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FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ
E sorok éppen a koronavírus járvány miatt elrendelt kijárási tilalomban íródnak, így a kiadvány
szerzői részéről szakmaiatlan lenne nem tudomást venni arról a tényről, hogy hazánk – sőt, az
egész világ – válságtérképe ez idő tájt éppen drasztikusan rajzolódik újra. Ahogy a kutatásban
résztvevők meg is jegyezték egymás között: jövőre vélhetően érvényét veszti a korábban kidolgozott módszertan, és új értékelési szempontokra lesz szükség, mivel 2020-ban mindössze
két egybefüggő krízisre érdemes számítani: először az első félév időszakában, majd végig az
év második felében.
A COVID-19 alapjaiban változtatja meg a világ gazdasági és politikai berendezkedését, mely
nemcsak a teljes hazai kommunikációs és médiapiacra gyakorol beláthatatlan mértékű negatív
hatást, de a járvány miatt keletkező kihívások a szervezetek közönségkapcsolati tevékenységét is intenzíven befolyásolják. A kialakult pandémiás helyzet különlegessége, hogy miközben hirtelen sokadrangúvá váltak a felkészülést segítő, tudományos igényű kutatások, – így a
tűzoltásban aligha jut idő átfogó iparági tendenciákról olvasgatni, – addig felmerül a kérdés,
hogy mégis mikor máskor lenne fontosabb és időszerűbb levonni a tanulságokat, valamint
szembenézni a krízismenedzseri szaktevékenység eredményességével és korlátaival, ha nem
most, ezekben a vészterhes időkben. Ezt a célt támogatva döntött végül úgy a Magyar Public
Relations Szövetség (MPRSZ) Kríziskommunikációs tagozatának szakember gárdája, hogy a karanténban is hasznosan tölti az időt, és ”megkésve bár, de törve nem,” negyedszer is elkészíti
Magyarország Krízistérképét.
Bízunk benne, hogy ez a kiadvány a szervezetirányítással, vállalati kommunikációval a mindennapi gyakorlatban foglalkozóknak, illetve a területet kutatóknak és oktatóknak már nem
jelent újdonságot. Reméljük, hogy a koronavírus járvány idején még kíváncsibbak az olvasók
arra, hogy az előző évekhez képest milyen iparági tendenciákat azonosítanak hazánk vezető
krízistanácsadói, és hogy ugyanolyan lelkesedéssel fogadják évösszegzőnket, mint amilyen
lelkesedéssel mi magunk is készítettük! Ezzel párhuzamosan természetesen már regisztráljuk
2020 legfontosabb eseteit is, és gondolkozunk rajta, hogy a megváltozott üzleti környezetben
milyen szempontok mentén újítsuk meg kutatásunk módszertanát.
Végezetül nem maradt más, mint hogy megköszönjem Bőhm Kornélnak, Horváth Mónikának és
Vas Dórának értékes szerzői munkáját, Redl Zsófiának, valamint a Doppio Creative csapatának
pedig a kiadvány tördelő-szerkesztéséért, magas színvonalú vizuális gondozásáért vagyok kiemelten hálás.
Kedves Olvasóink, vigyázzanak magukra és szeretteikre, jó egészséget, mihamarabbi krízis-
mentes időszakot kívánok Önöknek!
Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:

Dr. Pintér Dániel Gergő
az MPRSZ elnökségi tagja, a Kríziskommunikációs tagozat vezetője
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MI EZ A KIADVÁNY?
Ez az átfogó kiadvány Magyarország negyedik alkalommal megjelent krízisjelentése, amely az elmúlt év valamennyi
mértékadó válságkommunikációs esetét dolgozza fel szektorokra és iparágakra lebontva.
A kutatás az ICM Annual Crisis Report, valamint a The Holmes Report által elkészített Crisis Review nemzetközi mintáját
követve, kvalitatív és kvantitatív vizsgálati módszerek kombinálásával nem kevesebbre vállalkozik, minthogy a 2019-es
év összes hazai válságát előfordulásuk, jellegük, súlyosságuk, lefutásuk és kezelhetőségük szerint osztályozza; a tendenciákat összesítse; a kiváltó okokat elemezze; végezetül pedig további olvasmányokat, szakmai orientációs lehetőségeket kínáljon a terület iránt érdeklődőknek.
A kiadvány szerzői vallják, hogy a hazai szervezeteket, kis- és középvállalkozásokat, állami intézményeket, multinacionális cégeket és én-márkákat érintő válságokból mind az érintettek, mind a kívülállók rengeteget tanulhatnak, így még
a legsúlyosabb krízisekre is célszerű esélyként, fejlődési lehetőségként tekinteni. Bízunk benne, hogy e kutatási beszámoló nemcsak a kríziskommunikáció és -kezelés gazdasági, üzleti és társadalmi jelentőségére, de a felelős, proaktív
vállalati hozzáállás fontosságára is felhívja a figyelmet. Reméljük, hogy az évről évre összeállított krízistérkép kapcsán
egyre több szervezet ismeri fel a felkészülés nélkülözhetetlenségét, és azon szakemberek száma is nőni fog, akik erre a
rendkívül izgalmas területre összpontosítják tudásukat.
A kutatás a Magyar Public Relations Szövetség gondozásában, hazánk vezető kríziskommunikációs szakértőinek közreműködésével jelent meg.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Cégvezetőknek,

szervezetfejlesztőknek,

járványügyi szakembereknek,

vállalati coachinggal, tréninggel foglalkozóknak,

projektmenedzsereknek,

egyetemi oktatóknak,

a válságkommunikáció területét kutatóknak,

tanulóknak, PR szakirányú képzést hallgatóknak,
szakdolgozóknak,

a kommunikációs szakma gyakorlati képviselőinek,
iparági elemzőknek,

érdeklődő laikusoknak.
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ÖSSZEFOGLALÁS: 2019 LEGFONTOSABB
KRÍZISTRENDJEI AZ ELMÚLT NÉGY ÉV TÜKRÉBEN
Az első, talán legszembeötlőbb újdonság, hogy konzisztensen alkalmazott módszertan mellett az esetszámokban hullámzó tendenciát tapasztaltunk. A tavalyi évre 353 krízist regisztráltunk, mely 27 százalékkal több, mint amennyi 2018ban előfordult; a 2017-es 382 esethez, illetve a 2016-os 460 esethez képest azonban szignifikánsan kevesebb, így bizakodásra ad okot.

MAGYARORSZÁG KRÍZISSZÁMAI 2016-2019 KÖZÖTT
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A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is a közélet szolgáltatta a legtöbb krízist, az összesetszám közel 38 százalékát a
maga 133 botrányával. Mindebből egyenesen következik, hogy bár a hazai válságok abszolút mennyisége időszakosan
nőtt ugyan, a legfontosabb arányok az egyes iparágakon belül jelentősen nem változtak. 2018-hoz hasonlóan tavaly is
a második legtöbb válságeset (88) a közlekedés területén történt, harmadik helyen pedig ismét az egészségügy (36) állt.
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A krízisek számának szektorok szerinti megoszlásában 2018-ban a nyereségorientált, vagyis a forprofit szervezetek álltak az első helyen (42%), melyet mindössze egy százalékponttal lemaradva követtek az állami fenntartású szervezetek
(41%). 2019-ben a sorrend megfordult: az állami cégek 166 esettel (47%) magasan felülreprezentáltak voltak a kutatásban, a forprofit vállalatok pedig 146 esettel (41%) a második helyre szorultak.

LEGTERHELTEBB SZEKTOROK AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN
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Tavaly a krízisek hónapok szerinti eloszlása jóval hullámzóbb volt, mint a 2016-2018 közötti időszakban: 2019 februárja a
maga 46 esetével a legkonfliktusosabb hónapnak tekinthető, míg január és június 37-37 esettel követi.
Ami a krízisek kiváltó okait illeti, a balesetek 122 esettel tavaly is megőrizték elsőségüket, a második helyre azonban a
2018-ban tapasztaltaktól eltérően az érdekgazdák kifogásai kerültek a bűncselekmények helyett, 73 regisztrált esettel.
A dobogó harmadik helyén nem történt változás, itt továbbra is a szervezeti félrekezelések (mismanagement) nyomán
kialakult helyzetek szerepelnek 53 esettel.
A krízisek kezelhetőségével kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy tavaly még inkább a kemény, nehezen menedzselhető
és komplex karakterisztikájú válságok dominálták a magyar piacot, melyek az összesetszám mintegy 76 százalékát tették ki. Viszonyításképpen ez az érték 2018-ban csupán 61 százalék volt.
Szerencsére újfent megállapíthatjuk, hogy a hazai válságok zöme továbbra is gyors lefolyású; ebben 2019-ben sem tapasztaltunk szignifikáns eltérést a korábbi évekhez képest.
Végezetül elmondható, hogy a tavalyi krízisek mintegy 50 százaléka csupán problematikus súlyosságú volt, az összesetszámnak pedig mindössze 8 százaléka tekinthető csak katasztrofálisnak. A korábbi évekkel összevetve mindez azt
jelenti, hogy 2019-ben tovább laposodott az egyes ügyekhez kapcsolódó fenyegetettség mértékének görbéje, vagyis
kevesebb a kirívó intenzitású eset.
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A KUTATÁS MÓDSZERTANA
A primer kvantitatív kutatás során meg kellett hoznunk bizonyos szabályokat, hogy az eredmények, – amennyire lehetséges, – objektívak és a korábbi, valamint elkövetkező évekkel következetesen összehasonlíthatóak legyenek. Ennek
szellemében
1.
2.
3.
4.

5.

6.

egyedül azokat az ügyeket tekintettük krízisnek, amelyek elérték a tömegmédia, leginkább a nagyobb hírportálok
ingerküszöbét.
kizárólag blogokon, közösségi médiában megjelenő híreket nem vettünk bele az összesítésbe.
csakis 2019-ban kirobbant esetekkel foglalkoztunk; tehát ha egy válság korábban történt, – különösen, ha már korábban is írtak róla az újságok, – az nem képezte a vizsgálódás bázisát.
kizárólag olyan ügyek kerültek bele az alaphalmazba, amelyek során tetten érhető volt valamilyen reputációs sérelem. Ennek megfelelően a közlekedési baleseteket, lakástüzeket, sérüléssel vagy halálesettel járó katasztrófákat
önmagukban nem vettük számításba, hanem csakis akkor, ha valamilyen kapcsolódó szervezet hírnevét intenzíven
csorbították.
a közpolitikai esetek közül egyedül azokat vettük bele a gyűjtésbe, ahol az ügy nem kifejezett és szándékos politikai
döntés eredménye volt; tehát valamely politikai határozatnak a nyilvános kritizálása, – például tüntetés, – nem jelentett külön krízis-típust szemben azokkal a politikusokhoz kötődő botrányokkal, amelyek korrupciós visszaélés, ittas
vezetés, vagy egyéb elítélhető cselekedet miatt magyarázkodásra kényszerítették valamelyik szereplőt.
a botránykőnek számító szervezeteknél, – ahol az év során rendre újabb ügyek kerültek elő, – minden új esetet beleszámoltunk a mintavételbe, de ugyanannak az ügynek az újbóli megemlítését már nem vizsgáltuk meg részletesen.

A fenti módszertan segítségével összesen 353 eset gyűlt össze, amelyeket csoportosítottunk és értékeltünk iparágak,
a tulajdonos/fenntartó szektora, kronológia és aszerint, hogy az adott válság elhúzódónak, vagy hirtelen fellépőnek és
gyorsan lecsengőnek volt tekinthető. A tavalyi évhez hasonlóan idén is fontos elemzési szempontot nyújtott a válság
súlyosságának, kritikusságának szintje; a krízisek kiváltó oka és forrása; valamint a válság menedzselhetőségének, kezelhetőségének mértéke. Ezt követően az összegyűjtött 353 elem közül kiválasztottuk és mélyreható kvalitatív elemzésnek
vetettük alá azokat a botrányokat, kiemelt eseteket, melyek az adott szektorban és időszakban a legnagyobb visszhangot kapták a médiában.
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AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT FOGALMAK ÉS FŐBB
DEFINÍCIÓK
Jelen tanulmányban egyrészről megkülönböztetünk elhúzódó és gyors lefolyású válságokat; állami, nonprofit és forprofit szektorokat, én-márkákat, valamint különböző iparágakat, osztályozási kritériumokat. Krízistérképünk, valamint
az eredmények részletes bemutatása előtt fontosnak tartjuk ezeket a fogalmakat konceptualizálni, a jelentésüket feloldani olvasóink számára. Elsőként a vállalati krízisek a szerzők által legfontosabbnak gondolt jellemzőit mutatjuk be.

A VÁLLALATI KRÍZIS FOGALMA
a hétköznapi rutinból kiugró, jórészt váratlanul fellépő, az üzleti célok megvalósítását potenciálisan veszélyeztető
esemény. A szervezet működési zavarai során előállt nehéz helyzet tetőpontja, amely vagy teljes összeomláshoz,
vagy pedig hosszútávú fejlődéshez vezet. Komoly konfliktus, amelyben az egész szervezet a probléma megoldására, az irányítás visszaszerzésére, a tanulságok levonására és a konklúziók stratégiai szintű integrálására fókuszál.

A VÁLLALATI KRÍZISEK FŐBB JELLEMZŐI:
előre nem látható, váratlan, meglepetésszerű esemény.
felfokozott érzelmi állapottal, stresszel, konfliktusokkal jár, mely rendszerint túlnő a szervezet reagálási képességén.
az érintettek napi működése – súlyosabb esetben fennmaradása – veszélybe kerül.
emberi életet, egzisztenciális stabilitást, környezeti egyensúlyt, kulturális integritást is fenyegethet.
aláássa a szervezet és az érintettek hitelességét, jó hírnevét, rombolja a közönségkapcsolatokat és a célcsoporttal,
érdekgazdákkal kialakított bizalmat.
a dolgozók, károsultak körében ellenséges hangulat alakulhat ki, ami súlyos esetben pánikká is erősödhet.
drasztikusan befolyásolja a cég normális menedzsment folyamatait, akadályozza a külső tevékenységet, a stratégiai
célok elérését és a belső ügymenetet.
hosszabb, komplex folyamat, mely nagy nyilvános- és médiaérdeklődésre tart számot.
g
 yakran halmozódó, nehezen kezelhető és kommunikálható szituáció, amely hibás reakció esetén gyorsan felerősödhet.
az irányítás időszakosan kicsúszik a vezetőség kezéből; a kontroll visszaszerzése ilyenkor prioritást élvez.
kvázi azonnali és fordulatot elérő szándékú vezetői döntést igényel: a korábbi ügymenet és kommunikációs gyakorlat
optimalizálását vonja maga után.
az érintettek gyakran rosszul dönthetnek a hirtelen megnövekvő stressz hatására, így nagyobb eséllyel mulasztják el
a szükséges intézkedéseket, ami tovább súlyosbíthatja a kialakult szituációt.
információs deficit alakul ki, a vállalat és célcsoportja közötti párbeszéd akadozik.
a normális döntéshozatali folyamatok felborulnak, ’vis major’ forgatókönyvek és munkakörök lépnek életbe.
a vezetők a hosszútávú stratégia háttérbe szorításával inkább rövidtávú cselekvési- és akciótervekre koncentrálnak.
alapos és széleskörű vizsgálat igényét váltja ki, hiszen rendszerint nem áll a cég vezetésének rendelkezésére megfelelő mennyiségű és minőségű információ.
az esetleges döntések és megoldások hatása nehezen predikálható: a sikeres kezelés feltételei bizonytalanok.
kimenetele lehet rossz is, de a tanulásra, fejlődésre való lehetőségként célszerű értelmezni.
a sikeres kezelés interdiszciplináris felkészültséget igényel: a kommunikáció és menedzsment eszköztárán kívül egyéb
szakmák bevonását indukálhatja, például az individuális vagy csoportos viselkedést vizsgáló pszichológiáét, vagy akár
a krízisek megelőzését mérnöki-technológiai szempontból megközelítő biztonságtechnikáét.
a megelőzésben elengedhetetlen a tudatos és minden részletre kiterjedő felkészülés: a szervezeti feltételek teljesülése, a jó médiakapcsolatok és a szükséges vezetői attitűd szerepe felértékelődik.
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A KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ:
olyan szaktevékenység, amely válsághelyzetben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgálja, és amely
során hírek és információk továbbítása, a válságesemény értelmezése, körülhatárolása zajlik. Célja a veszélyes helyzettel szembenéző márka korábban, PR- és marketing-eszközökkel felépített reputációjának védelme, a cégérték
növelése, a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatos felelősség egyértelművé tétele. Megtervezett folyamat, mely
a krízishelyzet sikeres kezeléséhez szükséges információk összegyűjtésén, feldolgozásán és szisztematikus terjesztésén alapul. A kríziskommunikáció törekszik a kölcsönösen előnyös megoldásra, az értékteremtésre, valamint a
felelősségteljes és etikus munkavégzésre.

A KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LEGFONTOSABB CÉLJAI:
1.

reputáció- és imázsvédelem: az érintettek tájékoztatása, megnyugtatása, saját szerepünk bemutatása.

2.

a válság kiváltó okainak, az elkövetők motivációjának, valamint a cég adott veszélyes helyzetben betöltött felelősségének és szerepének egyértelműsítése.

3.

a célcsoport és a vállalat közötti bizalom megerősítése, a jövőbeli zavartalan együttműködés elősegítése.

4.

a potenciális veszélyek elhárítására vonatkozó erőfeszítések és a károsultak kompenzálására vonatkozó stratégia
bemutatása.

5.

kárenyhítés, a biztonság visszaállítása; a működési zavar leküzdését szolgáló hírek továbbítása, a negatív hatások
mérséklése.

6.

közönségkapcsolatok ápolása: hiteles információk átadása a média és a célcsoport, vagyis a közvélemény számára.

A KRÍZISTÉRKÉPBEN MEGKÜLÖNBÖZTETETT
SZEKTOROK CSOPORTOSÍTÁSA
ÁLLAMI SZEKTOR: 	a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények tartoznak a kategóriába, amelyek nem a piacon keresztül elégítenek ki szükségleteket, kiadásaikat pedig adókból és
egyéb állami bevételekből fedezik.
FOR-PROFIT SZEKTOR: 	az üzletszerűen végzett, nyereségorientált gazdasági tevékenységek tartoznak a kategóriába.
NON-PROFIT SZEKTOR: 	olyan gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok tartoznak a
kategóriába, melyek a társaság tevékenységéből keletkezett többletet nem osztják szét a
részvényesek és a tulajdonosok között, hanem bizonyos közösségi célok elérésére, a civil
szféra építésére használják fel.
EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK: 	perszonalizált brandekhez, én-márkákhoz, egyszemélyes identitáshoz és arculathoz kapcsolódó válságok tartoznak a kategóriába.
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IPARÁGAK CSOPORTOSÍTÁSA
PUBLIC - KÖZÉLET
A nyilvános színtérnek alapvetően azt az intézményesített társadalmi teret tekintjük, amelyben a polgárok a gyülekezés, egyesülés és szabad szólás jogát és a politikai intézmények feletti ellenőrzést,
közéleti aktivitásokat gyakorolják. Felosztásunkban ide tartoznak a közéleti, politikai, közigazgatásban
végbemenő, állami intézményekkel kapcsolatos válságok, illetve az oktatási-, mezőgazdasági-, egyháziés sportpiacon megjelent krízisek.

CONSUMER SERVICES - SZOLGÁLTATÓIPAR
Egyike a fejlett gazdaságok három legfontosabb gazdasági ágazatának. A szektor a szükségletek kielégítésére létrejött tevékenységeket tömöríti. A szolgáltatás olyan, kézzel nem fogható eredményű
munkavégzés vagy jogosultság, mely annak fogadója vagy élvezője számára értékkel bír, még ha nem is
feltétlenül fizet érte. Míg a termelés végeredménye egy értékesíthető fizikai tárgy, eszköz vagy energiamennyiség, addig a szolgáltatás végeredménye az ügyfél állapota, amikor a szolgáltatást megkapta
(pl. boldog ügyfél).

ENERGY – ENERGIAIPAR
Feladata az energiahordozók kitermelése, hasznosítása, illetve az energia elosztása. Az energiagazdaság kiemelkedő fontosságú része a villamos energia termelése, mely egyaránt előállítható hőerőművekben, vízerőművekben és atomerőművekben.

TECHNOLOGY - TECHNOLÓGIAIPAR
Húzóágazatai közé a telekommunikációs eszközök, valamint az informatikai eszközök előállítása, forgalmazása tartozik.

TRANSPORT – KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI IPAR
Olyan, több elemből álló komplex rendszer, mely gazdasági és szolgáltató tevékenységet végez; elsősorban a személy- és áruszállítás, vezetékes továbbítási szolgáltatások tartoznak ide. A közlekedési
rendszerek a közlekedési hálózatból, az azokat kiszolgáló létesítményekből, a közlekedésben résztvevők eljutását segítő eszközökből, valamint a folyamatot logisztikai szempontból működtető szakemberekből állnak.
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CAPITAL GOODS - TŐKEJAVAK PIACA
Mindazok a termelésben alkalmazott mesterséges eszközök, gépek, épületek, felszerelések, alkatrészek
stb., amelyeket további termelési folyamatokban felhasználhatunk. Tőkepiacnak nevezzük mindazokat
az adásvételi módokat és helyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a megtakarításokat tőkeként használják.

FINANCE - PÉNZÜGYI SZEKTOR
A szektor szolgáltatásai közé alapvetően a banki feladatok tartoznak: bankszámlák nyitása, vezetése,
értékpapírok kibocsátása, forgalmazása, vállalkozásokban való részvétel, tőkekihelyezés, kezességvállalás, tőzsde, nyugdíjpénztárak, biztosítók, hitelintézetek, valutaváltás, devizaszámla-vezetés, befektetési tanácsadás, bankári szaktanácsadás, hitelezés stb.

HEALTHCARE -EGÉSZSÉGÜGY
A szektor a társadalom azon tevékenységeinek strukturált rendszere, amely az egészség megőrzését,
a betegségek megelőzését és gyógyítását, krónikus betegségek esetében azok kezelését szolgálja. Az
egészségügyi szektorba alapvetően a szociális szolgáltatások, az orvosi ellátás finanszírozása, a területhez kapcsolódó létesítmények fenntartása, diagnosztikai technikák fejlesztése és a megfelelő szakembergárda képzése tartozik.

CONSUMER NON-DURABLES - GYORSAN FORGÓ FOGYASZTÁSI
CIKKEK
A kategóriába a permanens áruk, azok a termékek tartoznak, melyekre folyamatosan szükségünk van
a mindennapi életben és napi, heti vagy havi rendszerességgel újra és újra megvásároljuk őket. Az ún.
FMCG-termékek piacán nagyon erős a verseny, amely különösen gyors reagálást és az áruk folyamatos
biztosítását kívánja meg a vállalatoktól.

A VÁLSÁG LEFOLYÁSA SZERINTI KATEGORIZÁLÁS:
ELHÚZÓDÓ
A kategóriába tartozó helyzetek akár évekig is tarthatnak, hatásaiktól hosszú ideig szenvedhetnek az érintettek. Az
elhúzódó válságok gyakran ciklikus, vagyis visszatérő válságok is egyben.

GYORS LEFOLYÁSÚ
A kategóriába tartozó helyzetek hamar, akár napok alatt véget érnek, hatásuktól a válság megoldását követően már
nem szenvednek az érintettek.
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A VÁLSÁG KIVÁLTÓ OKAI SZERINTI KATEGORIZÁLÁS:
1.

Természeti, környezeti katasztrófa által kiváltott krízis

2.

Rosszindulatú pletyka, ún. whistle blower (vagyis belső informátor) által kiváltott krízis

3.

Munkahelyi erőszak, diszkrimináció következtében létrejövő krízis

4.

Technológiai meghibásodás, termékhamisítás, termékvisszahívás következtében létrejövő krízis

5.

Érdekgazdák kifogásai által kiváltott krízis (pl. fogyasztói akció, bojkott, munkaerő vita, konfrontáció)

6.

Baleset, üzemzavar nyomán fellépő krízis

7.

Emberi mulasztás miatt fellépő krízis

8.

A szervezet hibájából történő károkozás, jogi visszaélések, vállalatvezetési kötelezettségszegés – vagyis ún. mismanagement (rossz kezelés, gazdálkodás) nyomán fellépő krízis

9.

Köztörvényes bűncselekmény, kiberbűnözés, fehérgalléros bűnözés nyomán jelentkező krízis

10. Hibás külső kommunikáció által generált krízis
11. Felsővezető eltávolítása nyomán létrejött veszélyes helyzet
12. Celebekhez, én-márkákhoz, ismert emberekhez kötődő botrányok

A VÁLSÁG SÚLYOSSÁGA SZERINTI KATEGORIZÁLÁS:
PROBLEMATIKUS
Ha a napi ügymenet eltér a normálistól és a helyzet által generált hatások elérik a média ingerküszöbét.

KRITIKUS
Nem érintik közvetlenül az adott vállalat alaptevékenységét, de hosszú távon nagyobb fennakadást okozhatnak a működésben.

VÁLSÁGOS
Megbénítják az adott szervezet alaptevékenységének folyamatosságát, ellátását, működését.

KATASZTROFÁLIS
Ha az adott szervezet tulajdonának, imázsának nagyfokú károsodása, megsemmisülése vagy személyi sérülés, haláleset
következik be.

A VÁLSÁG MENEDZSELHETŐSÉGE SZERINT KATEGORIZÁLÁS:
KEMÉNY
Erős hatású, hirtelen megjelenő, komoly veszélyt jelentő történés, mely a legmagasabb fokú érzékenységet, figyelmet
igényli (pl. természeti katasztrófa, csődeljárás, stb.).

PUHA
Lassan, hosszú idő alatt kialakuló, komplex szituáció, amely sokáig a szervezet ingerküszöbén kívül esik, ott viszont
folyamatosan rombol (pl. sikkasztás, pereskedés, zsarolás, megvesztegetés stb.).
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
2019. LEGFONTOSABB KRÍZISTRENDJEI
Elsőként érdemes megnézni a krízislista havi bontását, hogy láthassuk, van-e valamiféle szezonalitása, ciklikussága a
kríziseknek. Míg 2016-ban április és november, 2017-ben a nyári hónapok, 2018-ban pedig március és május mutatták a
legnagyobb intenzitást, addig tavaly a válságok hónapok szerinti eloszlása jóval hullámzóbb volt. Ahogy a lenti grafikonon is látszik, 2019 októbere szokatlanul békés volt a maga 14 esetével, február 46 esettel a legkonfliktusosabb hónapnak tekinthető, míg január és június 37-37 esettel követi. Ennek elsősorban az az oka, hogy év elején rendszerint gyakoriak a munkaügyi sztrájkok, szakszervezeti tiltakozások, valamint a változékony időjárás miatti egészségügyi problémák,
nyár elején pedig a belföldi utazások számának hirtelen megnövekedése miatt gyakoribbá válnak a közúti balesetek,
személyszállítással és kültéri rendezvényekkel összefüggő válságok.

KRÍZISEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
HÓNAPOK SZERINT
(2019)
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2016 óta, - vagyis amióta minden évben elkészítjük a Krízistérképet, - kivétel nélkül minden kiadványban arról számoltunk be, hogy a közélet szolgáltatta a legtöbb válságot Magyarországon. Ez 2019-ben sem volt másként, az összesetszám közel 38 százaléka, azaz 133 botrány volt politikai vonatkozású. Viszonyításképp: 2016-ban még csak az esetek 32
százaléka, míg 2017-ben és 2018-ban már az összesetszám közel 40 százaléka kötődött a public szektorhoz. Mindebből
egyenesen következik, hogy bár a hazai válságok abszolút mennyisége időszakosan nőtt ugyan, a legfontosabb arányok
nem változtak jelentősen az egyes iparágakon belül.
2018-hoz és 2017-hez hasonlóan tavaly is a második legtöbb válságeset, szám szerint 88 a közlekedés területén történt,
mely 2016-ban még nem számított különösebben krízisintenzív szektornak. Az egészségügy 2018-ban került fel először
a dobogóra az összesetszám tíz százalékával; ezt az arányt nagyjából megtartva az ellátórendszer tavaly is a harmadik
helyen végzett 36 regisztrált válsággal.
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A lenti ábra értelmezésekor azt is érdemes megjegyezni, hogy mintha a szolgáltatóiparban tevékenykedők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnének a prevencióra, és tanultak a korábban őket sújtó krízisekből. Az iparág 2016-ban a második, 2017-ben a harmadik helyre, 2018-ban pedig már csak a középmezőny végére került. Ami 2019-et illeti, tavaly eljutottunk oda, hogy a hazai válságok közül csupán a második legkevesebb történt a szolgáltatóiparban, a legalacsonyabb
esetszámot pedig az energiaiparban regisztráltuk, ami jól jelzi az iparágban dolgozók profizmusát és felkészültségét.

KRÍZISEK SZÁMA IPARÁGAK SZERINT
(2019)
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A krízisek szektorok szerinti megoszlásának vizsgálata során 2016-2018 között végig azt tapasztaltuk, hogy a forprofit
szektor az esetek legnagyobb hányadát, közel felét adta; második helyen pedig kivétel nélkül minden évben az állami
tulajdonoshoz kötődő ügyek szerepeltek. Bár az arányok ugyan nem sokat változtak az elmúlt években, tavaly azonban felhívtuk rá a figyelmet, hogy közben az „olló” folyamatosan záruló tendenciát mutatott. Ennek eredményeképpen
2018-ban már csak egyetlen százalékponttal haladták meg a nyereségorientált szervezetek (42%) az állami fenntartású
cégeket (41%). 2019-ben a sorrend végül megfordult: az állami cégek 166 esettel (47%) magasan felülreprezentáltak
voltak a kutatásban, a forprofit vállalatok pedig 146 esettel (41%) a második helyre szorultak. Ahogy 2016-2018 között végig, úgy a tavalyi évben is azt tapasztaltuk, hogy a nonprofit szektort lehet a legkevésbé hírbe hozni botrányos
ügyekkel (3%); kéz a kézben kullog ugyanis a lista végén a magánszemélyekhez, ismert emberekhez, celebekhez kötődő
válságokkal (9%). Viszonyításképpen ezek az értékek 2018-ban 5% és 11% voltak, így megállapíthatjuk, hogy mindkét
terület a kevésbé krízisérzékeny szektorok közé tartozik, a bennük dolgozó vállalkozások pedig egyre tudatosabban és
körültekintőbben menedzselik önmagukat.

KRÍZISEK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA SZEKTOROK SZERINT
(2019)
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A krízisek menedzselhetőségét, vagyis nehézségének és komplexitásának mértékét gyakran nem könnyű kívülről megítélni, de a hirtelen fellépő, nagy hatóerejű ügyeket bizonyosan a kemény krízisek közé kell sorolnunk. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy tavaly még inkább a kemény, nehezen menedzselhető és komplex karakterisztikájú
válságok dominálták a magyar piacot, melyek az összesetszám mintegy 77 százalékát tették ki. Viszonyításképpen ez az
érték 2018-ban csupán 61 százalék volt, 2017-ben azonban rekord nagyságú 82 százalékot mértünk, melyből egyenesen
következik, hogy a krízisek kezelhetőségének mértéke erősen hullámzó tendenciát mutat, melyben egyelőre lehetetlennek tűnik valamifajta szabályszerűséget azonosítani.

KRÍZISEK BESOROLÁSA
MENEDZSELHETŐSÉG SZERINT
(2019)
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A krízisek kiváltó okait tekintve 2017-ben toronymagasan nyert a mismanagement, vagyis a szervezeti félrekezelés,
ami egyértelműen a cégirányítás hibáira utal. Ez a kiváltó ok 2018-ban a harmadik helyre szorult, mely akár azt is jelentheti, hogy a hazai cégek vezetősége egyre felkészültebb, egyre tudatosabb és egyre több válságot kerül el sikerrel.
Szerencsére 2019-ben sem történt változás a dobogó harmadik helyén, így mindezt a jelenlegi Krízistérkép eredményei
is megerősítik: a mismanagement nyomán kialakult helyzetekből ugyanis csupán 53 esetet regisztráltunk, mely az ös�szesetszám mindössze 14 százaléka. 2018-hoz hasonlóan 2019-ben is megőrizték elsőségüket a balesetek összesen 122
regisztrált esettel, a második helyre azonban a 2018-ban tapasztaltaktól eltérően az érdekgazdák kifogásai kerültek a
bűncselekmények helyett 73 regisztrált esettel.

KRÍZISEK BESOROLÁSA KIVÁLTÓ OK SZERINT
(2019)
BALESET, ÜZEMZAVAR

122

BŰNCSELEKMÉNY

39

ÉN-MÁRKA

6

DISZKRIMINÁCIÓ

11

ÉRDEKGAZDÁK KIFOGÁSAI

73

FELSŐVEZETŐ ELTÁVOLÍTÁS
KÖRNYEZETI KATASZTRÓFA

1
3

MISMANAGEMENT

53

TERMÉKVISSZAHÍVÁS

2

MAGYARORSZÁG
KRÍZISSZÁMAI 2016-2019 KÖZÖTT
8
WHISTLE BLOWER

EMBERI MULASZTÁS

21

HIBÁS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

14
0

10

458

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

15
Ahogyan a menedzselhetőség szerinti kemény, vagy puha skálán, úgy az egyes válságesetek lefutásának ideje szerinti
skálán is nehéz objektív ítéletet hozni. Míg a 2017-es krízisek nagyobb arányban elhúzódó, nehezebben megoldható,
esetleg ciklikus ügyek voltak, addig 2018-ban arányuk mintegy 31 százalékra csökkent. Szerencsére ezt a tendenciát a
mostani Krízistérképben is megerősíthetjük, mivel tavaly szintén elsöprő többséget képviseltek a gyorsan fellépő, gyors
lefolyású ügyek, melyek az összesetszám 72 százalékát tették ki. Összefoglalva tehát elmondható, hogy 2019-ben nem
tapasztaltunk szignifikáns eltérést: a hazai ügyeknek csak mintegy bő egynegyede, vagyis 98 válság tekinthető elhúzódónak.

KRÍZISEK BESOROLÁSA A LEFUTÁS IDEJE SZERINT
(2019)
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Végezetül megállapíthatjuk, hogy a krízisek súlyossága tekintetében a 2016-2019 közötti időszakban jóval kisebb arányt
képviseltek a valóban súlyos, hosszú távon romboló, vagy akár végzetes károkat okozó krízisek. 2018-ban például a
katasztrofális, megsemmisítő hatású eseteket az összesetszám tíz százaléka alatt regisztráltuk, a válságos kategória
pedig ugyancsak a 10 százalékos küszöb környékére került. A kevésbé súlyos (kritikus vagy problematikus) ügyek a teljes
spektrum 80 százalékát képviselték. Mindez tavaly annyiban módosult, hogy a 2019-es krízisek mintegy 15 százaléka válságos, 50 százaléka problematikus, 27 százaléka kritikus, az összesetszámnak pedig mindössze 8 százaléka tekinthető
csupán katasztrofális súlyosságúnak. A korábbi évekkel összevetve mindez azt jelenti, hogy 2019-ben tovább laposodott
az egyes ügyekhez kapcsolódó fenyegetettség mértékének görbéje, vagyis kevesebb a kirívó intenzitású eset.

KRÍZISEK BESOROLÁSA SÚLYOSSÁG SZERINT
(2019)
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A 2019-ES ÉV KIEMELT ESETEI ÉS A
FŐBB IPARÁGI TENDENCIÁK
Miután számszerűen áttekintettünk a tavalyi év legfontosabb krízistrendjeit, elérkezett az idő, hogy az összegyűjtött
353 elem közül kiválasszuk és mélyreható, kvalitatív elemzésnek vessük alá azokat a botrányokat, kiemelt eseteket,
melyek az adott szektorban és időszakban a legnagyobb visszhangot kapták a médiában.
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KÖZÉLETI SZEKTOR
SZEMBENÉZNI, ELFOGADNI
A közélet, mint a legtöbb krízishelyzetet eredményező szektor 133 botrányából nehéz kiválasztani azt, ami leginkább
jellemzi az egész évet. Éppen ezért két, nagyon különböző ügyet választottunk, hogy megfelelően bemutassuk ennek a
területnek a sokszínűségét. Mindkét esetben közös elem, hogy a magyar kulturális élethez kötődik, jól beazonosítható
és sokak által ismert emberekhez kapcsolódik.
A magyar színházi világ a globális #metoo kampány évében, 2017-ben került az érdeklődés központjába a Marton László
és Kerényi Miklós Gábor nevéhez kapcsolódó színházi zaklatási vádak miatt. 2019-ben az egyik színházi zaklatási ügy
középpontjában ezúttal a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Gothár Péter állt, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, mellette pedig a Katona József Színház rendezője volt.
Gothár a színház igazgatója által később kéretlen közeledésnek nevezett tette miatt volt kénytelen távozni a Katona
József Színházból. A korábbi zaklatási botrányokhoz képest előrelépés, hogy az elmúlt két évben kialakítottak egy olyan
kríziskommunikációs protokoll, amely egyelőre ugyan még nem terjedt el általánosan, mégis hatékony segítséget nyújtott az ügy kezeléséhez és teljeskörű kivizsgálásához. A színház elsőként nem hozta nyilvánosságra Gothár Péter nevét,
sem más, az érintettek beazonosítására alkalmas információt, így az áldozat névtelenségét sikerült mind a mai napig
titokban tartani a nyilvánosság előtt. Gothár felvállalta tettét, de maradtak kérdőjelek.
Az esetet számos ellentmondás kísérte arra vonatkozóan, hogy egyszeri vagy többszöri alkalom volt-e a zaklatás, egy
vagy több áldozat volt-e, illetve egy éve, vagy korábban történt-e a nagy médiavisszhangot kiváltó, kéretlen közeledés.
A színház a vizsgálóbizottság felállításával az ügyet lezártnak tekintette, de a számos nyitott kérdés miatt Máthé Gábor,
a színház igazgatója egy közéleti portálon adott nagyinterjúban az ügy részleteivel kapcsolatos magyarázkodásra kényszerült. Kommunikációs szempontból nagyon fontos, hogy a színház és az érintett rendező Facebook-posztban, valamint
a Katona József Színház hivatalos honlapján egy időben hozták nyilvánosságra közleményeiket. A közösségi médiában
és a sajtóban szinte párhuzamosan folyó diskurzus jellemezte a botrányt. Az élénk visszhang és a közvélemény megdöbbenése miatt a zaklatási ügy nem maradt pusztán a színházi világ berkein belül, hiszen az aktuálpolitikai diskurzusba is
bekerült a “zaklatószínházak” kifejezés. Az ügyre reflektálva és hivatkozva a kormányzó párt törvényjavaslatot nyújtott
be 2019 decemberében a színházak költségvetésének átvilágításával kapcsolatban.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Szexuális zaklatás kríziskommunikációja
matrixpr.hu, 2019. 12. 23.
„Ezekben a pillanatokban is ezer néma áldozat fojtja el a fájdalmát” - Hogyan tovább a #metoo után?
Nők Lapja Cafe, 2018. 04. 05.

kép forrása: www.life.hu
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KÖZÉLETI SZEKTOR
A közéleti szektor második kiemelt esete az énekes, L.L. Junior 3 éves kisfiának tragikus közlekedési balesetéhez
fűződik. Az énekes gyermeke életét vesztette 2019 augusztusában. Hosszú hetekig a nagy nyilvánosság előtt zajlott a
baleset körülményeinek minden apró részletre kiterjedő taglalása LL. Junior (Lesi László Csaba) és különvált felesége,
Hopp Csilla között. A bulvármédia mellett a közösségi média felületei is kiemelt szerepet kaptak, de a közlekedési balesetekről rendre beszámoló országos hírportálok figyelmét sem kerülték el a hol a közösségi média felületeken, hol az
ügyvédeken keresztül kommunikáló szülők nyilatkozatai, olykor meggondolatlan kirohanásai.
A közvélemény hetekig megrázó részletességgel értesült a baleset körülményeiről, a szülőpár harcáról nagyobbik fiuk
felügyeleti jogáért, a temetés és a gyász különböző stációiról. Az eset jól rávilágított a bulvármédia felelősségére, valamint arra is, hogy vajon szabad-e ennyire aprólékos részletességgel bemutatni egy család magánügyeit. A kisfiú tragikus halála felhívta a figyelmet a gyász nehézségeire, a gyászfeldolgozás fontosságára és a kríziskezelés pszichológiai
aspektusaira is. A kezdeti sokkot követően a nyilvánosság előtt egyre összeszedettebben kommunikáló édesanya egy
online gyászfeldolgozó közösségben talált vigaszt, de az édesapa is gyászfeldolgozó csoport segítségével fogadta el a
tragédiát.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Gyászoló szülők csoportja segíti L.L. Juniort a tragédia óta: videó, life.hu, 2019. 09. 11.
life.hu, 2019. 09. 11.

IPARÁGI ELEMZÉS
133 regisztrált esettel az összesetszám közel 38 százaléka került a közélet kategóriába - ezzel 2016 és 2017 után 2018ban is messze ez a gyűjtőszektor került a képzeletbeli dobogó élére. Az első helyezés annyiban mindenképpen csalóka,
hogy a közéleti szektorba beleértünk számos olyan, máshova nem sorolható esetet, amely a közvélemény figyelmét
felkelti, a közbeszédet tematizálja. A legnagyobb figyelmet minden esetben a negatív hírek, a botrányok érik el.
A 133 eset közül 42 elhúzódó, míg 91 gyors lefolyású volt. Ez utóbbiak közös jellemzője, hogy hamar, akár néhány napon
belül megoldódtak. A gyors lefolyású válságok aránya nagyjából megegyezik az előző években tapasztalt arányszámokkal (2018-ban szintén 68%, 2017-ben 78%, 2016-ban pedig 67,5% volt a gyors lefolyású krízishelyzetek aránya az összesetszámhoz viszonyítva.)
Szektorokat tekintve az előző évekhez hasonlóan a közéleti válsághelyzetek közül a legtöbb, vagyis szám szerint 63
eset az állami szektorhoz, 32 a forprofithoz, 30 személyhez kötődő krízishelyzet volt, 8-at pedig a nonprofit szektorhoz
soroltunk. A válság kiváltó oka szerint a legtöbb eset (37) a balesetek közé sorolható, a második legtöbb az érdekgazdák
kifogásai (24) lettek. A harmadik, illetve negyedik helyen végeztek, közel hasonló esetszámmal a bűncselekményhez
(19) és a mismanagementhez (18) köthető esetek. Az összesetszám 74 százaléka a fenti négy ok valamelyikéhez kapcsolódott, az összes többi kiváltó ok összesen csupán 26 százalékos arányt ért el.
A válság súlyossága szerinti kategóriák közül az esetek 47%-a a legenyhébb, problematikus csoportba volt sorolható.
Szintén magas, 34% a kritikus csoportba tartozó esetek aránya, míg a válságos és katasztrofális ügyek mindössze az ös�szesetszám 19%-át tették ki. A válság menedzselhetőségét tekintve 104 kemény és 29 puha válsághelyzetet találtunk a
közéleti szektorban. A hirtelen megjelenő, komoly veszélyt jelentő 78%-ot kitevő kemény válságok aránya a 2018-as év
közel azonos (51% kemény, 49% puha) megoszlásához képest visszatérést jelent a 2017-ben mért 76%-hoz.

kép forrása: www.gundel.hu
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SZOLGÁLTATÓIPAR
PATINÁS MÁRKÁK BAJBAN
Örök márkaépítési közhely, hogy a hosszú évek, évtizedek összehangolt és következetes márkaépítési munkájával felépített reputáció pár óra alatt sérülhet egy rosszul kezelt krízishelyzet következtében. Természetesen arra is találunk
példát a 2019-es évben, hogy egy nagy múltra visszatekintő, nemzetközi márka csődje ellenére is képes túlélni a jól
kommunikáló leányvállalat.
1910-re kell visszanyúlni, hogy a Gundel Étterem megnyitását felidézzük. A 110 éves étterem a Miniszterelnökséggel
kötött szolgáltatói szerződést a menza, illetve különböző protokollesemények cateringjének biztosítására. Az év szinte
első hangos botrányát jelentő ügyére január első napjaiban került sor, az üzemeltetés átvételét követően. A menzára
kitett étlap fotójáról mindenki megtudhatta, hogy mennyibe kerül a borsófőzelék. A 850 Ft-os Gundel-menü azonnali
kérdéseket vetett fel, de a válaszok várattak magukra. A Gundel Étterem komoly közösségi média-össztűz alá került: a
közösségi értékelő oldalakon néhány óra alatt lerontották az étterem minősítését. A hallgatást egy hét után törte meg
az étterem ügyvezetője, amikor is nagyinterjúban igyekezett elmagyarázni az olcsó menü gazdasági racionalitását.
A Gundel komoly pozicionálási lehetőséget szalasztott el a hallgatással. Nemcsak kiengedte a kezéből a kontrollt, de
önként lemondott a krízis alakításáról, és kitette magát a botrány erősödésének. Amíg az étterem hallgatott, egy civil
szervezet nyílt levélben szólította fel őket, hogy kórházaknak is áruljanak ilyen olcsó menüt. A média közben észrevette,
hogy nem lehet értékelni az éttermet, ami tovább rombolta a vállalkozás imázsát. A kiegészítés nélküli hír ráadásul úgy
hatott, mintha az étterem maga tiltotta volna le a funkciót. DK-s politikusok többször bejutottak a menzára, hogy a
megvásárolt két ebédjüket rászorulóknak adják, majd törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, hogy a kórházakban és
az iskolákban is a Gundel-menza árain lehessen enni. Január 19-re tüntetés szerveződött a Gundel elé, ami miatt az étterem be is zárt néhány napra. A hallgatás nem bizonyult jó stratégiának, hiszen önkéntelenül is azt sugallta: az étterem
nem tudja megvédeni igazát a nyilvánosság előtt.
A reputáción azonban sokkal komolyabb csorbát ejtett az, hogy a márkanévhez kapcsolódó alapértékek és képzettársítások nehezen összeegyeztethetőek a menza jelleggel. Magához a Gundel márkanévhez a luxus kategóriába pozicionált
minőség kapcsolódik. A Gundel tradícióját jelentő exkluzív környezet, alapanyagok és szerviz semmiképpen nem illik a
miniszterelnökségi menzának helyet adó Karmelita kolostorhoz és a menza fogalmához, hiszen a puritánságot kommunikálták szisztematikusan a Karmelita kolostor felújításához kapcsolódóan is. A két márkapozíció közötti kommunikációs
ellentmondás generálhatta a közvélemény felháborodását. Ezt akár előzetesen is lehetett volna kezelni, ha a Gundel
már a tender elnyerésekor tájékoztat az ernyőmárka alatt üzemeltetett szolgáltatások különbségeiről. Ez nem történt
meg, sőt, a Gundel logója került a menza étlapjára is, az egységes vizualitás pedig tovább erősítette azt a vélekedést,
hogy luxusételeket forgalmaznak tizedáron.
Az eset jól példázza: a forprofit gazdasági társaságoknak a politikai erőtérbe lépés kockázatos lehet kommunikációs
szempontból, a gyümölcsöző szerződés ellenére. A jogilag megfelelő, kellő profittal kecsegtető szerződések elkészítése
mellett a kommunikációt is fel kell készíteni a helytállásra.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Nem eszik olyan forrón a Gundelt!
Bohmkornel.blog.hu 2019.01.08.
Mit és miért kellene másképp kommunikálnia a Gundelnek?
Media 2.0 Blog 2019.01.14.
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SZOLGÁLTATÓIPAR
A szolgáltatóiparban tárgyalt második kiemelt eset a magyar Neckermannhoz fűződik. 2019 szeptember végén lényegében egyik napról a másikra addig elképzelhetetlen, a működési feltételeit alapjaiban megváltoztató esemény történt
az 1983 óta töretlenül fejlődő cég életében: csődbe mentek és megszüntették tevékenységüket a Thomas Cook nemzetközi cégcsoport külföldi tagjai. Bár az utolsó pillanatig folytak a tárgyalások az 1841-ben alapított nemzetközi utazásszervező cég megmentéséről, végül többszázezer utas rekedt külföldi üdülőhelyeken és globálisan 22 ezer ember
vesztette el munkáját.
A Nagy-Britanniából érkező, kétségbeesett utasokat és munka nélkül maradt embereket mutató képsorok Magyarországon is felborzolták a kedélyeket. Egyik napról a másikra megszűntek, illetve elérhetetlenné, működésképtelenné
váltak a nemzetközi cégcsoport informatikai rendszerei. Ennek ellenére a magyar Neckermann képes volt gyors és teljesen transzparens kommunikációval talpon maradni. Tették mindezt úgy, hogy az ügyfelek felé megerősített ügyfélszolgálatot, telefonos elérhetőségeket biztosítottak, folyamatosan válaszoltak a megkeresésekre és a média érdeklődése
elől sem zárkóztak el. Az azonnali kommunikáció és kríziskezelés végül hatásos volt: nemcsak a már lefoglalt utazások
tulajdonosait sikerült megnyugtatni, de néhány hét elteltével új utazások értékesítését is újra tudta kezdeni a cég.
A gyors kezelés sikertényezői közül egyrészt ki kell emeljük az ügyvezető személyét, aki az első pillanattól kezdve nevét és arcát adta a válságkommunikációhoz. Másrészt érdemes hangsúlyozni az ügyfélszolgálati munka fontosságát is:
mindkét tevékenység a márkától megszokott magas minőségből, elkötelezettségből és ügyfélorientált szemléletből
fakadt.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Békefi Veronika az Év Női Menedzsere – interjú
Turizmus.com, 2020. 03.09.

IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
A szolgáltatóipar a 2019-ben regisztrált 13 esettel a középmezőnybe került a szektorok között. Ez a krízisszám alacsonyabb, mint a korábbi években: 2018-ban ugyanis 19, 2017-ben 55, 2016-ban pedig 115 esetet azonosítottak a Krízistérkép szerzői. Az esetszám folyamatos csökkenésének két fő magyarázata is lehet. Egyrészről a szolgáltatóiparban tevékenykedők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a prevencióra, és tanulnak a korábban őket sújtó krízisekből, mely végső
soron az ügyfélorientáltság erősödéséhez, valamint az egyre hatékonyabb kommunikációs folyamatok kialakításához
vezet. Másrészről az is indokolhatja az esetszám drasztikus csökkenését, hogy a szolgáltató szektorral kapcsolatos negatív hírek egyre inkább csak a közösségi média felületeken eszkalálódnak, és ott is oldódnak meg.
A szektorban detektált válságszituációk kivétel nélkül forprofit vállalatokhoz kötődnek. A krízishelyzetek 77 %-a gyors
lefolyású volt, és csak 3 esetben (23%) húzódott el a válság. Ez a korábbi évek arányaihoz illeszkedő megoszlás. A válság
kiváltó oka szerint a két leggyakoribb forrás a baleset (6), – mint például a siófoki wakeboard-pályán vagy a Lupa-tavon
történt sérülés, – valamint a bűncselekmény (3). Ezeken túl egy bioszolárium GVH-büntetése is rákerült térképünkre. Az
esetek 46%-át minősítettük problematikusnak, a válsághelyzetek 54%-a ennél súlyosabb, kritikus vagy katasztrofális
hatású volt. Az összes eset 84%-a bizonyult hirtelen megjelenésű, kemény válsághelyzetnek, mint például a miskolctapolcai vagy sárvári fürdő ügye.

kép forrása: www.index.hu
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ENERGIAIPAR ÉS
TŐKEJAVAK PIACA
VALAMIT VISZ A VÍZ
A Mátrai Erőmű Magyarország második legnagyobb villamosenergia-termelője, mégsem hallottunk sokáig rendszeresen a visontai létesítményről. 2019 novemberétől azonban több ízben is bekerült a média figyelmének középpontjába.
Bár a kezdőlökést egy tulajdonosváltási hír felröppenése adta, a gyors egymásutánban érkező hírek egy elhúzódó technológiai problémát és környezeti szennyezést körvonalaztak. Elsőként azt tudhattuk meg, hogy kén- és foszfortartalmú
gáz fejlődött az erőmű területén, mely több munkavállalónál irritációt okozott november 11-én. A kénhidrogén szivárgásról fénymásolt tájékoztató anyagot kaptak a munkatársak, akiket a társaság közleménye szerint ellátták védőruhával
és munkavédelmi oktatással is. A Katasztrófavédelem egy mobil labor segítségével kezdett méréseket.
Bár az eset elszigeteltnek tűnt, hamarosan új részletek láttak napvilágot az Őzse-völgyi technológiai víztározóban létrejött szennyeződéssel kapcsolatban. Kiszivárgott egy belső levél. Felmerült, hogy az erőművel azonos tulajdonosú, közeli
keményítőgyárból eredhet a szerves anyagok bomlásából származó szennyeződés. A Greenpeace Magyarország pedig
a Bene-patak vizét kezdte el vizsgálni, és az is kiderült, hogy erős bűzre panaszkodtak az erőmű közeli településeken
élők. Az Erőmű közleménnyel reagált, melyben arról tájékoztattak, hogy folyamatos légtérelemzés mellett vizsgálják ki
az ügyet; az Erőmű és az Ipari Park dolgozói az észlelés napján sem voltak veszélyben. A megnyugtató közleményt követően egy sajtótájékoztatót hívtak össze, ahol a cég biztonsági vezetői, az egészségügyi vezetők, a katasztrófavédelem
helyi vezetői és a helyi tisztifőorvos múltidéző díszletek között mutatta be részletesen a november 7-étől zajló eseményeket. Az elhangzottak szerint már november 7-én életbe léptették a veszélyhelyzeti forgatókönyvet, és a területet is
lezárva kezdték meg a kárelhárítást, majd az elhárítást követően a tájékoztatást.
A Katasztrófavédelem közérdekű adatigénylés nyomán decemberben közzétette részletes vizsgálati eredményeit. A
jelentésből kiderült, hogy a tározónál keletkezett gázok nem jutottak el a lakott területekig, a mobil labor mérései egyszer sem mutattak ki veszélyes gázkoncentráció-tartalmat a településeken és az ott átfolyó patakok közelében. 2019-től
azonban úgy kellett elbúcsúznunk, hogy az Erőmű által ígért vizsgálat lezárultáról, vagy annak eredményéről nem kapott hírt a közvélemény. Így a szennyezés oka, pontos kiterjedése, környezetre gyakorolt hatásai egyelőre nem ismertek
a nyilvánosság előtt.  
Kétségkívül nagyon keveset tudunk a katasztrófakommunikációról, mely a kríziskommunikáció szabályaira épülve, általában a szükséges, de elégséges tájékoztatás elvét követi. Egy forprofit részvénytársaságtól azt várja el a nyilvánosság,
hogy részletes tájékoztatást adjon egy esetleges környezetszennyezésről, a munkavállalók egészségét talán befolyásoló, az üzemi tevékenység környezetében élő lakosság mindennapjait akár csak időlegesen megzavaró eseményről,
eseménysorozatról is. Mindenképpen segíti a transzparensebb tájékoztatást, a csekély érdekérvényesítési erővel bíró
érdekgazdák (munkavállalók, környező települések lakossága) megnyugtatását, a sajtó számos kérdésének megválaszolását, ha kommunikációs szakemberek is szerepet kapnak a külső kommunikációban.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Sztrájk!
bohmkornel.blog.hu 2019. 01.30.
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IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
Az energia és tőkejavak szektorai, hasonlóan a korábbi évekhez, “szerencsésen megúszták” a 2019-as évet: a két szektorban mindössze 35 krízishelyzetet találtunk, ami az teljes esetszám alig 10 százaléka. A 35 krízishelyzetből 74%, azaz
26 esemény forprofit vállalathoz köthető. Az ellátási biztonság szempontjából szerencsés az a tény, hogy a regisztrált
válsághelyzetek közül a sertéspestis kivételével egy sem volt katasztrófa következménye; 13 baleset azonban okozott
krízist, amelyek közül négy a paksi atomerőműhöz volt köthető (az összes válsághelyzet 37%-a).
A másik oldalon nem megnyugtató tendencia, hogy a február-március igazi sztrájkszezonná lépett elő Magyarországon:
a munkáltató és munkavállalók közötti érdekütközésre vezethető vissza az összesetszám 37%-a, 13 problematikus és
kritikus minősítésű esemény is. Az Audi, a Teva, a Sanofi, a Hankook és a Suzuki mellett sztrájkkészültség vagy sztrájk
érintette a Paksi Atomerőművet is. További aggasztó jelzés, hogy a tőkejavak szektorban az elhúzódó válságok aránya
megközelíti a 40%-ot.

kép forrása: www.index.hu

23

TECHNOLÓGIAI IPARÁG
BOCSI ANYU!
A 2019-es Anyák napjára készített „Bocsi Anyu! – Egy rendhagyó Anyák napja” című klipben az anyák napi ünnepségre
érkező nők nézik végig, amint a gyerekeik egy kivetítőn visszamondják az ő kifogásaikat, hogy pontosan miért nem
érnek rá. A szívszorítóan érzelmesre hangolt, három generációt átfogó reklámmal a Telekom a társadalmilag érzékeny témákat felkaroló márkák sorába igyekezett beállni. A napi személyes kapcsolat, legalább négy virtuálisan együtt
töltött perc fontosságára hívta volna fel a figyelmet spot, de nem ez volt a legerősebb üzenete, így a reklám azonnal
más értelmezési keretbe került a közvélemény zajos ítélete szerint. A Telekom Facebook-oldalát és a YouTube-ra feltett
videót elárasztották a kommentek: sokak szerint a dolgozó nők nem jókedvükből nem érnek rá. Mások azt emelték ki,
hogy egy szó sem esik az apákról, a család elhanyagolása egyedül a nő hibájának tűnik.
Bár a márka első megszólalásában sikerként kommunikálta a rengeteg megtekintést és a spot által generált élénk vitát, de az aggasztóan sok negatív visszajelzés beindította a márkakommunikációs csapat krízismenedzsmentjét. Május
10-én pénteken a Telekom “bocsánatot kért” esti közleményében. Mint fogalmaztak, nem állt szándékukban bárkiben
bűntudatot vagy rossz érzéseket kelteni, a vita számukra is rengeteg tanulságot hordozott. Emellett megpróbálták a
3 perces reklámfilm fő üzenetét elmagyarázni, hozzákapcsolni a márka megszokott értékeihez, majd Digitális családi
dilemmák címmel nyilvános kerekasztal-beszélgetést szerveztek neves szakértő vendégek részvételével, a párbeszéd
folytatására.
A márkák társadalmi kérdésekben való megszólalása komoly felkészülést igényel, nemcsak a marketingosztály részéről. A nők társadalmi helyzetével kapcsolatos bármely állásfoglalás alapos körültekintést tesz szükségessé, hiszen az
áldozathibáztatás, a bűnbakképzés bármilyen, akár halvány felbukkanása is elementáris erejű ellenszenvet zúdíthat egy
márkára.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Már megint az anyák hibáztatása van porondon
babaszoba.hu, 2019. 05. 13.
Tabudöntés helyett imázsdöntés
Beszédírók Blog, 2019. 05. 10.

IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
A technológiai iparág 2019-ben alig-alig vonta magára a közvélemény figyelmét. A szektorban mindössze 12 krízishelyzetet regisztráltunk (ez pontosan ugyanannyi, mint 2018-ban), ami az összesetszám alig több mint 3%-a. Kivétel nélkül
minden válsághelyzet forprofit vállalathoz kötődött. Az érdekgazdák kifogásai tekinthetők a leggyakoribb válságoknak
ebben a szektorban 4-4 helyzettel (köztük a Digi AMC-csatornákkal kapcsolatos ügye) és a mismanagement (köztük a
szarvasi kávéfőzőgyár csődje és a Delta Systems vagyonzárolása). Aggasztó viszont, hogy az elhúzódó válságok aránya
magasabb a megszokottnál, eléri az 58%-ot.

kép forrása: www.24.hu
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KÖZLEKEDÉSI ÉS
SZÁLLÍTÁSI IPAR
HABLEÁNY FEKETÉBEN
Tragikus, sötét év volt 2019 a közlekedési ügyeket fókuszba helyezve. Mikor döntést hoztunk, hogy mi legyen a közlekedési iparágban a kiemelt ügy, nem volt kérdés, hogy a Margit híd pilléreinél felborult, dél-koreai csoportot szállító hajó
máig felfoghatatlan tragédiáját kell idetennünk. Pedig enélkül sem volt eseménytelen az év: kisebb-nagyobb horderejű, és rendkívül tanulságos esetek sorát találtuk. Feltűnően sok dulakodás, verekedés alakult ki taxisok, buszsofőrök,
kalauzok, villamosvezetők részvételével (rendszerint a támadások elszenvedőiként), és nagy port vertek fel nyáron a
fapados légitársaságok által itt-ottfelejtett csomagok, lemaradt-, vagy rossz helyre szállított utasok teljesen jogos felháborodásai is.
A fentiek azonban nem összevethetőek az egész országot és a nemzetközi közvéleményt is megrázó sétahajó-balesettel, amely összesen 28 áldozatot követelt a hideg Duna habjai között. A mentés, az áldozatok keresése, a roncs kiemelése folyamatosan címlapon szerepelt a hazai és a külföldi híradásokban, a baleset körülményeinek feltárása és a kapcsolódó bírósági tárgyalás pedig még továbbra is része a hírfogyasztó közvélemény mindennapjainak. A spontán kialakult
emlékhely is rendre emlékezteti a járókelőket a tragédiára a Képviselői irodaház tövében. Az eset számtalan szakmai
tanulságot is hozott magával, elsősorban az ilyenkor szignifikáns diplomáciai együttműködésekben, a hajózási szabályozások megváltoztatásában, a felelősség megállapításában, politikai kötélhúzásban, amely még egy ilyen, hovatartozástól függetlenül megrendítő esetben is teret követelt magának. Sőt, még a búvár társadalomnak is sikerült összeugrania
a hősies munka után járó elismeréseken. Ezeken túlmenően egy egész iparág (dunai turizmus, sétahajók, idegenvezetés
stb.) renoméját is meg kellett megmenteni – hozzátehetjük persze, hogy sajnos csak a koronavírus beütéséig, mert 2020
márciusa óta nem látni semmilyen turistahajót a Dunán.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
A hajóbaleset olyan krízis, ami hosszan tartó pszichés problémákat okozhat a túlélőknél
24.hu, 2019. 05. 31.
Gyászkommunikáció a szervezetekben
HR portal, 2019. 11. 01.

IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
Az általunk összesített krízisek mintegy egynegyede, vagyis a második legtöbb válság – szám szerint 88 eset – a közlekedési iparágban történt. Ezek többsége baleset volt, így az iparágban jóval több volt a gyorsan érkező és levonuló krízis,
mint az elhúzódó. Az év első hat hónapja jelentősen több esetet produkált, mint a júliustól decemberig tartó időszak.
A közlekedés immár harmadik éve egyhuzamban a képzeletbeli dobogó második fokán végez a szektorok között: idén
csak a közélet tudta maga mögé szorítani e kétes megítélésű versenyben. Az iparágban történt esetek kétharmadában
az állami, önkormányzati tulajdonú cégek (MÁV, BKV, Volán stb.) voltak érintettek, kisebb hányadukat pedig a forprofit
vállalkozások szenvedték el.

kép forrása: nepszava.hu
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PÉNZÜGYI SZEKTOR
RENDSZERÁTÁLLÁS
A pénzügyi rendszerek átállása, frissítése, migrációja a rémálom kategóriába tartozik a banki-, biztosítási cégek életében. A pénzügyi folyamatok teljes biztonsága, folytonosságának biztosítása, adatvesztés és informatikai sérülékenység
kizárása kulcskérdés nem csak a szervezet, de a teljes nemzetgazdaság szempontjából is. Márpedig a financiális területen tényleg állandóak a változások, a „fintech” ipar heti-havi szinten szállítja a technikai újításokat, az érintésmentes
mobilfizetéstől az azonnali átutalási lehetőségig, terminál-technológiától a legmodernebb berendezésekig. Eközben
gyakoriak a tulajdonosváltások, akvizíciók, követni kell a törvényi változásokat is – a pénzügyi szektornak ráadásul informatikai területen is óriási kihívásokkal kell megküzdenie. Sajnos megállapíthatjuk, hogy a bankok sok esetben elvéreznek ezen.
A 2019-es esztendő a CIB Bank számára sem volt túl sikeres. Áprilisban új adatközpontba költöztették az informatikai
eszközöket, az előre bejelentett leállás után azonban legalább egy hétig, egyes panaszok szerint még tovább is jelentős problémák adódtak az elektronikus bankolással, utalással, kártyás fizetésekkel, gyakorlatilag tehát mindennel, ami
fontos az ügyfeleknek. Nem ez volt az első informatikai zavar a CIB Bank-nál tavaly, hiszen már február végén is szóltak
hírek elakadásokról, és az áprilisi átállás után májusban is detektáltunk válságkommunikációs aktivitást a terminálok
akadozása miatt. Kríziskommunikációs szempontból biztosan kifogásolható, hogy a CIB kommunikációja minden gyorsaság, folyamatos rendelkezésre állás és felelős magatartás ellenére gyakran futott bele olyan helyzetekbe, amikor
az adott hiba elhárításáról tájékoztatott, miközben a problémák egy jelentős része továbbra is fennállt. A csalódott
ügyfelek természetesen minden fórumot megtalálták ahhoz, hogy panaszaiknak hangot adjanak, erről tanúskodnak a
gyakorikerdesek.hu-n indított párbeszédek, és a bank Facebook oldalán kialakuló viták is.
Tanulság több területen is akad. Egyfelől tisztában kell lenni azzal, hogy a nagy informatikai rendszerek mozgatása, a
nagyobb ívű fejlesztési munkák nagyon ritkán zajlanak zökkenőmentesen, emiatt pedig nem lehet kellően hangsúlyozni
annak a fontosságát, hogy a tervezett informatikai változtatások kipróbáltak, körültekintően teszteltek legyenek, hogy
élesben már ne történjen semmilyen meglepetés. Másfelől, – ahogy CIB Bank eseténél is láttuk, – az ügyfelek nagyon
könnyen elérnek a legnagyobb publicitást jelentő kommunikációs csatornákig, minden ügyből publicisztikai válság lehet,
és minél tömegesebb a panasz, annál hamarabb kerül újságok címlapjára is a probléma. Végezetül: a hibaelhárításnak
nagyon szorosan együtt kell működnie a kommunikációs részleggel, mert utóbbi nem tud gyors és hiteles tájékoztatást
adni, ha a háttérben közben nem az, vagy nem éppen úgy zajlik, ahogy előzetesen megbeszélték. Mindez végső soron a
szervezet reputációját teszik ki jelentős kockázatnak.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Ki viszi át a CIB Bankot?
Éjszakai Őrség Blog, 2019. 04. 23.
Technikai problémák miatt egyre gyakrabban akadozik a bankolás
Népszava, 2019. 04. 26.
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IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
Ahogyan a korábbi Krízistérképek esetében, úgy 2019-ről is elmondható, hogy a pénzügy a viszonylagosan „védett”,
kevésbé válságérzékeny szektorok közé tartozik, így ezúttal is az alsó mezőnyben kapott helyett: a maga 17 esetével az
összesetszám kevesebb mint 5 százalékát képviselték ugyanis a financiális szektorhoz kötődő krízisek. Úgy látjuk, hogy
az év első fele incidensekben gazdagabb, mint a második félév, különösen a késő nyári és a kora őszi hónapok eseménytelenebbek voltak. Az ügyek többsége, vagyis 8 botrány hibás kezelésből (mismanagement) származott, sok válságeset
technológiai probléma eredménye volt, de bűncselekményeket is (sikkasztás, hackertámadás) is detektáltunk. Mindezzel együtt ugyanakkor megállapítható, hogy összességében nyugodt, kiegyensúlyozott volt a pénzügyi szektor 2019-es
éve, különösebb megrázkódtatások nem érték a főbb iparági szereplőket. Sajnos már most kijelenthetjük, hogy a koronavírus járvány miatt 2020-ban mindez már bizonyosan nem lesz elmondható a hazai pénzintézetekről.
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EGÉSZSÉGIPAR
KÓRHÁZ A VÁROS SZÉLÉN
A 2019-es évben az egészségügyi szektor kríziseinek többsége az állami szférához kötődik, azon belül is főként a kórházakat,
a fekvőbeteg-ellátást érinti. A hírekből kitűnik, hogy a hazai kórházakban nem állnak rendelkezésre a gyógyításhoz szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételek. Egész évben leamortizálódott épületekről, rosszul felszerelt műtőkről, korszerű
műszerek hiányáról szóló hírek borzolják a hírfogyasztók idegeit. A médiából egy alacsony szolgáltatási színvonalon és elégtelenül működő szektor képe bontakozik ki, melyet gyakori átszervezések, látszatmegoldások, akadozó ellátás és aktuálpolitikai érdekek jellemeznek.   
A legnagyobb botrányok a szektorban a szakemberekhez, illetve az ő hiányukhoz fűződnek. A tavalyi évben is több cikk beszámolt arról, hogy kevés az ápoló, a betegszállító, sőt, egy alkalommal az pattant ki, hogy műtőssegéd hiányában marad el hirtelen a műtőbe már betolt beteg operációja. Gyakoriak voltak a hírek a kórházi szakorvosok hiányáról is: országszerte, hosszú
hónapokra bezártak osztályok egy vagy több orvos szabadságolása, nyugdíjba vonulása vagy éppen felmondása miatt.
A szektor 2019-es eseteiről szóló hírekből nyilvánvalóvá válik, hogy az itt megjelenő válságok nem egymástól elszigetelt
jelenségek, a sorozatosan felbukkanó krízisek egymással összefüggnek, és alapvetően az állami fenntartású egészségügyi
szektor súlyos alulfinanszírozottságára vezethetőek vissza. Mindezt jól példázza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház , melynek
jelentős orvoshiánnyal kellett megbirkóznia az év végén, amikor is az intézmény hét sebész szakorvosa közül egyszerre hat
felmondott. A hírek szerint a sürgősségi osztályon dolgozó sebészek túlterheltsége és az alacsony ügyeleti díjak álltak a
probléma hátterében.
A kórház a témában nem kommunikált, de a független sajtó megkeresésére a vezetőség végül elismerte, hogy komoly gond
van. Közölték, hogy a munkakörülmények javításával és az ügyeleti díj emelésével igyekeznek maradásra bírni az orvosokat,
akik azonban egyelőre nem állnak kötélnek. Az ügyben megszólalt az illetékes minisztérium is, amely biztosította a közvéleményt arról, hogy a sebészek felmondása nem gátolja a folyamatos és magas színvonalú betegellátást. A nyilatkozatokból
így az is kiderült, hogy a válságot okozó érdekellentét intézményen belül húzódik a kórház felsővezetése és a szakorvosok
között, míg a fenntartó és az intézmény vezetése – a szakorvosokkal szemben – egységet képez.  
Kríziskommunikáció a kórház részéről a továbbiakban sem történt, a kórház nem tájékoztatta a nyilvánosságot az ügy további
alakulásáról. Közzétett viszont egy sebész szakorvost kereső álláshirdetést a népszerű közösségi portálon, ami több szempontból sem bizonyult jó ötletnek. Egyrészt nem valószínű, hogy a magasan kvalifikált, jó szakemberek ezen a platformon
keresnének állást. Másrészt a poszt alkalmat adott arra, hogy a páciensek kifejthessék véleményüket a kórházról és a magyar
egészségügyről, amit kritikus hozzászólások hosszú során keresztül meg is tettek.   
A krízis a médiában akkor gyűrűzött tovább, amikor sebészek egy másik csoportja szintén benyújtotta felmondását pár nappal később, egy másik fővárosi kórházban. Ekkor a médiában pár szakorvos is hozzászólt a témához, és vázolta a háttérben,
hosszú idő óta zajló folyamatokat, a különböző érdekcsoportok között feszülő kibékíthetetlen ellentéteket, és a súlyos forráshiányt, mely felemészti a szektort és mindazokat, akik kényszerülnek igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
A kórházi ügyeletben megtízszereződött az egy orvosra jutó munka
Magyar Narancs, 2019. 12. 06.
Lesújtó képet fest a magyar egészségügyről a legújabb uniós jelentés
Magyar Narancs, 2019. 12. 26.
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IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
A tavalyi évben az egészségügyi szektornál 36 krízishelyzetet regisztráltunk. Ez magasabb szám, mint 2018-ban, de
hasonló az azt megelőző évek esetszámaihoz. Vizsgálatunk során megállapíthatjuk, hogy 2018-hoz hasonlóan 2019-ben
is az egészségügyi szektor a harmadik leginkább felülreprezentált szektor. A szezonalitás kevéssé jellemző az egészségiparra, az esetszámok nagyjából egyenletesen oszlanak el az év különböző hónapjaiban.
2019-ben is az állami szektorhoz kötődik az iparágban eszkalálódó krízisek többsége (30); csak öt eset robbant ki a
forprofit szektorban és egy krízis kötődött személyhez, amikor egy ismert ember kórházba kerüléséről szóltak a hírek.
Már a tavalyi évben is jellemző volt az állami szektorhoz köthető esetek túlsúlya az egészségügyi kríziseket tekintve,
ellentétben a korábbi időszakkal, amikor az állami és a forprofit szektor nagyjából fele-fele arányban adta ki a teljes
elemszámot. Az általunk részletezett, kiemelt eset is az állami szektorból került ki az évre legjellemzőbb krízisekhez
hasonlóan, hiszen kórházműködtetési témát dolgoz fel.
A krízisek kiváltó oka szempontjából a szektorban regisztrált esetek mintegy egyharmada, szám szerint 12 eset érdekgazdák kifogásai, munkaerővita, vagy konfrontáció következtében alakultak ki. A krízis 8 esetben a szervezet hibájából
történő károkozás, jogi visszaélések, vállalatvezetési kötelezettségszegés, rossz kezelés nyomán lépett fel, 7 esetben
baleset történt, 6 esetben pedig valamilyen bűncselekmény. Az általunk vizsgált ügyek kétharmada hirtelen alakult, ki
és gyors lefutású krízishelyzet volt, de a korábbi évekhez képest nőtt az elhúzódó válságok aránya a szektoron belül. A
szektorban észlelt válságok közül több volt a hirtelen megjelenő, komoly veszélyt jelentő történés (23 eset), és kevesebb a lassan, hosszú idő alatt kialakuló, komplex szituáció (13). A krízis 2 esetben volt katasztrofális végkimenetelű,
azaz halállal végződött, a többi esetet hasonló számban soroltuk a válságos, kritikus, vagy problematikus ügyek közé.

kép forrása: femina.hu
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GYORSAN FORGÓ
FOGYASZTÁSI CIKKEK PIACA
ÍZLÉSEK ÉS POFONOK
Nem csak a kreatív iparban dolgozók élete nehéz, de a vállalati döntéshozóké is, akiknek meg kell határozniuk, hogy pontosan mi fér bele a jó ízlés határaiba, és mi az, ami már túlmegy azon. A reklámok, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG)
népszerűsítése legalább másfél százada jelent szakmai kihívást, és minél nagyobb a piaci verseny, minél bőségesebb a kínálat, annál nehezebb kitűnni kreatív ötletekkel, meghökkentő vizuális megjelenéssel. Nem véletlen, hogy a reklámok mindig
is feszegetik a határokat, leginkább ez az a terület, ami mindig egyre alacsonyabbra teszi az erkölcsi, vagy éppen a szókimondás mércéjét, és ha túlmegy a befogadhatóság határán, akkor pedig sűrű elnézések közepette visszakozik. Ezért jöttek
létre olyan jól működő reklámszabályozó testületek, mint például a brit ASA, vagy a hazai ÖRT, hogy még publikálás előtt
véleményt tudjanak formálni a nagyközönségnek szánt reklámokról. A kitűnés vágyát ráadásul tovább nehezíti, hogy a termékek gyártói és forgalmazói szeretnének mindig gyorsak és aktuálisak lenni, emiatt pedig sokszor úgy érzik, hogy lépéskényszerben vannak és szót kell kérniük az aktualitások kapcsán. Ennek a tendenciának a következményeként még kevesebb
idő marad a mérlegelésre, önkorlátozásra. Ha pedig a rossz ízlés, az időnyomás, a kockázatelemzés elmaradása és a tétova
döntéshozatal egymásra talál, abból bizony könnyen kínos helyzetek adódhatnak.
Nem az esetek súlya miatt, inkább az érdekesség és a tanulság miatt választottuk az iparág kiemelt ügyének a visszavont reklámokat. Egyik esetben a Henkel lőtt túl a célon a Vape szúnyogírtójának reklámjával. Ez a reklám nem ízléstelenség miatt
kapott kritikát, hanem az átgondolatlanság miatt („A természet harmóniája – rovarok nélkül tökéletes”). Egy ilyen cinikus,
ignoráló tartalom nem élhet meg 2020-ban, a klímatudatosság és a környezetvédelmi törekvések minden korábbinál erősebb
hullámában, sőt nem is lett volna szabad megszületnie. A fogyasztói panaszok miatt gyorsan vissza is vonták.
A CBA pedig a jó öreg „sex sells” vonatra szeretett volna felkapaszkodni, itt azonban már egyértelműen a jó ízlés negligálása
verte ki a biztosítékot. Orális szexet imitáló táncosok népszerűsítették volna a lánc Piros termékcsaládját Bach „Icuka” Szilvia
dalára, ha az Egyenlítő Alapítvány tiltakozására nem veszik le azonnal a reklámot a sugárzásról. A CBA Facebook posztban
kért bocsánatot, és „reklámszakembereiket következő kampányaik kommunikációs stílusának moderálására” kérték.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY:
Miért probléma, ha tövig csúszik a jégkrém, és bikiniben vásárolnak a boltban? A nők tárgyiasításáról 2019-ben
Femina, 2019. 08. 15.
A Henkel megbánta, visszavonja a Vape kampányát, ami szerint a természet harmóniája rovarok nélkül tökéletes
index.hu, 2019. 06. 12.
Ugyanitt Skoda eladó! - gyászos reklámok
bohmkornel.blog.hu, 2013. 02. 21.
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IPARÁGI ÖSSZEGZÉS
Az FMCG szektor nem tartozik a leginkább konfliktusos területek közé. A 19 detektált válság, az összesetszám valamivel
több mint 5 százalékát teszi ki, így kifejezetten békés területnek tartjuk. Ez azért is szép teljesítmény, mert ebben a
szektorban „végtelen számú” szereplő van versenyben. Szemben például a közlekedéssel, vagy az energiaszektorral, a
gyorsan forgó fogyasztási cikkek piaca megszámlálhatatlan gyártót, márkát, forgalmazót és áruházláncot foglal magába. Ugyanakkor az FMCG tisztán piaci, forprofit szféra, talán emiatt is nagyobb szakértelem és több odafigyelés jellemzi.
Az ügyek eloszlása az év során egyenletesnek mondható, csak a február volt egy kicsivel sűrűbb a többi időszaknál,
leginkább a legtöbb nagy munkáltatónál jellemző sztrájkhelyzet, munkavállalói elégedetlenkedések miatt. Ezért is fordulhat elő, hogy az esetek közel fele, – szám szerint 8 botrány – érdekgazdai kifogáshoz kötődik, melyek rendszerint
elhúzódó válságokat indukáltak. Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy az FMCG továbbra is jól teljesítő, értő
menedzsmenttel rendelkező, kevés krízissel szembesülő szektornak számított 2019-ben is.
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9+7 SZAKMAI JAVASLAT VÁLLALATOKNAK
A FELKÉSZÜLÉSHEZ
1

2

3

4

5

A PREVENCIÓ FONTOSSÁGA! A krízismegelőzésben kiemelt szerepe van a finomhangolt szervezeti folyamatoknak, a kellő problémaérzékenységgel és proaktivitással rendelkező menedzsmentnek, valamint az összes
munkahelyi komponenst szinte állandóan monitorozó vezetői szemléletnek. Fel kell ismernünk, hogy „békeidőben” is érdemes foglalkozni a felkészüléssel. Az üzemszerű működés alatt is célszerű pénzt és energiát fektetni a
válságindikátorok azonosításába, a sikeres kezeléshez és kommunikációhoz elengedhetetlen eszközök kifejlesztésébe, valamint az eszközöket napi szinten használó szakemberek képzésébe. Sőt, azt is fontos tudatosítani,
hogy rendszerint jóval költséghatékonyabb a korai kezelésre összpontosítani, mintha passzív-reaktív helyzetbe és
utólagos magyarázkodásra kényszerülne a vállalat: egy több tízezer főből álló érdekgazdai csoport kompenzálása, a megtépázott hírnév utólagos visszaépítése ugyanis akár nagyságrendekkel is több pénzbe kerülhet.
BEFELÉ IS FIGYELNI KELL! Ahogy az elmúlt évek hazai krízistendenciái is rámutattak, a válságok jelentős részét a rosszul felépített belső folyamatok, hibás vezetői döntések, szervezeti félrekezelések okozták. Márpedig amíg a természeti katasztrófák, közlekedési tragédiák csak a legritkább esetben kerülhetők el, addig az
ún. mismanagement nyomán fellépő krízisek jó eséllyel egyszer és mindenkorra megszüntethetők némi attitűdváltással és néhány egyszerű szabály betartásával. Ehhez elengedhetetlen megérteni, hogy az elszenvedő
szempontjából nemcsak beláthatatlan külső, de elkerülhető belső válságok is vannak; ezek viszont szintén
gondos odafigyelést igényelnek. Míg a külsőkre jóval kisebb hatást tudunk gyakorolni, addig a belsők garantáltan nekünk számlázhatók ki, hiszen zömében a mi hibáinkból, ignoranciánkból, érzéketlenségünkből fakadnak. Éppen ezért célszerű meghatározott időközönként befelé is figyelni a médiamechanizmusok, a környezeti komponensek és a célcsoport attitűdjeinek megismerésére irányuló piac- és marketingkutatások mellett.
Számos probléma ugyanis felszínre hozható egy minden részletre kiterjedő organogramanalízissel, a cégen
belüli kommunikációs és menedzsmentfolyamatok körültekintő értékelésével. Nem szabad tehát az erőforrásokat kizárólag csak a külvilág percepcióinak alakítása céljából csatasorba állítani, hiszen sem sikeres márkakommunikáció, sem hatékony válságkezelés nem létezik hatékonyan működő belső ügymenetek, egyértelműen meghatározott felelősségi és hatáskörök, világos szabályok mentén tervezett projektek nélkül.
A MEGFELELŐ VEZETŐI ATTITŰD MINDENT VISZ! A válságokat sikerrel elkerülő, kezelő és kommunikáló
vállalat nem kizárólag az operatív dimenzióban, vagyis a konkrét feladatok szintjén tárgyalja és működteti a
krízismenedzsmentet, hanem a stratégiai dimenzióban, vagyis a legfelsőbb vezetői és üzleti döntések, irányadó dokumentumok, vezérelvek szintjén.
MINDEN KRÍZIS LEHETŐSÉG A FEJLŐDÉSRE! Bár a válságok, szervezeti és piaci változások kimenetele lehet
negatív is ugyan, mégis érdemes minden krízisre konstruktív lehetőségként, tanulási esélyként tekinteni,
melynek végén akár egy fejlődési folyamaton is végig mehet a vállalat: nemcsak közönségkapcsolatait erősítheti meg, de növelheti márkaértékét és megmutathat magából valami olyan értéket is, amire a normális működés alatt aligha van lehetőség. Bátran tegyük fel magunknak a kérdést: mennyibe kerülne kifizetni pozitív
kampányként azt a hírverést, amit a válság idején a média negatív kampányként magától kifejt? Máskor sok
energiát fektetünk abba, hogy a reflektorok végre rávilágítsanak a tevékenységünkre. Használjuk ki tehát azt
a helyzetet is, amikor a sajtó éppen extra erőforrásokat mozgósít a krízis megértésére, és gondoljuk végig,
hogy miként tudjuk pozitív üzenetekkel pozícionálni a céget.
TŰZZÜNK KI HOSSZÚTÁVÚ CÉLOKAT! A sikeres szervezeti hozzáállást rövidtávú megoldások helyett minden esetben hosszútávú gondolkodás, lassú növekedés, meghatározott és egzakt szempontok szerinti, tudatos építkezés jellemzi. Ahogy Winston Churchill mondaná, az okos szakember: „nem hagy egyetlen jó kis krízist
sem haszon nélkül elveszni”, hanem levonja a tanulságokat, melyeket vissza is forgat a szervezet életébe. Semmi sem drágább annál, mint a korábbi válságok kezelése során megszerzett tapasztalatok negligálása, melynek eredményeképpen könnyedén egy olyan fordított spirálban találhatjuk magunkat, ahol minden kudarc
után ugyanahhoz a kiindulóponthoz érünk vissza. A baj csak az, hogy minden alkalommal egy szinttel lejjebb
találja magát a vállalat.
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FOLYAMATOSAN KERESSÜK CÉGÜNK GYENGE PONTJAIT! A PR-ral, márkaépítéssel, projektmenedzsmenttel foglalkozóknak célszerű úgy tekinteni a napi rutinjukra, mintha tojáshéjakon lépdelnének. Bár elsőre kissé
üldözési mániás programnak hat mindez, valójában a veszélyes helyzetek tökéletesen megelőzhetőek azzal a
finomhangolt szenzitivitásra építő szemlélettel, amely szüntelen a sebezhetőséget, az akadozó fogaskerekeket kutatja. Célszerű krízisindikátorként tekinteni a márka alapvető tevékenységére, a dolgozók munkavégzésére, a piaci környezet és belső kultúra kísérőjelenségeire, valamint a kommunikációs felületekre és formátumokra, és célszerű végiggondolni, hogy mely folyamatok veszélyesek, mik azok a szándékolt vagy
szándékolatlan hatások, aktív vagy passzív diszfunkcionalitások, amik végső soron akár a szakadék szélére
sodorhatják a vállalatot.
MINDIG ÁSSUNK EGY MÉTERREL LEJJEBB! A bölcs, belátó cégvezetés nem csupán tüneteket enyhít, hanem
megpróbálja megérteni a betegség kiváltó okait, a célcsoportban lappangó sérelmeket és érdekeket. Ennek
érdekében időről-időre hajlandó kiülni a székéből, képessé válik kikapcsolni az egyéni szűrőit, tágítani a horizontját és törekedni arra, hogy objektíven megvizsgálja akár saját tevékenységét, akár a munkatársak benyomásait is a minél pontosabb szervezeti diagnózis felállítása érdekében.
A SIKERES SZERVEZETI HOZZÁÁLLÁS ADAPTÍV! Nemcsak figyelembe veszi a vállalat kommunikációs előzményeit, múltbéli sikereit és kudarcait; de támaszkodik a korábban kialakított kapcsolatokra; figyelemmel kíséri az érdekgazdák megítélésének szintjét; igazodik a célközönség igényeihez; valamint a társadalmi, technológiai és médiahasználati szokások megváltozásához. Szinte minden esetben támpontot kaphatunk a válságok
korai felismeréséhez, természetük megértéséhez és a sikeres kezeléshez, ha a korábbi üzleti szituációkban
szerzett impulzusokra és tapasztalatokra, valamint az egyes helyzetek tágabb kontextusára és specifikus részleteire fókuszálunk. Ennek fontos előfeltétele, hogy a cégvezetőknek érdemes kiemelt erőforrást biztosítaniuk az online kommunikáció stratégiai szintű szabályozására és a közösségi médiában zajló válságkommunikációs policyk kidolgozására. Ma már pusztán a kommunikációtechnológia fejlődése generál számos olyan
szituációt, amiből harminc éve még nem lett volna válság. Az információátadás folyamatosan megújuló platformjai miatt rengeteg bizalmas, titkos információ nyer publicitást, ráadásul sokan még mindig nem tudják jól
használni a különböző online felületeket, ami további problémákat szül. Mivel a vállalatok információ átadása
ma már jórészt központosított, kétirányú és több csatornán, extra sebességgel zajlik, így a hibázási lehetőségek száma is folyamatosan nő.
EGY FENNTARTHATÓ, VERSENYKÉPES, 21. SZÁZADI VÁLLALAT MINDEN ELEMÉBEN ETIKUS! Ahogy a
német Public Relations Szövetség mottója is kimondja: „90 százalékban tegyél jót és 10 százalékban beszélj
róla!” Mindez azt jelenti, hogy a kríziskommunikációs és -menedzsment szakemberekre nem szabad úgy tekinteni, mint a politikusokhoz hasonló, hivatásos manipulátorra, hiszen ők nem elfedni szeretnék a problémákat,
hanem megelőzni, vagy ha megelőzni nem is tudják, akkor ölcsönös előnyök mentén igyekeznek megoldani
azokat. Hisznek a környezet és a cég integrációjában, a közönségkapcsolatok értékében és a felek közötti bizalom fontosságában. Manipulálás és szerecsenmosdatás helyett inkább hidat képeznek a vállalat és közönsége között, munkájukat pedig elég szigorú morális irányvonalak alapján végzik. Mivel óriási felelősségük van
abban, hogy mit támogatnak szakértelmünkkel, az általuk képviselt cégek filozófiája pedig óhatatlanul is az ő
szerepvállalásukká válik, így nem fogják elvállalni azt az ügyfelet, akit sorozatos normaszegések, látványos
etikátlanságok vezettek válságba. Fontos nyomatékosítani, hogy előbb-utóbb magára marad az a cégvezető,
aki sem szakmailag, sem emberileg-erkölcsileg nem vállalható, mivel közvetve kompromittálja a kríziskezelők
hitelességét is.
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Miután a fenti pontok mentén elindítottunk egyfajta szemléletváltozást, már „csupán” a szemléletet cselekvési programmal feltöltő, konkrét feladatok vannak hátra. Ezeket az attitűd-szintű előfeltételekhez hasonlóan szintúgy érdemes
sorba venni és ellenőrizni, hogy kellően proaktívak voltunk-e; bizonyosan megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy
érdemben elkerüljük a válságokat, és felkészüljünk az ínséges időkre.
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ÁLLÍTSUNK ÖSSZE HELYZETÉRTÉKELÉST SEGÍTŐ SZEMPONTRENDSZERT! Az első teendőnk egy helyzetértékelő kutatást segítő útmutató kidolgozása, mely segít objektív, egzakt és akár számszerűsíthető üzleti és
kommunikációs célok mentén áttekinteni a krízis súlyosságát, lefutásának idejét, kezelhetőségének és intenzitásának mértékét, az érdekeltek körét, valamint azonosítani a szándékolt és szándékolatlan hatásokat. E
kutatási fázisnak fontos része lehet a média- és érdekgazda figyelés is, melynek pontosságát nagyban támogatja, ha a cég már eleve rendelkezik sajtómappával, valamint frissített sajtóadatbázissal.
ÁLLÍTSUK FEL A VÁLSÁGSTÁBOT! Már békeidőben érdemes kijelölni egy, a hagyományos mellett a közösségi médiát is ismerő válságstábot és szakértői bázist, melynek legfontosabb feladatai közé tartozik az előző
pontban ismertetett helyzetelemzés, a döntéselőkészítés, a kríziskommunikációs és -menedzsment forgatókönyvek kidolgozása és implementálása. A válságstáb roppant változatos összetételű lehet cégprofiltól függően, melyet a veszélyben lévő szervezet specifikumai, érdekei, anyagi háttere és humánerőforrás képessége
határoznak meg. A tagok kiválasztásakor a szakmai hozzáértés és a speciális szakterületeken való jártasság
mellett fontos szempont a csoport együttes döntésképessége, az individuális személyiségjegyek különbözősége is. Leggyakrabban a tulajdonosi, döntéshozói körből valaki, személyzeti és/vagy termelési vezető, a pénzügyi vezető, az adott szakterület külső szakértője (ügyvéd, pszichológus, statikus, stb.), biztonsági főnök, koordinátor, dokumentátor, PR-szakember és szóvivő alkotja a krízismenedzsment csoportot.
LEGYEN MINDEN ALTERNATÍVÁRA KIDOLGOZOTT TERVÜNK! Ha felállt a válságstáb, akkor jöhet az egyik
legfontosabb lépés, az előkészületi válságkommunikációs terv, az ún. Emergency Protocoll, vagy ha úgy tetszik, vészforgatókönyv kidolgozása, mely modellezi a krízis lehetséges kimeneteleit, valamint az elhárításhoz
és kezeléséhez szükséges teendőket és folyamatokat. Tartalmát tekintve ennek része lehet az adott cég áttekintése, a menedzsment-térkép, a célcsoport-analízis, a potenciális szövetségesek/ellenfelek felmérése, a lehetséges krízisválasz-stratégiák, az ún. átmeneti nyilatkozatok, az egyes célcsoportokhoz illesztett formátumok váza, a bevett és „titkos” kommunikációs csatornák, a feltárt sajtó veszélyek, valamint a korábban kijelölt
kulcsüzenetek és még számos, szervezet-specifikus elem. Napi szinten szolgáltatásnyújtó, az ügyfelekkel folyamatosan kommunikáló cégek esetében mindez kiegészülhet további magatartási-, kommunikációs- és ügyfélszolgálati szabályokkal, melyek újra és újra revideálásra szorulnak a megszerzett tapasztalatok fényében.
NÉZZÜNK SZEMBE A GYENGESÉGEINKKEL! Gyakran az előző pont része a cég gyenge pontjait, támadhatóságát tartalmazó ún. Vörös Könyv is, mely azonosítja a szervezet ellenlábasait, a cég gyenge pontjait, a potenciális
krízisindikátorokat és a kezeléshez szükséges titkos, bizalmas információkat. Ehhez a dokumentumhoz rendszerint csak a legfelsőbb vezetés fér hozzá, szigorúan őrzik, viszont célszerű rendszeresen frissíteni, bővíteni.
TUDATOSAN KÉPEZZÜK MAGUNKAT! Az irányelvek dokumentálása, a szabályozás, a legjobb gyakorlatokat
összegző „best practice”-ek és az etalongyűjtemények összeállítása azonban csak félsiker. Ha tudjuk a gyenge
pontjainkat, építsünk rá belső tréningeket, képzéseket, vezetői és szóvivői coachingot is! Krízishelyzetben kamera elé állni szinte minden esetben kiszolgáltatott, fojtogató, valamint emocionálisan és szakmailag is megterhelő helyzet, amire még a legtapasztaltabb szakemberek sem képesek felkészülni szituációs gyakorlatok nélkül.
TESZTELJÜK TUDÁSUNKAT! Bizonyos méret, profil, társadalmi jelentőség, cégérték és médiafigyelem mellett a vállalkozásoknak érdemes a nemzetközi gyakorlatból átültetni a rendszeres szimulációs tesztek formátumát is; meghatározott időközönként lemodellezni egy konkrét vészhelyzetet; ellenőrizni, hogy minden érintett munkatárs tudja-e a dolgát és jól végzi-e azt, valamint hogy adottak-e a sikeres válságkezelés tárgyi,
kommunikációs és menedzsment feltételei.
BIZTOSÍTSUNK KÖLTSÉGVETÉST ÉS HATÁRIDŐKET! Végezetül talán a legfontosabb teendő: szigorúan betartandó időkeretet kell felállítani, valamint célszerű könnyedén és gyorsan hozzáférhető költségvetést is elkülöníteni, amit szabadon felhasználhatunk akár a reakció kidolgozása és minél szélesebb körű promótálása,
akár a támogatói bázis kiépítése, akár a károsultak kompenzálása céljából.

Miután a fenti 9+7 iránymutatás mentén biztosítottuk a hatékony krízismenedzsment szervezeti feltételeit, – vagyis
ellenőriztük felszerelésünket, fegyverünket és pajzsunkat, haditervet írtunk, felkészítettük vezéreinket és gyalogságunkat, – már bátran és nyugodt szívvel indulhatunk harcba. Egy válság ugyanis kivétel nélkül minden esetben háború: komoly téttel járó, bizonytalanságokat indukáló, nagy nyilvános érdeklődésre számot tartó helyzet. Nemcsak a szervezet
imázsát és közönségkapcsolatait rombolhatja, de akár a cég fennmaradását is veszélyeztetheti.
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A TÉMA ÉS A SZAKTERÜLET IRÁNT
ÉRDEKLŐDŐKNEK:
Krízis PR Blog
CCO Magazin
Media 2.0 Communications blogja
Bőhm Kornél blogja
Beszédírók blog

ÁLTALÁNOS OLVASMÁNYOK:
Így építs gátat a morajló népharagnak: a jó válságkommunikáció 5 sarokpontja
Kreatív Kontroll, 2020. 02. 24.
Háborúban hallgatnak a múzsák: 5 hiba, amit ne kövessünk el krízishelyzetben
Kreatív Kontroll, 2020. 01. 23.
Békeidőben kell felkészülni a háborúra: a sikeres kríziskezelés szervezeti feltételei
Kreatív Kontroll, 2019. 12. 01.
A hibás vezetői döntések és a közéleti szereplők felelnek a legtöbb hazai válságért
Magyarország, 2019. 04. 09.
Sem megerősíteni, sem cáfolni…” Lépjünk túl a közhelyeken hatékony kríziskommunikációval
HVG Könyvek, 2018.

A KORÁBBI ÉVEK VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS
JELENTÉSEI:
Magyarország krízistérképe 2018.
Magyarország krízistérképe 2017.
Magyarország krízistérképe 2016.

Az MPRSZ Kríziskommunikációs Tagozatának szakmai ajánlása a koronavírussal kapcsolatos válságkommunikációs
és krízismenedzsment-tevékenységre vonatkozóan
Hogyan járjanak el a cégek járvány idején?
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A KRÍZISTÉRKÉP SZERZŐI:
PINTÉR DÁNIEL GERGŐ
PR-stratéga és válságmenedzsment szakértő; a Media 2.0 Communications alapítója, az MPRSZ
elnökségi tagja és a Kríziskommunikációs tagozat vezetője, a METU és az IMEC oktatója.

BŐHM KORNÉL
Az Impact Works partnere, az MPRSZ Kríziskommunikációs tagozatának alapítója. A “Sem megerősíteni, sem cáfolni…” (HVG Könyvek) kríziskommunikációs szakkönyv szerzője.

HORVÁTH MÓNIKA
Kommunikációs tanácsadó, szakterületei: gazdasági témák kommunikációja, intézményi kommunikáció, belső kommunikáció.

VAS DÓRA
A MatrixPR kríziskommunikációs szaktanácsadója, az MPRSZ Etikai Bizottságának elnöke, a
Kríziskommunikáció Meetup sorozat alapítója és az Ügyfélpanasz 2.0 című könyv szerzője.

KIADÓ: Magyar Public Relations Szövetség

FŐBB TÁMOGATÓK:
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AZ MPRSZ KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓS TAGOZATA
A tagozat célja, hogy a hazai válságmenedzserek és PR szakértők számára olyan mértékadó fórumot teremtsen, ahol a
kapcsolatépítés mellett lehetőség nyílik az aktuális trendek megvitatására, a legjobb nemzetközi gyakorlatok átültetésére, valamint piaci és kutatási projektek kidolgozására is. A tagozat további feladata, hogy iránymutatásokkal, hivatalos állásfoglalásokkal és módszertani fejlesztő javaslatokkal járuljon hozzá a terület magas színvonalú képviseletéhez;
az MPRSZ által szervezett konferenciák és a szövetség gondozásában megjelent kiadványok pedig a kríziskommunikációs szakma társadalmi elismertségének növelését célozzák.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG (MPRSZ)
A magyarországi PR szakma érdekképviseleti, szakmafejlesztő és szolgáltató szerve. A szövetség 1990-ben alakult,
közel 100 tagja között szabadúszók, ügynökségi munkatársak, vállalati kommunikációs csapatok, valamint egyetemi
oktatók és társadalomkutatók is megtalálhatók.
Az MPRSZ a PR-szakemberek érdekvédelmét nemzetközi szinten ellátó, a közönségkapcsolati munka elismertségének
növelésén munkálkodó szervezet. Tagjai és elnöksége kiállnak a fenntartható fejlődés, az üzleti etika és a társadalmi
felelősségvállalás fontossága mellett, tevékenységük során pedig törekednek rá, hogy az együttműködésre törekvő,
transzparens kommunikáció a versenypiaci gyakorlatban is megvalósuljon. Az MPRSZ határozottan fellép az ezeket az
irányelveket korlátozó intézkedések ellen és szakmai rendezvényekkel, állásfoglalásokkal, képzésekkel, illetve kiadványokkal támogatja a Public Relations területe iránt érdeklődők fejlődését.
Az MPRSZ szakmai munkáját tagozatok (Employer Branding-, Kríziskommunikációs-, Digitális-, és Public Affairs tagozat), valamint Etikai Bizottság segíti. A szövetség a PR Excellence Hungary és az Employer Branding Award elnevezésű
nívós szakmai elismerések hivatalos odaítélője. Az MPRSZ az International Communication Consultancy Organisation
(ICCO) tagja, valamint stratégiai partnere a Chartered Institute of Public Relations (CIPR) és az International PR Association (IPRA) szervezeteknek is.

JELENTKEZNE AZ MPRSZ-BE?
Az MPRSZ tagja lehet bármelyik vállalat, ügynökség, vagy egyéni szakember, aki egyetért a szövetség céljaival, valamely tagozat munkájában aktív szerepet vállal, elfogadja az MPRSZ Alapszabályát, tagként regisztráltatja magát,
a tagozatba való belépési szándékát pedig írásban is kinyilvánítja. Tagnak jelentkezni a titkarsag@mprsz.hu e-mail
címen lehet.
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