Beszámoló a Krízis Tagozat 2016-os évéről és az Egri konferencia részvételről
Még a 2015-ös év végén tisztújító tagozatgyűlést tartottunk, amelyen az elnöki tisztségben
megerősítettük a jelenlegi elnököt, új titkárt választottunk Bíró Tamás személyében. Az AAM
Consulting székhelyén megtartott rendezvényen, szokásunkhoz híven vendég előadókat is
meghívtunk. Előadást tartott a piacfelméréssel foglalkozó Trend International Market Research,
valamint Benkő Balázs, aki egy kríziskommunikációs tréning koncepciójának bemutatását hozta el
nekünk és vitattuk vele meg közösen annak üzleti potenciálját.
Az év során meghívott vendégként egyeztettünk a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal) képviselőivel, lehetséges szakmai együttműködés útjait átgondolva.
A Médiapiac hagyományos egri konferenciája részeként első alkalommal került sor a Magyar Public
Relations Szövetség (MPRSZ) tematikus csatlakozására. A PR programok gerincét az MPRSZ
szakmai tagozatai biztosították, ezek közül is elsőként a Kríziskommunikációs Tagozat blokkja
indította a sort. Mint a tagozat elnöke, Bőhm Kornél bevezetőjében elmondta, a kríziskommunikáció
egyre ismertebb szakterület, sok fiatal pályakezdő választja szakdolgozati témául egy-egy komplex
eset feldolgozását, a szakirodalom bemutatását, míg a cégek közül is sokan igyekeznek bebiztosítani
magukat: ha krízis ellen nem is tudják, de az esetleges veszteségek mérséklését célzó
előkészületeket megteszik, szimulációs gyakorlatot, tréningeket tartanak, többen készítenek
válságkommunikációs forgatókönyvet is. Bőhm vázolta, hogy a blokk programját három modulra
osztották: elsőként a jelennel foglalkoznak egy friss, hazai felmérés bemutatása keretében, ezt
követően kicsi jövőbeli kitekintés következik, a felsőoktatási intézetek szakirányú képzéseiről, a
jövő szakembereiről tartanak kerekasztal beszélgetést, a program zárásaként pedig a gyakorlaté a
főszerep, egy minitréning, vagy workshop keretében gyakorlati alkalmazásából kaphatnak ízelítőt a
résztvevők.
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Egy nagy jelentőségű vállalati kríziskommunikációs kutatás készült a MatrixPr szakmai
műhelyében. Az eredményeket Vas Dóra és Jordán Mercédesz összegezte, akik elmondták, a kutatás
során arra keresték a választ, hogy a hazai kkv-vállalkozások milyen válságkommunikációs
kihívásokkal szembesültek; milyen krízishelyzetek bekövetkezésétől tartanak leginkább; mivel
készülnek egy esetleges kommunikációs krízishelyzetre, illetve milyen kommunikációs felületeken
és kiknek a bevonásával kommunikálnak. Az online kutatásban 100 magyarországi vállalkozás vett
részt. Vas Dóra és Jordán Mercédesz arról számolt be, hogy a válaszadó cégek sokféle
kommunikációs válsághelyzettel szembesültek az elmúlt 5 üzleti év valamelyikében. 93 válaszadó
cégnek legalább egyszer ügyfél reklamáció okozott kommunikációs nehézséget, míg 66 cég a
szabályok be nem tartásából, emberi mulasztásból fakadó válsághelyzetet volt kénytelen átélni.
Műszaki, technológiai hibával és jogi ügyekből adódó kommunikációs problémákkal is minden
második cég szembesült. A válaszadók 62%-ának a versenytársak támadásai miatt kellett
aggódniuk. Legkevésbé a tulajdonosok közötti érdekellentét, a versenytanácsi elmarasztalás, és a
fizetésképtelenség fordult elő az említések között. A szakemberek azt is elmondták, míg a vezetői
értekezleteken visszatérő téma a válságkezelés, a válságkommunikációs tréningek kevéssé
beágyazottak a magyar cégkultúrába. Általános médiatréningre csak minden 8 cégnél kerül sor,
szimulációs tréningekre, mint felkészülési lehetőségre még kevesebb, csak minden 11. cég gondol.

Dr. Rácz Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási főtanácsadója, címzetes főiskolai
docens moderálásában az egyetemi kerekasztal résztvevői arra keresték a választ, mennyire
tanítható a kríziskommunikáció, mi az, ami átadható belőle, mi az, amit csak tapasztalatok útján
lehet elsajátítani. Szondi György phd a nemzetközi oktatási tapasztalatokról számolt be angliai,
lengyelországi munkássága alapján, míg Perlaky-Papp József, a Metropolitan Egyetem címzetes
docense arról adhatott hírt, hogy idén először indulhatott önálló szakirányú, kétféléves képzés
kríziskommunikációból az egyetemen. A kerekasztal többi hozzászólójával egyetértve Pintér Dániel
Gergő, a BME Filozófia és Tudománytörténet tanszékének oktatója a szimulációs gyakorlatok
kulcsszerepéről beszélt, és felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon kevés egyelőre a használható,
magyar nyelvű szakirodalom a témában.
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A blokk zárásaként Batiz András, tréner, volt kormányszóvivő tartott interaktív előadást, amely
során a személyes karizma krízisek során meglévő fontosságáról és használhatóságáról mutatott be
lényeges, megszívlelendő elemeket, jó pár ponton a közönséget is bevonva, megmozgatva és
elgondolkodtatva.

A 2016-os év még két jelentős mérföldkövet tartogat a Kríziskommunikációs tagozat tagjainak
számára. Tervezünk még egy Hisztéria Krízis Klubot novemberben, ennek témája és előadói
megvannak, helyszíne és időpontja egyelőre nincsen.
A másik nagy feladat egy kríziskommunikációs kiadvány, felmérés összeállítása lesz, aminek
publikálását 2017 első negyedévében tervezzük.

Hivatalos székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 3.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 14. fs.4.
mprsz@mprsz.hu; titkarsag@mprsz.hu; www.mprsz.hu; www.facebook.com/mprsz

Beszámoló a Kríziskommunikációs Tagozat (KT) 2015-ös munkájáról
A tagozat 2014 szeptemberében alakult meg, az MPRSZ második szakmai tagozataként. A tagozat
megfogalmazott célkitűzése a kríziskommunikációs szakterületet felkarolása, az érdeklődők
számára láthatóvá és érthetővé tevése. A célok között szerepel a hazai kríziskommunikációs
szakemberek számára mértékadó szakmai platformot teremteni, ahol megvitathatják a terület
legújabb fejleményeit, trendjeit és a legjobb gyakorlatokat.
A KT sikeres, intenzív évet tudhat maga mögött. Több életképes, közérdeklődésre is számot tartó
kezdeményezésünk valósult meg rögtön az első évben. Vannak ugyanakkor olyan területek is, ahol
nem sikerült látható, érzékelhető eredményt elérnünk, így a következő évi munkatervben ezekre is
jobban koncentrálnunk kell.
Eredmények és események a KT első évében:
1.) Az alakuló ülést követően kidolgoztuk és elfogadtuk a tagozat tagjai közötti munkamegosztást,
feladatokat, önkéntesen vállalt teendőket. Erről írásban is lefektetett részletes munkaanyagot
fogadtunk el. A tagozat megalakulásáról a szaksajtó több helyen is beszámolt.
2.) Felvettük a kapcsolatot az MPRSZ nemzetközi nagyköveteivel, akik mindannyian
támogatásukról és segítségnyújtási szándékukról biztosították a tagozatot. Az év során személyes
egyeztetésekre is sor került, illetve írásban is megindult az információáramlás a tagok és a
nagykövetek között. A KT lefektetett céljai között szerepel a nemzetközi kapcsolatok megerősítése,
a jövőben ezen a bázison lehet megtenni az első lépéseket.
3.) Tartottunk két Hisztéria Krízis Klubot. A szakmai eseményeket egyúttal tagozatgyűlési
munkával is kiegészítettük.
A) Az első Klub témái a légiközlekedéssel kapcsolatos krízisek (maláj repülőgép-katasztrófák) és a
Sony adatszivárgási botrányai voltak. Előbbit Pető György légügyi szakértő előadásában, utóbbit
Petrányi-Széll András tagozatalapító, az MPRSZ alelnökének prezentációjában hallgattuk meg és
vitattuk meg közösen a tanulságokat.
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B) A második klub ismét két témát dolgozott fel és ezúttal felkért hozzászólók is színesítették a
programot az előadások mellett. Az első téma a „brókerbotrány” volt, előadó R. Kovács Dániel,
tagozat-alapító, MPRSZ elnökségi tag volt, felkért hozzászóló Tóth István, az OBA kommunikációs
vezetője. A másik programpont a terror, az Iszlám Állam vizuális propaganda fogásainak
megvitatása volt, Wágner Péter terrorizmus szakértő előadásában, Mousa Aida közel-kelet kutató
mint felkért hozzászóló megjegyzéseivel.
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A Hisztéria Krízis Klub üléseiről sajtóbeszámolók is készültek, a klubnak kifejezetten jó
visszhangja volt a résztvevők köréből, így ezt a műfajt a jövőben is mindenképp folytatni
szeretnénk. Érkezett olyan kritika, hogy a két téma túl sok egy alkalomra, ezt az észrevételt még
közösen megvitatjuk, döntünk róla.
4.) A Közlekedésbiztonsági Szervezet meghívására látogatást tettünk az intézmény központjában,
ahol mély szakmai tartalom ismertetése mellett ismerkedtünk meg a szervezet munkájával, a
kríziskezeléssel és a kríziskommunikációs aspektusokkal.

5.) Nem a tagozat szervezésében, de a tagozat munkájához kötődően valósult meg az MPRSZ PRkávéház egyik, nagy érdeklődést kiváltó programja, amely a Germanwings légikatasztrófa
kríziskommunikációs tanulságait vitatta meg. A program moderátora R. Kovács Dániel, a
panelbeszélgetés egyik résztvevője Bőhm Kornél volt. Erről az eseményről is több sajtóbeszámoló
megjelent.
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6.) Meghívott vendégként vettünk részt egy másik kerekasztal beszélgetésen is a Corvinus
Egyetemen. A beszélgetés témája itt a gólyatábori erőszak és az egyetemek megítélésének
összefüggései voltak. Erről az eseményről is több médium beszámolt.
7.) Jelen vagyunk önálló felülettel a Linkedinen, az MPRSZ honlapján, illetve intenzív a Facebook
jelenlétünk is, ezeket a jövőben is erősítenünk kell.
Összefoglalóan elmondhatjuk:
Egy elsőéves tagozat munkájának szempontjából intenzív, sikeres időszak áll mögöttünk. Külön
öröm, hogy a KT eseményeiről, munkájáról a média is több helyen, több alkalommal beszámolt.
Ennél is fontosabb, hogy a tagozat létszáma folyamatosan bővült az év során. Az MPRSZ tagság,
illetve a tagozati tagság nyilvántartása ugyanakkor nem teljesen problémamentes, így az
adminisztráció sem zajlott szigorral az első évben. A tagozat eddigi munkájának legfontosabb
eredménye, hogy magának a kríziskommunikációs szakterületnek az említése, tárgyalása,
ismertsége érezhetően fokozódott, nem csak a szakmai berkekben, de a nyilvánosság előtt is. Mivel
épp ennek a célnak az érdekében hívtuk magunkat létre, ez joggal töltheti el elégedettséggel a
tagozat tagjait.
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