamatok felé, ahol megindulhat a tényleges feladat végrehajtás, majd ismé-

telten utótesztelések és mérések a jövőre vonatkozó katonai műveleti tevékenységek vég-

rehajtásának segítéséhez, akár egy megismételt célcsoport elemzéssel, vagy a teendők, 

feladatkörök újragondolásával. A probléma az, hogy nem mindig derül ki az elemzések 
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során, hogy mi volt a sikertelenség oka. Ahhoz, hogy abszolút mértékben közel lehessen 

kerülni a célcsoporthoz, a PSYOPS tervezéséért felelős szakembernek tisztában kell len-

nie azzal, hogy a célközönségnek saját nyelvezete, nyelvi sajátosságai, ehhez kötődően 

sajátos szimbólumrendszere is van kultúrától függően, ezért azt az üzenetek kialakítása 

során figyelembe kell venni.[12., p.E10-15] 

A SZIMBÓLUMOK ÉS TÉMÁK JELENTŐSÉGE A PSZICHOLÓGIAI MŰVELETEKBEN A 

CÉLCSOPORT ELEMZÉSEK SORÁN 

A szimbólumok irányítják a jelentésadást. Minden elemzés, minden célcsoport vizsgálat 

ellenére az emberi gondolkodás teljes feltérképezése nem lehetséges, csupán szimbolikus 

értelmezésére van lehetőség.[21., p.36] Ezek a szimbólumok, mind a katonai, mind a mar-

ketinges életben megtalálhatóak, személyek esetében akár egy intézményt képviselve, 

annak jelképét hordozva, magukhoz kapcsolva akár magának az intézménynek a presztí-

zsét is ez által. Például: egyenruha hatása, fehér köpeny.[18., p.167] Ezt nevezik montázs-

hatásnak is, amely „az összefüggések nyílt megfogalmazásának hiányában igen erős ha-

tást vált ki. Az asszociációkon, az érzelmeken keresztül kúszik be a tudatba, segítségével 

bármi rokon, vagy ellenszenvessé tehető.” [18., p.167]  A PSYOPS tevékenységek így 

tehát a kulturális és nyelvi sajátosságok felértékelődést igénylik.[5., p.6] A pszichológiai 

műveletek termékei három félék lehetnek: vizuális, audio, illetve ennek kombinációja, azaz 

audiovizuális. A célcsoport elemzés során így a következő kérdések merülhetnek fel: [20., 

p.110] 

— Melyek azok a célcsoportok, amelyeknek befolyásolása támogatja leginkább a 

művelet célkitűzéseit? 

— Mi az oka a célcsoport jelenlegi viselkedésének? 

— Melyek a leghatékonyabb kommunikációs eszközök a célcsoport eléréséhez? 

— Milyen módon lehet a célcsoportot befolyásolni? 

— Milyen kritériumok alapján lehet a bekövetkezett változásokat mérni? 

Ahhoz, hogy a tervezés során ezeknek az igényeknek eleget tudjanak tenni, szükséges az 

összadatforrású felderítési adatok és a kultúra specifikus információk begyűjtése. [5., p.6] 

Ezen felül a tömegtájékoztatási tevékenységnek hitelesnek kell lennie. Ez a tevékenység 

nem tévesztendő össze a lélektani műveletekkel. A tömegtájékoztatási és a lélektani műve-

letekkel, valamint a civil-katonai együttműködéssel foglalkozó szakmai szervezeteknek 

ismerniük kell egymás céljait, kommunikációs üzeneteit, illetve tevékenységük rendjét, 

hogy elkerüljék az átfedéseket, illetve az egymás törekvéseinek hibás értelmezéséből 

eredő kommunikációs zavarokat.[6., p.1-35] A PSYOPS egységek nem zárkóznak el to-

vábbá az olyan nem lélektani műveletekkel foglalkozó területek technikai támogatásától 

sem – úgymint nyomtatási segítség, rádió berendezések kölcsönzése, stb. – mint a civil-

katonai együttműködés, vagy a Public Affairs, amelyeknek az információs műveleteken 

belül szintén kiemelt felelősségük a különböző egyének, vagy csoportok megszólítása. [6., 
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p.7]Ezek a megszólítások a legtöbb esetében különböző témák mentén történnek meg, 

amelyek segítenek a célcsoporthoz közelebb kerülni. Ez azonban nem egyszerű feladat, 

hiszen az esetek többségében hiába végeznek kellő mélységű célcsoport elemzést, még-

sem szegmentálható a népesség. Főként igaz ez olyan területek missziói esetén, mint 

Afganisztán, ahol a lakosság rendkívüli módon osztott vallási, törzsi, valamint regionális 

törésvonalak mentén.[22., p.xvii] A különböző témák köré felépített üzenetek abban segíte-

nek, hogy a célcsoport a pszichológiai műveletek céljainak megfelelően az elvárt módon 

viselkedjen. Szintén jó példa erre Afganisztán, ahol igyekeztek a lakosságot megtanítani 

arra, hogyan viselkedjen bizonyos szituációkban. Videókat készítettek, amelyek több ré-

szen keresztül egy bizonyos vonalat igyekeztek erősíteni: a biztonságos környezetet. [1] A 

téma jelentőségét és az üzenet foganatosítását erősítette az, hogy ismert, népszerű sze-

mélyt vontak be, így még elfogadhatóbbá téve azt a lakosság számára. Erre példa egy 

festő szereplése által létrehozott videó, amely az afgán népben az összetartozást kívánja 

erősíteni, illetve azt, hogy legyenek büszkék származásukra. (Lásd az 1. számú képen). 

 
1. kép. „Afgán vagyok.”. Forrás: [1] 
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A videóban szereplő festő hangsúlyozza többször is, hogy az országát kívánja népszerűsí-

teni, és nevesíteni, valamint, hogy műveit az országa örökségének szánja, bízva abban, 

hogy ezáltal is erősíti az afgán nemzetet értékeiben. A videó „szimbolikus” zárása is meg-

erősíti a témát, magával az ország színeivel, valamint a térképpel, hangsúlyozva szövege-

sen is, hogy „Mindannyian Afgánok vagyunk.” (Lásd 2. számú kép). Azaz bárki sikeres 

művésszé válhat. A videó célja az, hogy minél inkább erősítsék az összetartozást a népen 

belül, elérve azt, hogy elkerüljék a szélsőséges csoportokat, szervezeteket. 

 

 
2. kép. „Mindannyian afgánok vagyunk.”Forrás: [1] 

 

Egy másik téma még az oktatás, amely a szociális-gazdasági fejlődést célozza meg. Hét-

köznapi, tanult afgán emberek mesélnek arról, hogy minden muszlim kötelessége a tanu-

lás, és az oktatás. (Lásd 3. számú kép). 
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3. kép. Oktatás. Forrás: Forrás: [1] 

A videó üzenete szerint a leghatékonyabb eszköz a társadalom fejlesztésére az oktatás és 

a tanítás. A sajátossága ennek az oktatófilmnek, hogy mind felsőoktatás, mind általános 

iskolai oktatásra mutat példát. Hangsúlyozza a nők képzésének fontosságát is, a filmben 

ennek példázására megjelennek női oktatók is. Fiatal lányok beszélnek arról, hogy mennyi-

re fontos az oktatás és mennyi értéket teremthet, így akár orvos, vagy mérnök is válhat 

bárkiből. Ezzel pedig hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, valamint szolgálni tudják 

országukat. Természetesen ezeken a példákon túl még számos egyéb téma van: erőszak 

ellenes kampány, droghasználat megelőzését szolgáló videó, illetve egyéb oktatófilmek. A 

videókban közös, hogy rövidek, lényegre törőek, erős mondanivalóval bírnak, valamint 

igyekeznek erősíteni az afgán lakosság szellemiségét.  

Nehéz azt értékelni, hogy mennyire volt sikeres egy-egy kampány, hiszen általában 

nincs lehetőség, sem megfelelő körülmény arra, hogy minden esetben végig kérdezzék az 

embereket, pedig a visszacsatolás szerves részét képezi az egész folyamatnak. Ebből 

vonnak le következtetetéseket a szakemberek, ez által sikeresebbé téve az adott kam-

pányt. Afganisztán esetében született egy tanulmány a Nemzetközi Védelmi Kutatóintézet 
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által, amely 2001 és 2010 között értékelte a pszichológiai műveletek hatékonyságát. Ennek 

összefoglalása látható a következő táblázatban.[22., p.xviii] 

A PSYOPS FŐ TÉMÁINAK ÉRTÉKELÉSE AZ AFGANISZTÁNI MŰVELETEK SORÁN 

 Elért eredmény 

 Hatásos Vegyes Hatástalan 

A terrorellenes háború igazolja a beavatko-

zás szükségességét. 
  x 

A koalíciós erők békét és haladást hoznak 

magukkal. 
2001-2005 2006-2010  

Az al-kaida és a tálibok az afgán nép ellen-

ségei. 
 x  

Az al-kaida és tálib vezetők elfogásáért 

pénzjutalom jár.  
  x 

A fegyverek beszolgáltatásáért pénzjutalom 

jár.  
 x  

A helyi afgán népesség támogatása szük-

séges az IED
19

 fegyverektől történő meg-

szabaduláshoz.  

 x  

Az amerikai haderőnek magasabb szintű 

technológiai fölénye van a tálibokkal szem-

ben.  

2001-2005 2006-2010  

GIRoA
20

 és ANSF
21

 békét és haladást 

hoznak magukkal. 
 x  

A demokrácia az afgán nép előnyét szolgál-

ja, így az összes afgánnak részt kell vennie 

a választásokon.   

2001-2005 2006-2010  

2. táblázat. Forrás: Saját szerkesztés [22., p.xviii] alapján 

Látható, hogy az elért eredmények tekintetében hatásos időszaknak az első 5 év bizonyult, 

míg 2006 és 2010 között megosztó volt a sikeresség mértéke. A témák tekintetében e l-

mondható, hogy a pszichológiai műveleti tevékenységek a célcsoportokat leginkább a 

szövetséges erők jelenlétének szükségességéről kívánta meggyőzni, illetve erőfölényüket 

hangsúlyozva kívánták maguk mellé állítani a népet a tálibokkal szemben. Béke és bizton-

                                                           

19  Improvised explosive device – rögtönzött robbanószerkezet. 
20 Goverment of the Islamic Republic of Afghanistan: Afganisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya. 
21 Afghan National Security Forces – Afgán Nemzeti Biztonsági Erők. 
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ság volt a fő fogalomkör tehát. Ha Maslow piramisára gondolunk, ez a szükségletek máso-

dik szintje, amely fontos tényezőt képvisel, a célcsoportok megközelítése esetében. A 

témák kialakítása során, illetve a célcsoportok megközelítése esetén, fontos tehát az ala-

pos előismeret és vizsgálat, hiszen csak így lehet a műveleti céloknak megfelelő eredmé-

nyeket elérni. 

CÉLCSOPORT ELEMZŐ MUNKALAP 

A végeredménye az egész célcsoport elemzésnek, illetve az ahhoz szervesen kapcsolódó 

egyéb analitikai tevékenységek nyomán keletkezett információknak és az ehhez köthető 

küldetés elemzésének a célcsoport elemző munkalap. Ahhoz, hogy hatékonyan működjön 

a pszichológiai műveletek körfolyamata, és sikeres legyen az egész célcsoportelemzés 

szükséges rendszeresen frissíteni a munkalap adatait. Mivel a feltételek, a gyengeségek 

és sebezhetőségek folyamatosan változnak a célcsoporton belül, ezért PSYOPS analitiku-

sainak folyamatosan ellenőriznie, finomítania és frissítenie kell az adatbázist, és a vizsgálat 

területeit.
 
[12., p.5-2]  A célcsoport elemző munkalap vannak feltűntetve azok az informáci-

ók, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a szakfeladatok végrehajtásához, valamint a 

termékek tervezéséhez. (Lásd 5. számú ábra). A célcsoport elemző munkalapnak számos 

változata létezik, én most csak egy lehetséges verziót mutatok a számos variáció közül. 

 

 
5. ábra. Célcsoport elemző munkalap. Forrás: [1] 
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A lapon szerepelnek a nemzeti célok, maga a küldetés, illetve a pszichológiai műveleti 

célok. Feltűntetésre kerülnek a kiválasztott célcsoportok,  – a már említett környezet analí-

zisek során – a feltételek (környezeti feltételek), valamint a hatékonyság. A célcsoport 

gyengeségeit, illetve érzékenységét nevesíti még a lap, illetve az alkalmazott témákat és 

szimbólumokat. Az említett videók esetében például az afgán zászló színei, valamint a 

videóban feltűntetett, a nemzet számára fontos helyek megjelenítése bírt szimbolikus jelen-

téssel. A témákról, illetve a szimbólumokról volt már szó korábban. A gyengeségek pedig 

azok a szükségleti tényezők, amelyek a célcsoportot megmozgatják és motiválják arra, 

hogy kielégítse ezeket az igényeket. Ezeken keresztül érhető el a magatartás, illetve atti-

tűdváltozás.[15., p.5-6] Az érzékenység jelentősége abban rejlik, hogy mennyire befogadó 

a célközönség a PSYOPS tevékenységekkel szemben, illetve mennyire befolyásolhatóak. 

[15., p.5-13] Az érzékenység is folyamatosan változó tényező, így ennek folyamatos moni-

torozása szintén elengedhetetlen.  

A munkalapon szereplő fontos rész még a célcsoportokhoz való hozzáférhetőség, így 

például többek között annak meghatározása is, hogy elsődleges, vagy másodlagos cso-

porttagok, vagy éppen kulcskommunikátorok. Milyen régióban élnek, tudnak-e írni, vagy 

olvasni, illetve például napjaink üzenetjellegét tekintve van-e internet-hozzáférhetőségük. 

Végül, de nem utolsósorban a lapon szerepeltetve van az impakt indikátor, ami tulajdon-

képpen az elért hatást jelenti. [15., 5-18] Vagyis a célkitűzéshez képest milyen eredmények 

születtek a kampány során. Minden impakt indikátor lehet pozitív, vagy negatív, valamint 

direkt, vagy indirekt irányú.[15., p.7-12] A negatív jellemzővel bíró impakt indikátor esetén a 

bekövetkező esemény, vagy cselekmény a kitűzött PSYOPS célokkal ellentétesek. A pozi-

tív impakt indikátor ezzel szemben a sikeres PSYOPS tevékenységet jelölik. Az indirekt 

impakt indikátor közvetlen összefüggést jelent a PSYOPS tevékenységek, valamint a cél-

csoport magatartásváltozása között, míg az indirekt esetében nem egyértelmű ez az ösz-

szefüggés. 

Minél több információt tartalmaz a célcsoport elemző munkalap, és minél teljesebb, a 

pszichológiai műveleti tevékenységek fejlesztéséért felelős személyek annál nagyobb 

eséllyel hoznak létre olyan termékeket, illetve azok szériáját, amelyek sikeresen képesek 

módosítani a beazonosított célcsoport magatartását a küldetés céljának megfelelően. [15., 

5-24] 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A célcsoportelemzés lényege tulajdonképpen nem mást, mint az, hogy elősegítse a pszic-

hológiai műveletek tevékenységét, közreműködjön annak sikeres végrehajtásában. Egy 

sikeres művelet feltétele pedig számos egyéb tényező mellett az, ha a misszióba induló 

katona tisztában van a terület sajátosságaival és az ott élőkkel. Ismerik a lakosság kulturá-

lis szokásait, attitűdjeit, normáit és hiedelmeit, valamint a politikai, katonai és gazdasági 

körülményeiket. A célcsoportok beazonosítása, illetve ismerete segíthet egy személyes 
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kapcsolat kialakításában, megkönnyítve az együttműködést, ez által segítve a béketámo-

gató műveleteket, a konfliktusok elsimítását, vagy épp komolyabb áldozatokat követelő 

cselekmények elkerülését. A környezet mind külső, mind belső elemzése hozzájárulhat 

ezekhez a pozitív folyamatokhoz, a pszichológiai műveletek körfolyamata pedig lehetősé-

get teremthet arra, hogy küldetés szempontjából a jelentős üzenet a megfelelő helyen, a 

megfelelő időben és a megfelelő embereket érje el.  

Érdemes megnézni azt, hogy a vizsgálatokra, valamint az adatok rendszerezésére mi-

lyen módszerek kínálkoznak a civil területen, hiszen a marketing tevékenységek sok 

szempontból hasonló elven működnek, mint a pszichológiai műveletek tevékenységei. 

Olyan célcsoport bázis kialakítása a végcél, akiknek befolyásolása révén elérhetővé vál-

hatnak a műveleti célok. Látható, hogy mind a pszichológiai műveletek körfolyamata, mind 

maga a célcsoport elemzés, illetve az azt követő termékek kidolgozása egy olyan technikai 

folyamatra épül, amelyet a marketingszakemberek is alkalmaznak kampányaik során. 

Véleményem szerint a marketing eljárások rendkívül hasznosak lehetnek, éppen ezért a 

szükséges ellenőrző vizsgálatok tekintetében, valamint a célcsoportok kategorizálásában 

demográfiai, helyi sajátosságok, vagy éppen korösszetétel szerint. A 70-es évek óta ko-

moly közgazdasági, pszichológiai, antropológiai, illetve szociológiai kutatások irányulnak az 

egyének, fogyasztók viselkedésének, magatartásának tanulmányozására, az arra ható 

tényezők megállapítására. Mivel a sikeresség fő meghatározó tényezője egy szervezet 

esetében az, hogy terméke eladható legyen, így pontosan meg kell határoznia azt az 

egyént, vagy csoportot, akik számára az megtervezésre és kivitelezésre kerül. Erre jó pél-

da a marketing-megfigyelési rendszer, amely rendszeres környezetelemzéssel, különböző 

forrásokból begyűjtött információk segítségével, valamint a belső környezethez tartozó 

személyek (vevőkör/célcsoport, szállítók, versenytársak, a marketing esetében, célcsoport, 

véleményvezetők, szemben álló fél a katonai oldalon, stb.) monitorozásával, megkérdezé-

sével igyekeznek naprakész információkat szerezni. De létezik egy olyan marketing infor-

mációs rendszer is, amely a vevőt középpontba állítva gyűjti be azokat az információkat, 

amelyeknek a segítségével a döntéshozókat előnyös pozícióba hozza. Természetesen 

ezekre a részletes elemzésekre nem mindig kínálkozik sem idő, sem pedig lehetőség, így 

célszerűnek látom egy olyan adatbázis létrehozását, ahol a legfőbb sajátosságok kapnak 

helyet adott területre, valamint régióra vonatkozóan. Ebben szerepelhetnek olyan szűkítő 

információk is, amelyek kimondottan a célcsoportokra vonatkoznak, mint pl. milyen témára 

érzékenyek, kik a kulcskommunikátorok, milyen a csoport összetétele, milyen sajátos jel-

lemzőik vannak, stb.. Természetesen az általam leírt és megvizsgált környezetelemzési 

módszereken túl számos egyéb vizsgálati módok és eszközök léteznek, amelyek vélemé-

nyem szerint a későbbi pszichológiai műveleti tevékenységek előkészületeit, valamint fo-

lyamatát is megkönnyíthetik, egyúttal felkészítve a katonákat egy pontosabb helyzet elem-

zésére.  
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