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1. Bevezetés
Az elektronikus ügyintézés kiterjesztésének, valamint az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
bevezetésének sikere sok tényezőtől függ. A gondos tervezés, az ügyféligények felmérése, a
célcsoportok definiálása, az elektronizálandó folyamatok felmérése, helyes megválasztása, a
folyamatok újragondolása és ügyfél-, illetve felhasználó-centrikus csomagolása mellett a
létrejövő szolgáltatások, ügyintézési lehetőségek megfelelő kommunikációja is elengedhetetlen.
A kommunikációs protokoll egységes iránymutatóként kíván szolgálni úgy a tág értelemben vett
közigazgatási hatásköröket gyakorló, az elektronikus ügyintézés megvalósítását szabályozott,
illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások működtetésével elősegítő szolgáltatók,
az elektronikus ügyintézés koordinációjáért felelős szerv, valamint akár a kormányzati vagy
egyéb, az elektronikus ügyintézés horizontális kommunikációért felelős szervek, személyek
számára.
A protokoll egyik célja annak az elősegítése, hogy e szervek egyszerűen, logikusan, érthetően,
egységesen és hatékonyan tudják az ügyintézéssel kapcsolatos hangsúlyos információkat az
ügyfelek felé kommunikálni. Ilyen üzenet különösen az elektronizáció mögött meghúzódó
szándék: az ügyfelek adminisztratív terheinek kézzelfogható csökkentése. De a kommunikáció
célja az elektronikus ügyintézéssel szembeni idegenkedés, valamint az ügyintézés során
megadott adatokkal való visszaéléstől való félelmek leküzdése is. A kommunikációs protokoll
egyúttal javaslatot tesz az elektronikus ügyintézés kiterjesztésének sikerét gátló kommunikációs
tényezők, negatív hírek megelőzésére, kezelésére, továbbá a válsághelyzetben (például
üzemzavar) alkalmazandó kommunikációra is.
A hatékony kommunikáció speciálisan képzett szakembert kíván, ezért a protokoll részben a
szervek kommunikációs szakemberei számára ad útmutatást. Ugyanakkor nem minden érintett
szerv alkalmaz szakembert ilyen feladatokra, ezért a protokoll a laikusok számára is rövid
áttekintést ad kommunikáció megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges gyakorlati
tudnivalókról.
Jelen protokoll tehát terjedelméből és műfajából adódóan kommunikációs útmutatóként
alkalmazandó, nem hivatott az e-közigazgatást egészében átfogó kommunikáció részletes
elemzésére, megtervezésére, kivitelezésére. Funkciója az, hogy ilyen kommunikációs tervek
kiindulópontjaként szolgáljon.
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2. Az elektronikus
protokollja

ügyintézési

szolgáltatások

kommunikációs

2.1. A kommunikációs protokoll célja
A törvényi háttér1 és ezzel együtt a végrehajtásáért felelős kormányzati szándék is célként
fogalmazza meg a polgároknak az ügyintézéssel, ezen belül is az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségének elérését. E szándék elérését kommunikációs
szempontból segítheti a jelen útmutató alkalmazása. Tehát valamennyi elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek2 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) tájékoztatási kötelezettségén3 túl
elengedhetetlen feladata, hogy a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásával kapcsolatos
átfogó projekt sikerét elősegítse. A projekt sikere – többek között – az ügyfél4 pozitív
megítélésén keresztül mérhető.
Mivel az elektronikus ügyintézés felhasználója, célközönsége az ügyfél, ezért hiába valósul meg a
projekt során bármilyen – mégoly ügyfélbarát, gyors, hatékony és olcsó ügyintézést lehetővé
tévő – fejlesztés, ha az az elégtelen vagy egyoldalú kommunikáció miatt nem jut el az ügyfélhez,
az ügyfél azt nem ismeri meg vagy – a nem célzott – negatív kommunikáció hatására félreismeri
azt. Az előbbi a szolgáltatások kihasználatlanságához, az utóbbi pedig egyben a jövőbeli
fejlesztések iránti bizalmatlansághoz is vezet.
Az elégtelen információszolgáltatás, az érdeklődés és a kommunikáció hiánya elszigetelődést,
bizonytalanságot okozhat, ezért a pozitív megítélés eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ügyfél a
közigazgatási szolgáltatások elektronizálásáról érthető, egyszerű és kielégítő tájékoztatásban
részesüljön. Ez csakis egységes, szervezett kommunikációval valósítható meg, ami feltételezi,
hogy a médiát közvetítő csatornaként kezeljük, így közvetve célcsoporttá válik ez a közeg is, azaz
nem csupán az ügyfél igényeinek, hanem a sajtó igényeinek is eleget kell tenni a
kommunikációval. E cél eléréséhez segédletként használható a jelen útmutató.

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvényt (a továbbiakban: Eüsztv.-t) az Országgyűlés – a törvény preambuluma szerint – az
elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek
csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű
elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a
polgárok elégedettségének növelése érdekében alkotta.
2 Eüsztv. 1. § 18. pont a)-l) alpont.
3 Eüsztv. 26. §.
4 Az Eüsztv. 1. § 48. pontja szerint ügyfél: az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb
résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy
vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az
ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja.
1
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Egy-egy üzenet számos esetben5 negatív visszhangot válthat ki az ügyfélben vagy a folyamat
érintettjeiben, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv alkalmazottjaiban, ami előzetes
kommunikációt, megelőzést igényel. Éppen ezért fontos, hogy a mérföldkövek (pl. e-szolgáltatás
bevezetése) élesítését megelőzően, majd azokat követően a média segítségével is tájékoztassuk
az érintetteket a változásokról, azok okáról, előnyeiről.
A projekt negatív megítélését sok esetben nem a szolgáltatásról alkotott negatív vélemény vagy a
kommunikáció hiánya okozza, hanem a technológiai lemaradásból eredő félelem6 társadalmi
jelensége. Az ügyfelek egy része jelentősen lemaradt a technológiai fejlődés diktálta információs
társadalomtól. A legújabb technológiák elmulasztása gyakran az egyének frusztrációjához vezet7,
ezért az alkalmazkodás gyakran kényszerből történik, ezzel nem tud pozitív megítélés kialakulni
az elektronikus szolgáltatások egyikéről sem.
Az útmutató célja tehát olyan üzenetek megfogalmazásának és a megfelelő célközönség számra
megfelelő formában történő eljuttatásának – praktikus gyakorlati példákon keresztül, ötletekkel
és javaslatokkal kiegészítve történő – elősegítése, amely úgy az elektronikus ügyintézés már
meglévő eredményeit, mint a jövőben megvalósuló fejlesztéseket az ügyfelekkel megismerteti,
hozzájárul az elektronikus ügyintézéssel szembeni előítéletek lebontásához és a szolgáltatások
minél szélesebb körű igénybevételéhez.
Az útmutató részben azon elektronikus ügyintézést biztosító szervek alkalmazottjai számára
készült, akik sajtókommunikációs tevékenységet folytatnak a projekt kapcsán.
A kommunikációs protokoll célja, hogy segítségével a szervek érthetően és egységesen tudjanak
kommunikálni a médián keresztül az ügyfél felé, ezzel az aktuálisan ügyintézéssel érintett és
jövőben potenciálisan ügyféllé váló személyek fejében pozitív képet kialakítva illetve erősítve a
tág értelemben vett közigazgatásról, adott esetben megváltoztassa a jelenlegi sztereotípiákon
vagy félelmeken alapuló megítélést.
Az útmutatónak nem célja, hogy a kommunikációs, illetve PR ügynökségek feladatait
meghatározza, azonban az alapvető iránymutatások e szervezetek számára is követendők,
amennyiben a témában érdekeltek, ahogyan például az európai uniós projektek kapcsán az „KTK
2020” kézikönyvben8 foglaltak is alkalmazandók.
Az elektronikus ügyintézés kommunikációs protokollja nem tartalmazza az arculati elemek
előírásait.

Az ellenállás okaira részletesen nem térünk ki, azonban az Elektronizálási útmutató („C” rész) 5.7.4.
pontja leírja a legkritikusabb okokat.
6 Nem véletlenül hívják a jelenséget FOMO-nak (angol kifejezés: Fear of missing out – lemaradástól való
félelem)
7 Dr. Buda Balázs Benjámin, E-közigazgatási alapismeretek, Az e-learning tananyag szakszövege
közszolgálati dolgozók számára, Budapest, 2009, 9. oldal,
<http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism(1).pdf>, elérés
ideje: 2016. január 27.
8 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK
2020“, <https://www.palyazat.gov.hu/doc/25>, elérés ideje: 2016. január 27.
5
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2.2. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kommunikációjának problémái,
kihívásai
Az elektronikus közigazgatás és közszolgáltatás kommunikációja jelenlegi helyzetének részletes
elemzésére – terjedelmi és műfaji okokból – nem vállalkozhat a kommunikációs protokoll,
azonban általános következtetések összefoglalása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy
javaslatokat lehessen tenni a gyakorlatban megvalósítandó kommunikációra vonatkozóan.
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kommunikációjában probléma forrása lehet:
o

Az érthetetlen nyelvezet, amely elfedi a valódi üzenetet.

o
Az, hogy túl sok információt akar egyszerre közölni, amitől hosszúvá is válik, így sok
esetben épp ezért vész el a valódi üzenet.
o

Nem közvetlenül az ügyfelet szólítja meg, így nem is éri el, nem tájékoztató jellegű.

o

Félelmet kelthet.

o

Nem koordinált, nincs egységes kommunikációs előírás, nincs egységes arculat.

o

Nincs meghatározva a célcsoport vagy a kommunikáció nem a célcsoportra szabott.

o

Nincs reakcióra alkalmas felület, illetve fórum (a szakértő válaszol).

o
A média sok esetben nem funkcionál közvetítő csatornaként a szerv és az ügyfél között,
mivel nem keltette fel a figyelmét az üzenet.
o
A kommunikációs stratégia hiányzik a kommunikáció mögül (Mit, mikor, miért, kinek
és hogyan kommunikáljunk?), hektikus a kommunikáció.
o
Nem kielégítő a kommunikáció tartalma. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
használatáról szóló információk hiánya érdektelenséget, félelmet, negatív megítélést
eredményezhet.
o

Az ügyfél nem tudja, kihez fordulhat kérdéseivel, illetve hol találhat válaszokat.

o
Bármilyen, így az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos bármely esemény, közlés
médiakommunikáció tárgyává válhat.
o
A kommunikáció sikere az üzenetek hatékony és megfelelő formában történő „célba
juttatásával” mérhető le: ha az üzenet megfelelő formában ér célba, pozitív kép alakítható ki a
tág értelemben vett közigazgatásról is, ha nem, a közigazgatás könnyen negatív híreket
generáló céltáblává válhat.
o
A közérthető, világos kommunikáció követelményét érvényesíteni kell úgy a célzott
médiakommunikáció, mint az ügyfelekkel való mindennapi kommunikáció során.
Az Európai Unió által készített E-Government factsheet9 adatai szerint 2015-ben a magyar
háztartások 76 százaléka rendelkezett internet-hozzáféréssel, és a háztartások 42 %-a használta
a hozzáférését arra, hogy kapcoslatba lépjen a közigazgatással.

9

<https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in%20Hungary%2
0-%20February%202016%20-%2018_00%20-%20v3_00.pdf>, elérés ideje 2016. július 4.
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Az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatások és rendszerek a minél magasabb
ügyféligények kielégítése érdekében folyamatos fejlesztés alatt állnak. Az elektronikus
ügyintézés kommunikációja ugyanakkor messze elmaradt az elektronikus szolgáltatások
fejlesztésének ütemétől. Az elektronikus közigazgatás, az elektronikus közszolgáltatások nem
válthatják be a hozzájuk fűzött reményeket, ha azok elérhetősége és tényleges igénybevétele
között tetemes űr tátong. A fejlesztéseknek és az ezek által nyújtott lehetőségekről szóló
kommunikációnak egységes rendszert alkotva kell működnie. Ehhez felhasználóbarát felületekre
és a szolgáltatások ügyfélközpontú kommunikációjára egyszerre van szükség.

2.3. Az elektronikus ügyintézési kommunikációjának főbb nemzetközi példái
Európa más országainak elektronikus-közigazgatásról szóló kommunikációját nagy vonalakban
áttekintve néhány pozitív és negatív példát írunk le, amelyek tanulságként szolgálhatnak a hazai
elektronikus ügyintézést biztosító szervek kommunikációjához.
A példákat megelőzően érdemes kitérni a Német Szövetségi Belügyminisztérium legfrissebb
vizsgálatának eredményére. A minisztérium 2010 óta évente átfogó vizsgálatot készít a
németországi e-kormányzati szolgáltatásokról és összehasonlítja azok eredményeit Ausztria,
Svájc és Svédország kutatási adataival. A 2015. július 30-án közzétette legfrissebb statisztikai
felmérését10, amely szerint a német internetezők 39 százaléka használja a kormányzati eszolgáltatásokat, 6 százalékkal kevesebben, mint az elmúlt évben. A további három vizsgált
országban folytatódott a növekedési tendencia, Svájcban a lakosság 69 százaléka, az osztrák
lakosság 73 százaléka és Svédország lakosságának 75 százaléka vette igénybe az elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat.
Valamennyi országban kimutatható, hogy a legtöbb ügyfél (57%) a Google keresőn keresztül
értesült az e-szolgáltatásokról, illetve a keresőmotoron keresztül jutottak el a szolgáltatáshoz. Ez
a példa is alátámasztja fontos, hogy a Google hírtalálatai között értesüljenek az ügyfelek az őket
érintő szolgáltatások lehetőségéről.
Magyarországon a televíziós közigazgatás még nem valósult meg, noha a digitális infrastruktúra
ezt lehetővé tenné. Tájékoztató műsorok léteznek, főként az önkormányzati televíziók vagy a
helyi televíziók11 adásaiban, de egyelőre a lakosság elenyésző hányadát éri el, noha a helyi
érdekeltségű interaktív digitális tv-hálózatoknak jelentős helyi társadalomépítő szerepe lenne.
Elvileg nemcsak az állampolgárok egy-egy csoportja, hanem a helyhatóság és a helyi lakosság
közötti párbeszédre is alkalmasak. Ezt bizonyítja az alábbi olasz példa is:
Az EU-ban az olasz közszolgálati televízió indított teljes egészében közigazgatási csatornát és
programot, a RaiUtile-t, ami a betelefonálási lehetőségektől eltekintve ugyan nem teljesen
interaktív, de szerkezetében és tartalmában kiemelkedő példája a közszolgálati
műsorcsatornának.

eGovernment MONITOR 2015, <www.egovenment-monitor.de/e-government.html>, elérés ideje: 2016.
január 23.
11 Példaként említendő a kecskemetitv.hu vagy a tv.gyorplusz.hu webtelevíziók, ahol nem interaktívan, de
rendszeresen beszámolnak a közigazgatási ügyekről.
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Élő interaktív kábeltelevízióra épül Angliában a Yorkshire megyei Looking Local program, amely
közel 70 település számára teszi elérhetővé a közszolgálati csatornát. Elsődleges célja a
munkanélküliek számára szerkesztett átképzési, online, interaktív távtanulási programok
sugárzása és munkahely-keresési szolgáltatás nyújtása, másodlagosan pedig a helyhatósági
ügyintézésről szóló hírek sugárzása.12
Egy kvalitatív kutatás szerint 2011-ben a norvég önkormányzatok nagy része jellemzően
egyirányú kommunikációt folytatott a közösségi médián keresztül, még akkor is, ha tisztában
volt vele, hogy a közösségi média igazi ereje abban rejlik, hogy képes a kétirányú
kommunikációra.13
Magyarországon is ez a tendencia érzékelhető, noha számos olyan lehetőség rejlik az
elektronikus közigazgatás kommunikációs csatornáiban, ami interaktivitás kialakítására
alkalmas, külön struktúra vagy platform kialakítása nélkül. Ilyenek a blogoldalak, közösségi
oldalak vagy a fórumok, ahol hiteles visszajelzések révén interaktív kommunikáció alakítható ki
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és az ügyfelek között. Ehhez azonban a szervek
részéről egységes iránymutatás szükséges arra vonatkozóan, hogy ki, milyen témában illetékes a
válaszadásra, valamint megfelelő humánerőforrás kapacitás szükséges a interakció kialakításhoz
és fenntartásához.
Nyilvánvalóan azt is fel kell mérni, hogy mely csatornák bejegyzéseire kívánunk válaszolni,
hiszen az elaprózódás káoszhoz vezet. Az viszont nem igényel különösebb szervezettséget, hogy
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv akár saját közösségi oldalt működtessen, amelyre
rövidtávon is átirányíthatók azok az érdekelt ügyfelek, akik eddig a különböző blog és
fórumoldalakon adtak hangot véleményüknek. Ez természetesen a kezdeti időszakban (az oldal
aktívvá tétele alatt) erőfeszítést igényel, hiszen meg kell találni azokat a platformokat, ahol a
szerv közösségi oldalának leendő látogatói kinyilvánítják véleményüket, és kapcsolatba kell
lépnünk velük.
Az alig százezer lakosú norvég Barum városának kommunikációs stratégiája kifejezetten jó
példa lehet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásában érdekelt szervek számára14. A
stratégia különlegessége abban rejlett, hogy kihasználta az online hírközlés lehetőségeit. A város
önkormányzatának kommunikációs osztályvezetője blogban tette közzé, hogy az önkormányzat
meg kívánja újítani a kommunikációs stratégiáját, és örömmel fogadják az ezzel kapcsolatos
javaslatokat. A blognak hatalmas sikere lett a lakosok körében, és rövid időn belül országos
szinten is érkeztek kommentek, laikus, hétköznapi, gyakorlati tudást és szakértői tudást
közvetítve.

Tózsa István: E-közigazgatás Európában, in.: Vezetéstudomány, 2011, III. szám, 15-16. old.,
<http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/917/1/vt_2011n3p10.pdf>, elérés ideje: 2016. január 30.
13 Jenei Ágnes kutatása a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005. számú TÁMOP
program Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért
alprojekt keretében
14 Bemutatja Jenei Ágnes: Kommunikáló önkormányzatok, külföldi gyakorlatok, in.: Magyar Közigazgatás,
2012/1. sz., 117–130 old,
<http://epa.oszk.hu/02200/02210/00004/pdf/EPA_02210_m_kozigazgatas_2012_01_117-130.pdf>
elérés ideje: 2016. január 30.
12
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A közösségi média a társadalmi nyilvánosság része, mindenki felelős az ottani
megnyilvánulásaiért, ezért körültekintő udvarias és megfontolt magatartás követendő az állami
kommunikáció tekintetében is. Természetesen ez minden ország állami kommunikációjára igaz,
így a magyarországi kormányzati kommunikációs stratégiájára is alkalmazandó. Ez egységes
elveket és előírásokat (arculat, nyelvezet, felépítés, üzenet, stb.) követő stratégiát igényel.
A norvég önkormányzat kommunikációjának stratégiai alapja is egységesen megfogalmazott
elveket követett, amely a következő előírásoknak felelt meg:
o

Mindenki tekintse magát az önkormányzat „nagykövetének”!

o
Aki a közösségi médiában megnyilvánul, egyszerre képviseli magát és a szervezetét.
Épp ezért célszerű megfontolni a pozícióra és a munkára vonatkozó információk
közzétételének részletességét.
o

Mindenkit a nyitottság és világos beszéd jellemezzen!

o

Őszintén, rendezetten és átláthatóan kell megnyilvánulni.

o
Fontos azt tisztázni, hogy ki kommunikál, milyen pozícióból beszél (magán vagy
szakmai), és ahhoz a témához szóljon hozzá, amelynek szakértője. Ha szükséges,
megjelölendő, ki lehet szakértő az adott ügyben.
o
Fő a következetesség és az objektivitás! Fontos az elérhetőség, valamint a konstruktív
kritikára és vitára ösztönzés.
o
Visszafogottan és barátságosan kell viselkedni, akkor is, ha a másik felindult érzelmi
állapotban van vagy elragadta a hév. Mindenki a saját viselkedéséért a felelős.
o
Fontos a hajlandóság a másik meghallgatására és a tudás megosztására! Az értékes
ismereteket, linkeket, szakértői listát meg kell osztani a kollégákkal és a külvilággal.
o

Mindenkinek integráns személyként kell viselkednie!

Interaktív kommunikációs lehetőség rejlik az olyan, már meglévő kommunikációs csatornákban,
ahol betelefonálásra van lehetőség. Ilyenek például az országos vagy helyi rádióműsorok. Az
InfoRádió például folyamatosan műsorra tűzi a közigazgatást érintő kérdésekről való
tájékoztatást. Együttműködéssel egy-egy ilyen nagy hallgatottságú rádiócsatorna, amely az adott
e-közigazgatási ügyintézést biztosító szerv célcsoportjával azonos vagy közel azonos
hallgatósággal rendelkezik, a kommunikáció sikerességéhez jelentősen hozzájárulhat.

2.4. Kommunikációs kihívások és lehetőségek az Eüsztv. tükrében
Az Eüsztv. szabályozási koncepciója középpontjába egy egységes ügyintézési, szolgáltatási logika
létrehozása került, amelyben az ügyfél a különböző hatóságoknál, bíróságoknál, más szerveknél
és szolgáltatóknál folyamatban lévő ügyeit egységes felületen, egységes logika mentén és
egységes eszközökkel intézheti.
Bár maga az Eüsztv. nem fogalmaz meg kifejezetten a szűk értelemben vett kommunikációra
vonatkozó előírásokat, szabályaiból számos olyan kihívás azonosítható, melyeknek az
elkövetkező szűk két esztendőben, majd azt követően folyamatosan meg kell tudni felelni. Ezzel
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párhuzamosan a törvény olyan kommunikációs csatornákat, lehetőségeket teremt meg, amelyek
elősegíthetik az e kihívásoknak való megfelelést.

2.4.1. Tájékoztatási kötelezettségek
Az Eüsztv. rögzíti az ügyfelek tájékoztatáshoz való jogát.15 Ennek keretében az elektronikus
ügyintézést biztosító szervet széles körű tájékoztatási kötelezettség terheli. Egyrészt biztosítania
kell valamennyi, tehát nem csupán az elektronikusan intézhető ügye tekintetében az
ügyféltájékoztatást elektronikus, illetve telefonos ügyfélszolgálat útján. Másrészt az elektronikus
ügyintézés tekintetében nem csupán elektronikus úton, hanem offline is tájékoztatást kell
biztosítania (különös tekintettel arra az esetre, ha a tájékoztatásra épp azért van szükség, hogy
az elektronikus szolgáltatáshoz és így a tájékoztatáshoz is segítségre van szüksége az ügyfélnek).
Ugyancsak előírja a törvény16, hogy az egyes ügyek tekintetében az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek ne csak egyedi segítséget nyújtsanak, hanem az ügyek intézéséhez szükséges –
a későbbiekben végrehajtási rendeletben szabályozandó – tájékoztatást, ügyleírásokat tegyenek
közzé. Bár ezen ügyleírások szorosan nem kapcsolódnak a jelen útmutató tárgyához, elemzésük
szétfeszítené annak kereteit, azonban két szempontból mégis lényeges itt említeni ezeket.
Egyrészt azért, mert ha ezek nem közérthetően lesznek megfogalmazva, a mégoly magas
színvonalon elkészült ügyintézési szolgáltatások és tökéletes kommunikáció ellenére is komoly
akadályt gördítenek az elektronikus ügyintézés, elektronikus szolgáltatások igénybevétele,
illetve elfogadottsága elé. Másrészt azért, mert kommunikációs fórumot nyitnak az ügyfél
irányába.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nem elektronikus ügyintézés biztosítása esetén is
kötelesek felhívni az ügyfél figyelmét az elektronikus ügyintézés lehetőségére. Bár szűk
értelemben szintén nem tárgya a jelen útmutatónak, azért kapcsolódik ide, mert e tájékoztatás
akkor érheti el a bevezetésével elérni kívánt célokat, ha megfogalmazásukban ösztönző
jellegűek, azaz ugyanazokat a jegyeket viselik, mint a hatékony kommunikáció.
A tájékoztatási kötelezettség tehát kihívás és lehetőség is egyben. A tájékoztatásnak ugyanis meg
kell felelnie a közérthetőség és adott esetben a címzett általi érthetőség követelményének. A
tájékoztatási lehetőségekről az ügyfélnek tudomást kell szereznie, méghozzá lehetőség szerint
olyan formában, hogy a tájékoztatás, az ügyfélszolgálat elérhetősége beépüljön a köztudatba. Az
ügyfélszolgálat ugyanakkor legalább két oldalról is segítheti az elektronikus ügyintézés
elterjedését. Egyrészt minden kapcsolatfelvétel egyben visszajelzés is az ügyféltől (még ha nem
is panaszt vagy közérdekű bejelentést tesz az ügyfél) a nehezen értelmezhető tájékoztató
szövegekre, vagy nehezen kezelhető elektronikus felületekre, folyamati lépésekre. Másrészt az
ügyfélszolgálat az ügyfelekkel folytatott kommunikáció során ajánlani is tudja az elektronikus
szolgáltatásokat az azt még nem ismerő ügyfelek részére.
A tájékoztatásra nyitva álló csatornák ugyanakkor lehetővé teszik azt is, hogy az ügyfelekhez
olyan üzeneteket juttassunk el az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, amelyek esetleg nem

15
16

Eüsztv. 12. alcím.
Eüsztv. 26. § (1) bekezdés.
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az aktuálisan intézett vagy intézni kívánt ügyhöz kapcsolódnak, de felkelthetik vagy
fenntarthatják az érdeklődést más elektronikus szolgáltatások iránt is.

2.4.2. Legfontosabb kommunikálandó szabályok, szolgáltatások
Az elektronikus ügyintézéssel, elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos
kommunikáció kapcsán a tájékoztatási kötelezettségeken túlmenően fontos meghatározni
azokat a legfontosabb jogintézményeket, jogokat és bevezetett vagy bevezetendő
szolgáltatásokat, amelyek aktív kommunikációja elengedhetetlennek látszik a közeljövőben, és
amelyek jellegükből adódóan jól is kommunikálhatók:
o
az elektronikus ügyintézés igénybevételének és az ehhez szükséges elektronikus
azonosításnak a módjai,
o

az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség,

o
a közigazgatás a rendelkezésére álló információkat a jövőben nem az ügyféltől szerzi
be, és általában az interoperabilitás kérdésköre, különös tekintettel az adatvédelmi
követelmények érvényesülésére,
o

az ügyfél rendelkezési joga és az ügyintézési rendelkezések nyilvántartása,

o

az elektronikus fizetési lehetőségek, az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,

o

az iratérvényességi nyilvántartás, különös tekintettel annak nyilvánosságára,

o

az összerendelési nyilvántartás útján biztosított lehetőségek,

o

az elektronikus ügyintézési felügyelet szerepe és a felügyelethez fordulás lehetősége,

o

az ügyintézés személyre szabhatósága, targetizált szolgáltatások bevezetése,

o

a személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF),

o

elektronikus formanyomtatványok interaktív alkalmazás útján történő kitöltése,

o

elektronikus aláírás, elektronikus dokumentum-hitelesítési lehetőségek

o

elektronikus személyigazolvánnyal intézhető ügyek.

o
az állampolgárok és vállalkozások elektronikus ügyintézését segítő telefonos s
elektronikus ügyfélszolgálat elérhetőségei, online támogatási felületei.
Az itt felsorolt jogintézményekkel, szabályokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek
megfelelő formában és csatornákon a megfelelő célcsoporthoz történő eljuttatására vonatkozó
gyakorlati követelményeire a következő fejezetben térünk rá. Ezt megelőzően azonban külön
kell szólnunk a személyre szabott ügyintézési felületről, valamint az elektronikus ügyintézés
kapcsán potenciálisan előforduló, kommunikációs szempontból jelentős negatív eseményekről
és kommunikációs igényükről.

2.4.3. A személyre szabott ügyintézési felület
Az Eüsztv. alapján 2018-tól a – jövőben végrehajtási rendeletben kijelölendő szolgáltató által
biztosítandó – személyre szabott ügyintézési felületként olyan internetes alkalmazás fog
működni, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít
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o
az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb
kötelezettségek teljesítésére, valamint
o

az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

Az ügyfélnek tehát lehetősége lesz arra, hogy elektronikusan intézhető ügyeit – függetlenül attól,
hogy az adott elektronikus ügyintézést biztosító szerv például a saját honlapján is biztosítja-e az
ügyintézés lehetőségét – egy helyen intézhesse el. Méghozzá erre úgy lesz lehetősége, hogy a
felületet jelentős mértékben személyre szabhatja.
Ráadásul az interoperabilitás megvalósításában részt vevő szervek, így az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek is az Eüsztv.-n alapuló közzétételi kötelezettségeiknek is egy
helyen, várhatóan szintén a személyre szabott ügyintézési felülethez, mint e-közigazgatási
origóhoz kapcsolódva kötelesek eleget tenni, függetlenül attól, hogy például saját honlapjukon is
megteszik ezt.
Ez azt jelenti, hogy mivel a Kormány által biztosítandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásról
van szó, a jelenleginél is komolyabb centralizációja valósul meg az elektronikus ügyintézéssel,
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos tág értelemben vett kommunikációnak.
Ez pedig a jelen protokoll tárgyát képező szűk értelemben vett kommunikációs számára is
hatékony kommunikációs csatornát teremt.

2.5. A közigazgatás és közszolgáltatások helyes kommunikációjának jellemzői
A kommunikáció célja, hogy a célcsoportok igényeit figyelembe véve határozottan befogadó
jellegű17 kommunikációt folytassunk, hogy az üzeneteket egyértelműen és érthetően közvetíteni
tudjuk. Ennek kulcsa, hogy a célcsoport érdeklődését kiváltsuk: az üzeneteket olyan környezetbe
kell ágyaznunk, ami az ügyfél számára aktualitással bír, a saját élethelyzetére vonatkozik.
A kommunikáció akkor lehet sikeres, ha a befogadó szemszögéből nézve alakítjuk ki az üzenetet,
amit akkor tudunk megtenni, ha az e-közigazgatás elsőre száraznak tűnő témájában megtaláljuk
a személyes kötődést. Azaz egy elektronikus szolgáltatás bevezetéséről vagy használatáról szóló
üzenetben megtaláljuk azt a pontot, ami az ügyfelek többségét érinti.
Példaként említve: ha a személyre szabott ügyintézési felületet biztosító portál új funkcióiról
kommunikálunk, akkor a fő üzenet (elektronikus szolgáltatások és ügyintézés egy helyen)
mellett meg kell találnunk azt a pontot, hogy ez miért is jó a gyakorlatban az ügyfél számára.
Például, ha elmondjuk, hogy az ügyfélkapun lehet regisztrálni az e-személyivel, hozzá kell tenni
fő üzenetként, hogy az azért lesz jó, mert az ügyfélkapun keresztül számos funkció érhető el vagy
azt, hogy még mire használható ez az újfajta okmány (helyettesíti a TAJ kártyát, a lakcímkártyát,
stb.).18 Azaz – és itt jön a személyes pont – ha külföldre utazik, például milyen jó, hogy a
schengeni övezetbena reptéri zsilipkapus határátlépés egyszerűbb, gyorsabb . Természetesen ez

Közérthető és figyelemfelkeltő üzenetek olyan fórumokon, ahol az ügyfél könnyen hozzáfér.
A tanulmányban szereplő példák célja a kommunikáció szemléltetése, magyarázata, nem pedig a
tényleges elektronikus ügyintézési folyamatok bemutatása, így e téren felmerülő pontatlanságokért a
szerzők felelősséget nem vállalnak.
17
18
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félelmeket is generálhat, hogy mi van, ha elveszik az okmány, de a jó üzenet felhívja a figyelmet
arra, hogy hol tud tájékoztatást kapni a kérdés kapcsán, esetleg (célszerű) utal egy másik hírre,
ami épp ezt az információt tartalmazta, és aminek épp ugyanez volt az üzenete: milyen előnyei
vannak az e-személyi igazolványnak.
Tehát látható, miért elengedhetetlen, hogy az ügyfél (befogadó) a saját médiafogyasztása19 során
találkozzon az üzenettel úgy, hogy az információ megszerzéséért ne kelljen semmiféle aktivitást
mutatnia, ne kelljen felesleges információk tömegéből kibányásznia a számára fontos
üzeneteket.
Ezért fontos, hogy ne csak tartalmában legyen egyszerű és közérthető az üzenet, hanem már a
címmel is úgy közvetítsük az üzenetet, hogy felkeltsük az érdeklődést.
Nézzünk egy jó példát20, ami az Új Néplap című újságban jelent meg
2016 januárjában. A közigazgatás és közszolgáltatások helyes
kommunikációjának legfontosabb tulajdonságait ezen a példán
keresztül mutatjuk be:
o
Befogadóbarát: közérthető az általános célcsoport
számára. Rövid, tömör, egyértelmű üzenetet továbbít, ami már a
címben is megjelenik.
o
Hiteles: szavahihető az üzenet, ha a fogadó fél bízik az
elmondottakban. Nem túloz vagy „terel”. Követi az alapvető
elvet: törekedni kell arra, hogy a mondandó hitelesen képviselje
az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket és a magyar
államot.
o
Kontextuális: összehangoltan közvetíti a „főüzeneteket”
és a kampányüzeneteket (alüzenetek) úgy, hogy a környezete
realitásával összhangban áll. A legfontosabb üzenetek: lecserélik
az őstermelői igazolványokat, papíralapú igazolványok helyett
kártyaalapú elektronikus igazolványokat vezetnek be, csökken
az ügyfél adminisztrációs terhei, már most népszerű a
szolgáltatás.
o
Folyamatos és következetes: a kommunikáció
végeérhetetlen folyamat, ezért nem várhatunk igazi eredményt
ismétlés nélkül. Folyamatos és következetes kommunikáció nélkül a kívánt üzenetek sem
fognak célba érni. Épp a hangsúlyozni kívánt üzenetek hektikus kommunikációja okozza a
zavart, hiányérzetet, netán félelmet a befogadó fejében. Ezt jelen példa kapcsán úgy tudjuk
igazolni, hogy megnéztük a hír médiamegjelenéseit, és megállapítottuk, hogy ez a hír a
folyamatosság és következetesség alapelvének is megfelelt.

Médiumhasználati szokás. Az a magatartás, amelyet a hírek befogadása során alkalmazunk. Ilyen lehet
például, ha reggelente egy kávé mellett lapozgatjuk a nyomtatott újságot, vagy a közösségi oldalak
bejegyzéseiből jutunk hírekhez, esetleg bevált szokásunk alapján vissza-visszatérünk a legnagyobb online
hírportálokra.
20 Új Néplap – 2016. január 27., 1. old.
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o
Teljes körű: az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kommunikációja, illetve a
témához kapcsolódó fő üzenetek kommunikációja (bürokráciacsökkentés, adminisztratív
terhek csökkenése, ügyfélelégedettség elérése, stb.) a társadalom egészére kiterjed annak
ellenére is, hogy egy adott elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosító szerv elsődleges
célcsoportjai (egészségügy, közlekedésügy, közügy, stb.) nem egyeznek meg. A fő üzenet
miatt a társadalom egésze érintett. A példa kapcsán hangsúlyosság vált két fontos főüzenet21:
csökken a bürokrácia és az ügyfelek adminisztrációs terhei is.

2.6. A sikeres kommunikáció gyakorlati feltételei lépésről-lépésre
Az útmutató első részében meghatároztuk az elsődleges feladatokat, kihívásokat és
lehetőségeket, azaz hogy minden egyes elektronikus ügyintézést biztosító szervnek elsősorban a
saját szolgáltatásairól kell kommunikálnia, tehát meg kell határoznia, hogy az adott
szolgáltatásról milyen üzeneteket szeretne kommunikálni az ügyfél felé, és ettől milyen
eredményeket várunk. Ez akár lehet mennyiségi, akár – visszajelzés-számon vagy a szolgáltatás
igénybe vevői számának növekedési rátáján alapuló – minőségi eredmény, a lényeg, hogy tudjuk,
milyen eredményeket várunk. Ez maga a célkitűzés folyamata.
Jelen protokoll második része ezen üzenetek célba juttatásának gyakorlati útmutatójaként
alkalmazandó. A sajtókommunikáció kivitelezéséhez pedig az 1. számú Függelék
(Sajtókommunikáció a gyakorlatban) nyújt tovább segítséget. Jelen fejezetben konkrét példákkal
illusztrálva bemutatjuk azt a folyamatot, amivel hatékony kommunikáció érhető el a média
segítségével.
Az első lépés mindig az, hogy határozzuk meg, mit szeretnénk elérni. A figyelemfelhívás, mint
általános célkitűzés nem elég. Konkrét, mondhatni mennyiségileg is meghatározható célkitűzést
kell tenni, mint például hogy kiknek, mit, mikor, miért és hogyan akarunk mondani.
Ehhez kapcsolódóan meg kell határoznunk a fő üzenetet, ami jelen esetben minden érintett
szerv számára az elektronikusan intézhető szolgáltatás léte. A főbb üzeneteken belül a saját
szolgáltatásaikra vonatkozó üzenetek hangsúlyozása csak ezek mentén határozható meg.
Ne feledjük, hogy a különböző közönségek (KKV-k, NGO-k, önkormányzatok, politikai
döntéshozók, magánszemélyek) más-más megközelítésre reagálnak, ezért a kommunikációs
csatornákat, üzeneteket és eszközöket ennek megfelelően kell hozzájuk igazítani és megcélozni
őket.
Minden szerv saját elektronikus ügyintézési szolgáltatásáról rengeteg információ, adat és hír áll
rendelkezésre. A kommunikációért felelős szakember illetve szakmai csapat feladata, hogy
kiválassza a fő elemeket, amelyek illeszkednek a célkitűzéshez. Ne feledje, nem az általános
figyelemfelhívás a cél, hanem hogy azokat a fő gondolatokat kommunikálja, és ne terhelje
felesleges vagy érdektelen információkkal a közönséget, mert az emberek jobban fognak
reagálni a célzott kommunikációra, mint a tágabb és nem konkrét információra.

A lehetséges főüzenetekről az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kapcsán a jelen útmutató 2.1.2.
fejezetében részletesen írtunk.
21
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Amennyire lehetséges, egyszerre három üzenetre összpontosítsunk egy hír kapcsán.
Például az Ügyfélkapun keresztül intézhető diákhitel direkt szolgáltatás kapcsán fontos üzenet
lehet a költséghatékonyság (eddigi postai út helyett online lehet intézni), nincs ügyfélfogadási
idő (a nap 24 órájában igénybe vehető), nem kell sorban állni és online nyomon követhető a
számlaegyenleg változása. Azaz: a Diákhitel online szolgáltatásával egyszerűbbé válik az
ügyintézés, az ügyfél időt és pénzt takaríthat meg.
A cél pontos kitűzését követően lehet csak rátérni a következő lépésekre, és minden egyes lépés
kapcsán indokolt iteratív módon megvizsgálni, hogy nem változott-e, vagy nem fejthető-e ki
pontosabban a kommunikációval elérni kívánt cél. Szükség esetén a célkitűzést – együtt élve az
eseményekkel – a kommunikáció folyamatában is módosítani lehet és kell is.

2.6.1. A célcsoport meghatározása
A célcsoport meghatározása még a célkitűzések ismeretében sem egyszerű feladat. Valamennyi
elektronikus szolgáltatást nyújtó szerv esetében meghatározható egy „közös” közönség, de
minden szervnek saját tevékenységi területe szerint tovább kell tágítani célcsoportját. Erre azért
van szükség, mert a kommunikáció sikere nagymértékben múlik azon, hogy kik találják meg a
meghatározott üzeneteinket. Nem feltétlenül érinti az egészségügyi elektronikus szolgáltatásról
szóló üzenet azt, aki – a fenti példával élve – diákhitelét szeretné törleszteni. Ráadásul az
ügyfélkapun keresztül már most több mint 130 elektronikus szolgáltatás között kellene
eligazodnia az ügyfélnek úgy, hogy a lehető legkevésbé terhelje le az információk közötti
lavírozás, és ez a jövőben az elektronikus ügyintézés általánossá válásával ezres nagyságrendűvé
fog alakulni.
Minden egyes szerv számára kiemelt kommunikációs feladat, hogy eldöntse, hogy kinek szeretne
kommunikálni, és mely médiumok tudják közvetíteni a számukra fontos információkat.
Az első kérdés, amit fel kell tennünk, hogy kiket érdekel az üzenetünk. A „mindenki” nem elég
válasz, túl széles spektrumú, körvonalazzuk!
A célcsoport meghatározásánál szükséges elemezni, hogy az adott elektronizálásra kiválasztott
ügy az ügyfelek milyen körét érintheti.
Érdemes demográfiai szempontból (kor, nem, képzettség, lakóhely, családi állapot stb.)
megvizsgálni, hogy az ügy vagy az elektronikus szolgáltatás például:
o

érint-e speciális korcsoportot (pl.: nyugdíjügyek vagy diákhitel),

o

kapcsolatban áll-e a gazdasági aktivitással,

o

befolyásolja-e a foglalkoztatottság,

o

érint-e speciális, jól lehatárolható csoportot (például fogyatékosok vagy nem magyar
állampolgárok).
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Maga az Eüsztv. annyiban képez csoportot a tágan értelmezett ügyfélkörön belül, hogy kiemeli a
gazdálkodó szervezeteket22, amelyeknek nem alanyi joga az elektronikus ügyintézés, hanem
törvényi kötelezettsége [Eüsztv. 9. § (1) bekezdés].
Ne feledjük, hogy a kommunikációs célcsoport nemcsak az ügyfeleket foglalja magába, hanem
kiterjed azokra a csoportokra is, amelyek a „piacot” befolyásolhatják. Ilyen csoportok lehetnek
például szakmai kapcsolatok, barátok, véleményformálók, újságírók, közélet stb.
A célcsoport meghatározásához további segítséget jelent az Elektronizálási útmutató („C” rész)
4.2.1. pontja. A célkitűzésekhez hasonlóan a célcsoportok pontosítására, módosítására is szükség
lehet a kommunikáció megszervezésének vagy végrehajtásának későbbi szakaszaiban. A
célcsoport igényeinek felmérése rámutathat arra, hogy egyes külön kezelt célcsoportok igényei
egybeesnek, így az adott kommunikáció szempontjából közösen kezelendőek, vagy hogy egyes
célcsoportokon belül egyes alcsoportok igényei egymástól olyan szinten eltérnek, hogy
leválasztásuk válik szükségessé. Ehhez hasonlóan az üzenetek megfogalmazásakor is kiderülhet,
hogy a célcsoportokat másképp kellene meghatározni.

2.6.2. A célcsoport igényeinek felmérése
A célcsoportok igényfelméréséhez – végezze a kommunikációt akár az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv, akár erre kijelölt központi intézmény vagy megbízott ügynökség – már
alapvetően szükség van médiatájékozottságunkra, tehát a célcsoport meghatározására.
Feltételezhető, hogy a forgalmi engedéllyel kapcsolatos e-ügyintézésről cikkezni fognak a nagy
hírportálok, autós médiumok (köztük blogok is), gazdasági jellegű médiumok (napilapok, online
híroldalak, rádió, tv) és a regionális média is.23
Az igények felmérésének hatékony módja egyrészt a fókuszcsoportos vizsgálat24, de hatékony
lehet a közösségi médiaoldalak (pl. Facebook), a blogok (pl. autoblog.hu, totalcar.hu) és
fórumoldalak (Pl. jogiforum.hu, forum.index.hu) aktív látogatása is. Ezeken az oldalakon reális
képek kapunk az ügyfél rólunk illetve az elektronikus szolgáltatásunkról alkotott véleményéről.
Ne feledkezzünk meg a belső kommunikációról sem. Ha kollégáink jól tájékozottak, ők válhatnak
az üzeneteink legjobb hírvivőivé. Érdemes a dolgozók körében is időről-időre közvéleménykutatást végezni és visszajelzést kérni a szolgáltatás kommunikációját illetően.
A célcsoport igényeinek felmérésével az Elektronizálási Útmutató átfogóan foglalkozik,
jelenesetben kizárólag a médiakommunikáció szempontjából végeztünk vizsgálatot a célcsoport
igényeinek felmérésére vonatkozóan.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben
meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény
alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi
személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.
23 A célcsoport nem teljes körű, általános példaként szolgál.
24 bővebben lásd Elektronizálási útmutató („C” rész) 4.2.1 pontja
22
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2.6.3. A kommunikáció szintjei és fő üzenetei – az elektronikus ügyintézés
mint a kommunikáció tárgya
A célcsoportok sokszínűsége, az eltérő, sőt sok esetben egymásnak ellentmondó üzenetek
összehangolása, valamint a hatékony kommunikációs eszközök alkalmazása igényli a tárgy
(elektronikus ügyintézés) kommunikációs szintjeinek meghatározását.
A kommunikáció legalapvetőbb szintje az, amelyre majd a kampányok és a napi, úgynevezett
fenntartó kommunikáció épül. Ezen a szinten határozzuk meg, hogy mi azok az üzenetek, amiket
szeretnénk, ha mindenki (célcsoporttól függetlenül) tudna az elektronikus ügyintézésről, illetve
céljáról, hátteréről. Így például arról, hogy az ügyfél-elégedettség elérése érdekében
megfogalmazott igény, a bürokrácia csökkentése indokolta az elektronikus ügyintézési
lehetőségek megteremtését. Tehát a bürokráciacsökkentés érdekében a közigazgatási
ügyintézés és a közigazgatási szolgáltatások egyéb fejlesztései is megvalósulnak, az elektronikus
ügyintézés kereteinek megalkotása és alkalmazása az egyik – bár kétségkívül az egyik
legmeghatározóbb – ilyen intézkedés. Erre azért van szükség, mert a sikeres kommunikáció
alapja, hogy a témáról ne kizárólag kampányidőszakban vagy mérföldkövekhez érve
kommunikáljunk, és ne kizárólag az elsődleges célcsoportok felé, hiszen a folyamatosságot
biztosítanunk kell. Erre a szintre – nevezzük pozícionálási szintnek – épülnek majd az egyes
kampányok. Kampány alatt értjük egy új e-szolgáltatás bevezetését vagy egy már meglévő
szolgáltatás kommunikációját is, bármilyen üzenetet, ami a projekt kapcsán fontos lehet.
A főbb kommunikálandó jogok, jogintézmények és elektronikus szolgáltatások körével már
foglalkoztunk a 2.4.2. pontban, az ezekkel kapcsolatos fő üzenetek az alábbiak lehetnek:
o

csökkennek az adminisztratív terhek (például: „papírok nélküli ügyintézés”),

o
megtakarításokat eredményeznek – (például: „az állam és az ügyfél számára is olcsóbb
ügyintézés”),
o

az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása (például: „gyors és precíz válaszok”),

o

csökkenő bürokrácia (például: „egyszerű ügyintézés otthonról”),

o

költséghatékony eljárások (például: „olcsóbb, hatékonyabb állam”),

o
időhatékony ügyintézés (például: „éjjel-nappal rendelkezésre álló villámgyors
ügyintézés”),
o

kényelmes ügyintézés (például: „sorban állás nélküli ügyintézés otthonról”),

o
személyre szabható ügyintézés (például: „én választhatom ki, hogyan intézem az
ügyeimet”),
o

egyszerűbb eljárások (például: „egy helyen, egyszerre minden elintézhető”),

o

környezetbarát eljárás (például: „papírmentes ügyintézés”),

o
megbízható, felelős közigazgatás (például: „nyomon követhető, számon kérhető
ügymenet”).
Ahogyan arra már korábban is utaltunk, a fenti főüzenetek közüli választás – azaz az első szint
alakulása – visszahathat a célcsoportok meghatározására. A célcsoportok pontosítását követően,
az üzenetek meghatározásának második szintjén (kampány szint) nem kell már mindenkit
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Kommunikációs útmutató

elérnünk és az üzenet is specializálódhat, sőt erre szükség is van. Specializálódhat például az
elektronikus szolgáltatást biztosító szervek szerint, ahol bár a fő üzenet (pozícionálási szint)
ugyanaz, a szerveket érintő „alüzenet” (kampány szint) viszont eltérő, hiába tűnik a szerv
számára fő üzenetnek.
Minden egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervnek a főüzenetek mentén
haladva kell saját üzeneteit kialakítani. például így:
o
Az okmányirodák vagy kormányablakok Ügyfélkapun keresztül elérhető elektronikus
szolgáltatásként lehetővé tették az időpontfoglalást. Egy 2016. január 5-i hír25 szerint
mintegy 240 helyszínen működnek az országban kormányablakok. Ezek száma idén év
közepéig 270-re emelkedik. A január 15-étől a kormányablakokon keresztül elintézhető
hivatalos eljárások száma 630, az végére ez 1000-re emelkedik. (A főüzenethez és az
egymáshoz tartalmilag kapcsolódó alüzenetek tovább fűzhetőek, ezzel kialakulhat a
fenntartható kommunikáció.)
o
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala lehetővé tette a beadvány benyújtásának
elektronikus ügyintézési lehetőségét Ügyfélkapun illetve saját weboldalán keresztül
(főüzenet). A szolgáltatás használatával lehetőség van panaszt vagy közérdekű bejelentést
tenni (alüzenetek).
o
A számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből a hatályos jogszabályokban
megállapított díjazás ellenében igényelhető nem hiteles illetve hiteles elektronikus tulajdoni
lap, valamint elektronikus térképmásolat. Ez a szolgáltatás is elérhető az Ügyfélkapun
keresztül.
A fő- és alüzenetek kombinálhatók is egymással, a fenti példák alapján akár így: Az Ügyfélkapun
keresztül igénybe vehető elektronikus szolgáltatások egyszerűsítik az ügyintézést, csökkennek
az adminisztratív terhek, az ügyfél kényelmesen, otthonról intézheti ügyeit stb.
Egy kerületi újságban az adóterhek csökkenéséről szóló kombinált (azaz több üzenet egy
főüzenet alatt jelenik meg) hír kapcsán 2016 januárjában megjelent az alábbi cikk.26
Cikk felvezetése az újság címlapján
A példa jól mutatja, hogy a fő
üzenet már a címben megjelenik:
kisebb adók, kevesebb bürokrácia.
A rövid hír felsorolja a témához
kapcsolódó
legfontosabb
alüzeneteket, azaz hogy milyen
adóterhek
csökkennek,
majd
végigveszi
a
bürokráciacsökkentésről
szóló

25
26

Kossuth Rádió, 10:01:08 (00:02:06).
Kőbányai Közösségi Hírlap- A mi Kőbányánk, XXVI/1. szám, 2016. január, címlap és 6. oldal
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alüzeneteket is: például hogy bevezetik az e-kártyát, amely egyszerre lesz adókártya, személyi
igazolvány és TB-kártya.
A címlapcikk (vezércikk) tartalmilag egyetlen ponton kifogásolható: nem jelenik meg benne az
elektronikus ügyintézési szolgáltatások lehetősége.
Az újságban megjelent belső cikk
A vezércikkhez tartozó belső cikk
már ezt az információt is
tartalmazza, de az, aki csupán a
címlapot látja, nem értesül a
számára elérhető elektronikus
szolgáltatások
igénybevételének
illetve használatának lehetőségével
a leírt ügyekkel kapcsolatban.
A
belső
cikk
infografikával
személteti a családokat érintő
változásokat: családi kedvezmény,
csökkenő
adóalap.
Ezzel
a
családosok célcsoportját szólítja
meg, noha a cikk tartalma csupán
részben áll összhangban az infografikával. Ügyelni kell rá, hogy az ábrák, amelyeket használunk,
átfedésben legyenek a témával. Ha a fő üzenet a kisebb adók, kevesebb bürökrácia, akkor ezzel
kapcsolatosnak kell lennie az ábrának is.
Ezeket a híreket folyamatosan generálni kell, hogy a kommunikáció fenntartóvá váljon.
A kommunikáció harmadik szintje a fenntartó kommunikáció, ami nem egy kampányhoz kötött,
hanem az elektronikus ügyintézés lehetőségeit, sokszínűségeit mutatja be, azaz „szolgálja” a
pozicionálási szintet és a kampányokat.
Látható, hogy az alüzenet maga a speciális e-szolgáltatás, ami mögött minden esetben szerepel a
főüzenet, így a fő- és alüzenetek együttesen jelennek meg, és egy kampány során (pl.
sajtóközlemény, blogbejegyzés, Facebook poszt, spot) mindhárom szintnek megfelelően,
hatékonyan kommunikálhatók.
A hatékony kommunikációnál tehát figyelembe kell vennünk, mit, kinek, hogyan akarunk
kommunikálni. Ennek technikájára az útmutató második felében a gyakorlati alkalmazásról
szóló fejezetében részletesen kitérünk.
A hatékony kommunikáció sajátja tehát, hogy
o

nem operál sok üzenettel,

o

a fő üzenetek összeillenek,

o

a fő üzenetekből kialakíthatók a célcsoport-specifikus üzenetek.
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2.6.4. Kommunikációs csatornák, lehetőségek kiválasztása
Egy konkrét példa kapcsán kerül bemutatásra a kommunikációs csatornák kiválasztásának
metódusa.
A forgalmi engedéllyel kapcsolatos e-ügyintézés kapcsán nem feltétlenül kell a gasztronómiai
magazinokon keresztül eljutnunk az ügyfélhez. Sokkal inkább azokat kell megcéloznunk, akik
már rendelkeznek gépjárművel vagy a jövőben tervezik gépjármű vételét. Fel kell térképeznünk,
hogy mely korosztályt érinti, és vajon mely médiatípusokat olvassák, illetve látogatják a
legszívesebben. A korcsoportot e szolgáltatás kapcsán csak minimálisan szűkíthetjük, a
jogosítvány megszerzésének minimum korhatára feletti életkorra. A legnagyobb hírportálokat
vélhetően a gépkocsival rendelkezők nagy része látogatja. Tehát üzeneteinket ide el kell juttatni
(pl. index.hu, origo.hu). Valószínűsíthető az is, hogy az autós oldalak, újságok, televíziós vagy
rádiós műsorok mellett a gépjármű-tulajdonosok nagy részük olvassa például a Totalcar.hu vagy
a vezess.hu oldalakat, így a személyes hangvételű blog oldalakat sem hagyhatjuk ki. A vidéki
gépjármű-tulajdonosokra is gondolnunk kell, így a regionális médiumok (nyomtatott megyei
vagy helyi lap, rádió, televízió, regionális online portál) is célcsoportunkká válik. Az érdeklődés
szerinti meghatározás után vegyük sorra azokat a médiumokat, amik nem maradhatnak ki, ha
hírértéket szeretnénk adni üzenetünknek. Ha szeretnénk, hogy a hírünket általános oldalak is
megosszák – márpedig mindenképp ajánljuk -, akkor a Magyar Távirati Irodát (MTI) és más
hírügynökséget (pl. Orientpress) sem hagyhatjuk ki. A legnagyobb nézettségű vagy
látogatottságú médiumokhoz is el kell juttatnunk a híreinket, így például a főbb napilapokhoz
(Világgazdaság, Magyar Idők, Magyar Nemzet stb.). A leírtak természetesen csak támpontként
szolgálnak a célcsoport meghatározásához.
Tehát üzenetünk megfelelő célba juttatásához a korcsoport, érdeklődés és lakhely szerinti
szegmentálásán túl figyelembe kell vennünk a legnagyobb „hírgeneráló” médiumokat is.

2.6.4.1. Az
üzenet
üzenetmátrix)

célba

juttatása

(médiaszegmentáció

és

Miután a célcsoportokat meghatároztuk, ennek megfelelően "szortírozzuk" a nekik szóló
üzeneteket. A közös téma minden szerv számára ugyanaz, az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról szóló üzenet. Azaz, amikor az ügyfél saját médiafogyasztása során találkozik
egy-egy őt érintő hírrel, tudni fogja, hogy itt a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásáról van
szó. Ezzel elérjük, hogy beágyazódnak a "fogyasztó" fejében a legfontosabb üzenetek, amelyek
mindegyike az elektronikus ügyintézési szolgáltatások tág értelemben vett kommunikációjának
részét képezik, és az összehangolt üzenetek révén a különböző célcsoportokban egységes,
pozitív üzenet alakul ki. Nem elsődleges cél tehát, hogy egzakt tudáshalmazt közvetítsünk,
sokkal fontosabb, hogy növeljük az elektronikus szolgáltatások ismertségét, hogy az ügyfél vagy
a potenciálisan érdekelt csoportok a későbbiekben a háttértartalmak befogadására is képessé
váljanak.
A gyakorlatban nagyon sok különböző média célcsoport szólítható meg egyetlen üzenettel.
Ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára fontos üzenet célzottan
azokhoz az ügyfelekhez jusson el, akiket érint, az üzeneteket szegmentálni kell (akár
egészségügyi, autós, gazdasági, üzleti stb. jellegű témájuk vagy más elv alapján). Másrészről az
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újságírók érdeklődését fel kell kelteni és fenn is kell tartani, ezért az is fontos, hogy ők úgy
jussanak hozzá a számukra érdekes és megfelelő tartalmú, nyelvezetű információhoz, hogy
azokat ne kelljen felesleges információk tömegéből kibányászniuk. Azaz különösen fontos, hogy
az elektronikus ügyintézési szolgáltatások "információcsokornak" többféle, de mindig az ügyfél
számára testre szabott üzenetet hozzunk létre.
Például az elektronikus személyi igazolványhoz kötött szolgáltatás rengeteg üzenetet rejt
magában. Ilyen üzenetek lehetnek például: Miért és mire jó az e-személyi? Költséghatékony
megoldás az e-személyi. Ügyfélkapun lehet regisztrálni e-személyivel. Elektronikus aláírásra is
használhatjuk az e-személyit. Mit tegyünk, ha megváltoznak az adataink? Hogyan igényelhető eszemélyi? Mennyibe kerül? Helyettesíti a TAJ és lakcímkártyát.
Egyetlen hír nem tartalmazhatja az összes üzenetet, főként azért nem, mert nem biztos, hogy azt
az ügyfelet is érinti az elektronikus aláírás lehetősége, aki egyébként elveszítette a
lakcímkártyáját és azt szeretné pótolni. Fontos tehát, hogy minden célcsoport, vagy célcsoporton
belüli alszegmens a számára leginkább releváns információhoz jusson hozzá, röviden, tömören,
érthetően, sallang és az ügyfél számára érdektelen információk nélkül.
Ahhoz, hogy üzeneteinket hatékonyan célba tudjuk juttatni, a média segítségét kell kérnünk.
Gyűjtsük össze azokat a médiumokat, ahol önálló27 cikk jelent meg. Nézzük meg, kiket
foglalkoztatott az általunk fontosnak tartott hír, hol jelentek meg üzeneteink. Válasszuk ki azokat
az újságokat, illetve újságírókat, akikkel úgy látjuk, érdemes együttműködni, mert nagyszámú
olvasóközönségük van, hitelesen közvetítik üzeneteinket, gyakran írnak rólunk, felkeltettük az
érdeklődésüket, stb. Ők az ún. véleményvezér médiumok, illetve véleményvezér újságírók.
Szervezzünk véleményvezérek számára fókuszcsoportos beszélgetést, ahol 5, maximum 10
olyan kérdést tegyünk fel nekik, amikkel le tudjuk mérni, mi az, ami érdekli őket és mi az, ami
nem. Így üzeneteinket is ehhez tudjuk alakítani a későbbiekben. Ügyeljünk rá, hogy konkrét
kérdésekkel álljunk elő, mert az újságíró számára az idő pénz, számunkra pedig fontos az
együttműködés és a jó sajtókapcsolat kialakítása. Ilyen kérdés lehet például – amely minden
elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szerv esetében érvényes lehet – hogy:
o

Ők kipróbálták-e a szolgáltatást és mi volt a tapasztalatuk, ha igen?

o

Ha még nem próbálták ki, ügyfélként mit várnak ettől a szolgáltatástól?

o

Mit tudnak a jelenlegi szolgáltatásról?

o
Szerintük mi az, amit – ha már bevezetésre került a szolgáltatás – az ügyfelek a
folyamat során érzékelnek, ha még nem vezették be, mit fognak?
o

Mi az, ami őket újságíróként érdekli a témával kapcsolatban?

o
Számíthatunk-e rájuk az elektronikus közigazgatást érintő szolgáltatások
kommunikálásában? Ha igen, milyen információkra van szükségük, miről írnának szívesen?
Ha jelenleg nem, mit kell tennünk, hogy együttműködjenek velünk?

Azaz ahol nem máshonnan szó szerint történő cikkátvétel, hanem saját újságírói véleménycikk jelenik
meg.
27
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A médiamonitoringot (sajtómegjelenések összegyűjtése) követően lehetőségünk van ezeket az
akár negatív, akár pozitív visszajelzéseket beépíteni a jövőbeni kommunikáció stratégiájába.

2.6.4.2.

Sajtóadatbázis létrehozása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatbázisának28 használata minden
elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára ajánlott a célcsoport-meghatározást követő
sajtóadatbázis, más néven médialista összeállításához. Jó kiindulópontként szolgálhat az is, ha
megnézzük az ingyenes online hírkereső rendszerekben (pl. hirkereso.hu) vagy a Google
segítségével, hogy hol cikkeztek az elektronikus ügyintézést biztosító szervek szolgáltatásaival
kapcsolatban.
Ha külföldi állampolgárokat is érint a szolgáltatás, térképezzük fel a nekik szóló,
Magyarországon is hozzáférhető médiumokat (pl. BBJ, Die Budapester Zeitung, Pester Lloyd,
stb.).
Egy jó sajtólista tartalmazza az alábbi újságírói paramétereket:
o

média neve,

o

újságíró, szerkesztő, riporter neve,

o

központi e-mail cím (szerkesztőség),

o

személyes e-mail cím (újságíró),

o

központi telefonszám (szerkesztőség),

o

újságíró, szerkesztő, riporter telefonszáma.

Ötletek az újságírói lista tartalmához:
o
Legalább 30 nevet és elérhetőséget tartalmazzon! (Egy 30 fős újságírói lista is elég
lehet, ha azon a szerv számára valóban legfontosabb médiumok illetve véleményvezér
újságírók szerepelnek.)
o
Minden szerv listájában szerepeljen a Magyar Távirati Iroda (a továbbiakban: MTI),
hiszen a legnagyobb érdeklődést kiváltó hírek szinte kivétel nélkül az MTI közlésének
köszönhetők.
o

Minden szerv listájában szerepeljenek a legnagyobb hírportálok újságírói!

o
Egy médiához ne írjuk két újságíró elérhetőségét, mert rossz néven vehetik. Elég, ha az
újságíró e-mail címe mellett a központi e-mail címet is feltüntetjük.
o
Folyamatosan kísérjük figyelemmel az újságírói státuszok alakulását, aktualizáljuk a
listát, ha szükséges!
o
Ha lehetőségünk van rá, igénybe vehetjük a kommunikációs ügynökségek
sajtókapcsolati segítségét a médialista kialakításához.

28 NMHH médiaadatbázis, <http://nmhh.hu/dokumentum/2184/dokumentum04.pdf>, elérés ideje:
2016. február 1.
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2.6.5. Kommunikációs terv összeállítása
A kezdeti lépések, azaz a hatékony kommunikációhoz szükséges gyakorlati megvalósítást
megelőző munkafolyamatok utolsó fázisa, hogy elkészítsük azt a strukturált tervet
(kommunikációs terv). A kommunikációs terv tartalmazza a célkitűzéseinknek megfelelő
üzenetek meghatározott célcsoporthoz való eljuttatásának gyakorlati végrehajtásának lépéseit.
A kommunikációs terv nem egy lista, hanem egy világosan meghatározott cél tükre az ahhoz
tartozó tennivalókkal és üzenetekkel, amelyekkel a társadalom pontosan körülhatárolt
csoportját tudjuk megszólítani.
Jelen útmutató tartalmai és terjedelmi korlátai miatt nem hivatott részletes leírást adni a
kommunikációs terv kidolgozását illetően, de a legfőbb kritériumok megfogalmazásával
megfelelő segítséget jelent elkészítéséhez. A kommunikációs terv kidolgozásának feltétele, hogy
az előmunkálatokat elvégeztük.
A kommunikációs terv tartalmához az alábbi tartalmi elemek segítségül szolgálnak:
o
Stratégiai áttekintés: a terv tartalmazza a célkitűzések összefoglalását, a
célcsoportokat, a kommunikációs csatornákat és az üzeneteket.
o
Taktikák: meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyeket a célkitűzés elérése
érdekében végezni fog.
o
Idővonal: meghatározunk egy idővonalat, amely tartalmazni fogja a fő időpontokat az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv szolgáltatásának életében (pl. sajtóközlemény
kiadása egy már meglévő ügyről vagy új témáról, ami például: az e-személyivel végezhető
elektronikus ügyek köre bővül).
o
Médiaterv: Meghatározzuk, hogy mely kommunikációs pontokon, mikor fogunk
kommunikálni
o
Eszköztár: Meghatározzuk a kommunikáció formáját illetve az alkalmazott eszközök
gyakoriságát. Pl. havi egy sajtóközlemény, évi kettő study tour, három eseményhez kötött
sajtótájékoztató stb. A kommunikációs terv része a cselekvési terv, amelyben meghatározzuk,
hogy milyen témákban és mikor szólal meg az elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosító
szerv nyilatkozója. azt is meghatározzuk, hogy a tudatosan tervezett és irányított
kommunikációs folyamatban a résztvevő felek mit fognak csinálni, milyen határidővel és
milyen költségkerettel dolgoznak.
o
Források és felelősök: A cselekvési tervben leírt kommunikációs tevékenységek
költségvonzattal járhatnak. Ezért el kell különítenünk a megfelelő forrásokat (hirdetésre,
egyéb médiavásárlásra, sajtóesemény szervezésére, promóciós tárgyakra, stb.), és meg kell
határoznunk a különböző feladatokhoz tartozó felelősségi köröket.
o
Értékelés: Szerepelniük kell a kommunikációs tervben a kitűzött célok elérésének
értékelésére vonatkozó rendelkezések.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek e-szolgáltatásainak kommunikációjának
elengedhetetlen feladata a kommunikációs terv elkészítése, amelynek összhangban kell állnia
valamennyi szerv saját kommunikációs tervével. Az egységes és professzionális kommunikáció
elengedhetetlen feltétele ez. Ha minden elektronikus ügyintézést biztosító szerv kommunikációs
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tervének alapjául ugyanazok az üzenetek és stratégiai lépések szolgálnak – márpedig jelen
protokoll alkalmazása ezt a kritériumot alapvetőnek veszi –, akkor megvalósítható a központi
szándék: hogy az e-közigazgatásban résztvevő szervekre vonatkozó vagy összkormányzati
szintű kommunikáció alkalmazásával már rövidtávon egységes, hatékony, ügyfélbarát
kommunikáció alakuljon ki.
A cselekvési terven alapuló kommunikáció tehát tudatos, előre megtervezett folyamat tükre,
amiben az elektronikus szolgáltatást biztosító szerv a kommunikációt végző fél.
Vannak azonban olyan esetek, amikor nem mi irányítunk. Ilyen lehet egy sajtóban megjelent hír,
amely valamilyen formában kapcsolható az egyes szervek elektronikus szolgáltatásához,
amelyre reagálva nagyobb publicitást kelthetünk. Ilyenkor egyértelműen nem mi vagyunk az
irányító fél, de reakcióinkkal hírértéket generálhatunk. Ez a kommunikáció az issue
management, ami tehát nem egy irányított kommunikáció, hanem egy éppen aktuális hír
kihasználása, kommunikációs üzenetének alakítása a szerv saját céljainak elérése érdekében.
Az issue management alapú kommunikációnál mindig tegyük fel a kérdést magunknak: Mi
történik helyi, regionális vagy országos szinten, amihez kapcsolódhatnánk a hírünkkel?
Egy példa az issue management alapú kommunikációra:
Vegyük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TAJ-nyilvántartással összefüggő elektronikus
szolgáltatásait,29 amelyeket Ügyfélkapun keresztül is lehet intézni. A fiktív esemény pedig:
fizetés nélküli szabadságra küldték a dolgozót, aki a méltatlan bánásmód miatt a médiához
fordult, ahol közfelháborodást keltett a hír.
A hírhez kapcsolódva az OEP bekapcsolódhat a hírfolyamba, méghozzá azzal az üzenettel, hogy
felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ilyen esetben érdemes az Ügyfélkapun ingyenesen
lekérdezni a biztosítási jogviszonyt, mivel fizetés nélküli szabadság esetén egy-két kivételes
esettől eltekintve ez szünetel.

2.7. Kommunikáció válsághelyzetben
Az elektronikus ügyintézés, elektronikus szolgáltatások jellegéből adódóan, különösen egy olyan
felfokozott fejlesztési tempó mellett, amit az elektronikus ügyintézés 2018-ra tervezett általános
tétele jelent, szinte biztosra vehető válsághelyzetek bekövetkezése. A fejlesztések
megcsúszhatnak, a határidőkhöz közeledve a rendszerek esetleg nem vagy csak nehezen bírják a
terhelést, üzemzavar következik be, szélsőséges esetben személyes adatok vesznek el vagy
szivárognak ki.
Jelen pontban arra vonatkozóan fogalmazunk meg javaslatokat, hogy hogyan kell egy
válsághelyzet során viselkedni kommunikációs szempontból. A sajtóban felbukkanó váratlan
krízishelyetekre időben fel kell készülni. A válságkommunikáció akkor hatékony, ha éppolyan

A szolgáltatással Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendszerében lévő információkhoz lehet
hozzáférni (betegéletút lekérdezése, vénytörténet napló, biztosítási jogviszony lekérdezése, TAJ-szám
érvényességének ellenőrzése.
29
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megtervezett, mint a médiakommunikáció. Ehhez válságkommunikációs terv elkészítésére van
szükség, hogy ne a krízishelyzetet követően kezdjük el kigondolni, mit kéne tenni, hanem időben
felkészülhessünk a váratlan helyzetekre, és tudjuk, mit, hogyan, mikor, kinek kell
kommunikálnia, hogy gyors, pontos, hiteles információ biztosításával megoldjuk a krízist.
Krízisnek hívunk minden olyan szituációt, ami veszélyezteti vagy fenyegeti – jelen esetben – az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv jó hírnevét vagy a közvéleményben kialakult képet,
belső és külső hitelességét és így végső soron a közigazgatásról és közszolgáltatásokról alkotott
képen is csorba esik. Válsághelyzetben mindig sok forog kockán: a cselekvő szerv, ezzel együtt a
tulajdonosok, igazgatók, vezérigazgatók, menedzserek hitelessége, és a legfontosabb érdekelt
személyek, köztük az ügyfelek, véleményvezérek és alkalmazottak elégedettsége.
A sikeres válságkommunikáció a hosszú távú bizalom megalapozására épül. Ennek elérése
érdekében információt kell közölni oly módon, hogy az a célcsoport tagjainak értelmére és
érzelmeire egyszerre hasson. Ennek megfelelően a kommunikációnak egyszerre:
o
tényszerűnek, gyorsnak, világosnak és teljes körűnek kell lennie azért, hogy a probléma
megoldásában, áthidalásában minél hatékonyabb segítséget nyújtson,
o
kell őszinteséget, megbízhatóságot, sőt szükség szerint együttérzést kifejeznie a
válsághelyzettel érintettek számára.
Helytelen megközelítés a passzív viselkedés: a probléma tagadása vagy lekicsinylése. A védekező
magatartás a válság tetőpontjának késleltetéséhez, esetleg a válság elhúzódásához vezethet. Az
aktív viselkedés és a nyílt kommunikáció az egyetlen helyes választási lehetőség és viselkedési
minta a válságkommunikáció során.
Válságkommunikáció során megteendő lépések:
o

az információáramlás aktív és koordinált módon történő irányítása,

o

válságcsoport felállítása,

o

egyértelmű felelősségi körök meghatározása és a felelősségek aktív felvállalása,

o

belső és külső érdekelt felek meghatározása,

o

a legrosszabb esetre szóló forgatókönyv megtervezése,

o

a közérdeklődésre számot tartó kérdések megválaszolása,

o

a válságkezelési eszköztár működtetése és fenntartása,

o

a kommunikáció során felmerülő harcos megközelítés elnyomása,

o

önkritikára szóló megközelítése,

o

együttérzés kinyilvánítása, beleélés mások helyzetébe.

Válságkommunikáció során elkerülendő lépések:
o

terv és koordináció nélküli lassú cselekvés,

o

cselekvés akkor, amikor a válság már beütött,

o

olyan kijelentések megtétele, melyek nem 100 százalékosan alátámasztottak,

o

gyanúsítgatás,
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o

agresszív módon történő kommunikáció,

o

terelés.

A válságkezelés alapvető feladata tehát, hogy gyors, pontos, hiteles és megbízható információ
biztosításával megoldja a működési zavar kommunikációs problémáit.
A válságkommunikációt követően értékeljük a kríziskommunikáció eredményeit, azaz vegyük
végig, hogy sikerült-e követni és megvalósítani a tervben szereplő lépéseket, kézben tartottuk-e
a kommunikációs irányítást, átmentek-e az üzeneteink, volt-e váratlan fejlemény, tudtuk-e
kezelni, milyen visszajelzéseket kaptunk és szükség van-e a válságkommunikációs stratégiánk
módosítására.
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1. Függelék:
Sajtókommunikáció a gyakorlatban

Sajtókommunikáció a gyakorlatban
Ahogyan arra a kommunikációs protokoll céljainak elemzése során már hivatkoztunk, a
hatékony kommunikáció speciálisan képzett szakembert kíván. Figyelemmel kell lennünk
ugyanakkor arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nem mindegyike alkalmaz
szakembert ilyen feladatokra. A jelen függelékben – a terjedelmi és műfaji korlátokra tekintettel
csupán rövid – áttekintést adunk, elsősorban laikusoknak címezve a kommunikációs terv
végrehajtásához szükséges alapvető gyakorlati tudnivalókról. Annak érdekében azonban, hogy
kommunikációs szakemberek is haszonnal forgathassák, tanácsainkat a témába vágó gyakorlati
példákkal is illusztráljuk.
Ismételten felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az útmutató nem helyettesíti a
kommunikációs szakismeretek megszerzését, és hogy kizárólag a jelen útmutató alapján nem
javasoljuk kommunikációs kampányok lebonyolítását.

I. Az újságírókkal szembeni protokoll
Miután létrehoztuk saját szervünket érintő sajtóadatbázisunkat, már pontosan körvonalaztuk,
kik azok az újságírók, akikkel különösen jó kapcsolatot kell ápolnunk.
A médiával való jó kapcsolat kialakítása minden egyes elektronikus szolgáltatást nyújtó szerv
számára jövedelmező. Ez a kapcsolat kétoldalú együttműködést igényel, tehát nem elég, ha
ellátjuk hírekkel a médiát. Legyünk elérhetők, együttműködők, hitelesek, főként, ha a média
„házhoz jön”, például ha interjút szeretne készíteni az illetékes szakemberrel vagy kérdéseket
tesz fel egy-egy elektronikus szolgáltatással kapcsolatban. Ha a közigazgatási szerv
kommunikációs terve követte a 2.6.5. pontban leírtakat, akkor pontosan meghatározható, hogy
egy-egy téma kapcsán ki az illetékes megszólaló.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megszólalója felkészülten kell, hogy kezelje a
szituációt.
Javaslatok az újságírói kapcsolatokhoz:
o
Legyen elérhető az újságírók számára, és ne zárkózzon el a válaszadás elől! Minden
egyes kommunikációra feljogosított elektronikus ügyintézést biztosító vagy elektronikus
ügyintézési szolgáltatást nyújtó szerv a saját honlapján illetve a kiadott sajtóinformációkon
tegye könnyen megtalálhatóvá a sajtókapcsolatokért felelős munkatárs elérhetőségét!
o
A sajtóinformációkat vagy híreket a kifejezetten a témával foglalkozó újságírónak
küldje el, ne pedig általános e-mail címekre, mert mások, akik nem jártak utána, ezt az e-mail
címet árasztják el sajtóközleményekkel.
o
Legyen felkészült, ismerje a témát. Ha nem Ön az illetékes, akkor is jó, ha tudja, hogy ki
a legmegfelelőbb ember a kapcsolatfelvételre. Ha ezt mégsem tudja, derítse ki és jelezze az
újságíró felé, hogy rövidesen visszahívja az illetékes.
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o
Készüljön fel lehetséges válaszokkal az előre sejthető kérdésekre. Ha sajtóközleményt
küldött ki, vélhetően a témával kapcsolatban fog érdeklődni az újságíró. Ha e-mail útján jelzi
interjúszándékát, kérdezzen rá, hogy megkaphatja-e előre a kérdéseket.
o
Tartsa szem előtt, hogy mit szeretne kommunikálni, és készítsen Q+A (kérdések és
válaszok) listát, amit adjon oda azoknak a kollégáinak, akiket meginterjúvolhatnak.
o
Ne használjon szakzsargont! Mindig törekedjen az egyszerűségre és közérthetőségre. A
közvélemény nem ismeri az Ön szervezetének ágazati szakkifejezéseit, sőt az elektronikus
ügyintézési szakzsargont se, így akkor se használja azokat, ha a riporter ezt teszi. Magyarázza
el közérthetően (befogadóbarát módon), hogy miről van szó. Saját szavait használja!
o
Ne engedje, hogy a riporter a saját szavait adja a szájába! Sose veszítse el a hidegvérét!
De a legfontosabb, hogy emlékezzen arra, hogy nem létezik olyan, hogy „bennfentes
információ. Azaz ne befolyásolja, ha egy újságíró azt állítja, hogy biztos forrásból tudja az
információt.
o
Legyen meggyőző és magabiztos! Ne egyszerűen megválaszolja a kérdéseket, hanem
ragadjon meg minden lehetőséget arra, hogy üzenetét megfogalmazza. A riporterek azzal
ragadják meg a hallgatóság figyelmét, hogy a legfontosabb, leghírérzékenyebb információkat
vezetik elő. Tegye Ön is ugyanezt minden válaszával!
o
Soha ne mondja egy újságírói kérdésre, hogy „nem tudom”. Ez úgy hangzik, mintha
felkészületlen lenne vagy titkolna valamit. Ha telefonos vagy e-mailes a megkeresés, és úgy
érzi, nem Ön az illetékes a kérdés megválaszolásában, kövesse az első pont útmutatását. Ha
illetékes, de nem tudja a választ, egyszerűen mondja meg, hogy egyeztet a témával
kapcsolatban és visszahívja az újságírót, vagy „Összehozom az e kérdésben állásfoglalásra
jogosult személlyel.”.
o
Mindig kérjen visszaolvasást saját idézete kapcsán, és ellenőrizze a leírtakat! Ügyeljen
rá, hogy az újságírók nem szeretik, ha jelentősen átírják munkájukat vagy stílusbeli
változásokat eszközölnek.
o
Ha az újságíró a cikk vagy riport megjelenése előtt a segítségét kéri az anyag
átnézésében, segítsen neki, hiszen mindkét fél érdeke, hogy helyes információk jelenjenek
meg.
o
Emlékezzen a közönségére! A hírinterjú egy lehetőség Önnek és szervezetének arra,
hogy kapcsolatba lépjen a közvéleménnyel illetve saját célcsoportjával. Ezért tekintsen a
riporter interjúvolási technikái mögé, és megjegyzéseit vagy viselkedését szabja a célcsoport
elvárásaihoz.
o
Koncentráljon a céljára! Ne ragadjon le a statisztikai adatokban vagy a hosszadalmas
magyarázatokban. Ha azt szeretné, hogy idézzenek Öntől, akkor legyen rövid és ragaszkodjon
a lényeghez. Javítsa ki a tévedéseket és a félreértelmezéseket!
o
A negatív dolgokat tegye pozitívvá! Ne engedje, hogy provokálják! Ha előre felkészült a
kemény kérdésekre, akkor olyan válaszokat tud kialakítani, amelyek határozottak, és nem
védekező jellegűek. Minden egyes kérdést használjon fel arra, hogy átkösse azt a szervezet
számára kulcsfontosságú üzenetre. Pl.: Igen, számunkra épp ez a fontos, hiszen:
o

az ügyfél igényeit minden esetben szem előtt tartjuk,

o

a bürokráciacsökkentés éppúgy lakossági, mint közigazgatási érdek,
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o

az elektronikus szolgáltatások használatával már rövid távon kimutathatók azok
az előnyök, amik népszerűvé tették az ügyfelek körében, stb.

II. A médiakommunikáció eszközrendszere és gyakorlati alkalmazása
Ahogyan már a 2.6.5. pontban írtuk, a stratégiatervezés során minden egyes – tág értelemben
vett – közigazgatási hatásköröket gyakorló, közfeladatokat ellátó és közszolgáltatásokat nyújtó
szervnek, amely jelenleg vagy a jövőben elektronikus ügyintézést biztosít ügyfelei számára meg
kell találnia azt az eszközrendszert, amelynek a segítségével optimálisan elérheti céljait, ezzel
megvalósulhat az egységes kommunikáció.
A sajtó munkatársaival és rajtuk keresztül a célcsoportunkkal való kapcsolattartásnak sajátos
szabályai vannak. Ha ezeket nem ismerjük, és nem tartjuk be, akkor a sajtómunka nem hozza
meg a várt eredményt, és úgy érezhetjük, hogy kárba vész az erre fordított erőforrás. Fontos
tehát, hogy minden elektronikus szolgáltatást biztosító szerv megfelelő módon tájékoztassa az
újságírókat az őket érintő hírekről.
A sajtóval való kapcsolattartás feladatai:
o

sajtóadatbázis (sajtólista) létrehozása, folyamatos bővítése és karbantartása,

o
sajtókapcsolatok tervezése (pl. fókuszcsoportos beszélgetés), kialakítása (pl. interjú),
ápolása (pl. megköszönjük a hír közzétételét),
o
együttműködés
sajtótájékoztató),

az

újságírókkal,

hírügynökségekkel

(pl.

sajtóközlemény,

o
sajtómegjelenések dokumentálása (médiamonitoring), értékelése (időszakosan
statisztikák készítése, hogy hány cikk jelent meg, hol, kik a véleményvezérek, stb., hogy
hatékonyabb kommunikációt folytathassunk). A médiamonitoring során találkozunk azokkal
a hírekkel is, amiket nem mi juttattunk el a médiához, így lemérhetjük annak eredményét is,
hogy mennyire sikerült felkelteni az érdeklődést a témával kapcsolatban. Azért is fontos a
médiamonitoring, mert az esetlegesen negatív hangvételű cikkek létéről tudomást
szerezhetünk, lehetőségünk nyílik azokra reagálni. Ez egyébként minden olyan esetben
kifejezetten ajánlott, amikor a lakosság nagy részét elérő médiumról van szó, azaz a cikk
publikálásának következménye kritikus lehet számunkra.

A.

A közigazgatási kommunikáció eszközparkja, legfontosabb jellemzői

A kommunikációs eszközpark legfontosabb jellemzői:
o
Legyen költséghatékony: a kommunikációs tervhez már elkészített költségterv
keretösszegéből minél jobb eredmény elérése a cél.
o

Érje el (elsősorban) az elsődleges célcsoportokat, másodsorban a lakosság egészét.

o
Érje el az általános közvéleményt: tehát törekedni kell arra, hogy széleskörű
nyilvánosságot érjünk el.
o
Legyen felületmaximalizáló, azaz legyünk jelen minden lehetséges felületen (online,
print, tv, rádió, blog, fórum, közösségi oldalak), ahol üzeneteink célba juthatnak. Nem elég
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ugyanis egyetlen felületet használni, mivel a felület megválasztása már önmagában
szelektálja a befogadó közönséget is.
o
Integráltak közvetítse az üzeneteket, azaz minden szegmens hozzájusson a számára
fontos információhoz úgy, hogy e kelljen azt számára érdektelen információk halmazából
kiválogatnia. És ne feledjük, szükséges ugyanannak az információcsokornak többféle, mindig
az adott befogadó közönség számára testre szabott üzenet átformálása is.
A következő legfontosabb PR eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy üzeneteinkkel elérjük a
célcsoportjainkat:
PR eszközök

A közigazgatási kommunikáció eszközei közé sorolhatók a személyközi találkozásra lehetőséget
adó fórumok, a fogadóórák, lakossági fórumok, a nyilvános testületi ülések, konferenciák, de ide
tartoznak a mediatizált fórumok, például önkormányzati lapok, a digitális tartalmak, a helyi tévé
műsorai, digitális tévé közérdekű portáljai, elektronikus hírlevelek, közösségi oldalak, blogok
stb. A kommunikáció sokcsatornás, jelen útmutatóban a legfontosabbakat soroltuk fel.
A klasszikus PR eszközök a legalkalmasabbak arra, hogy hírfolyamot indítsunk, azaz folyamatos
megjelenéseket generáljunk. Ezekkel az eszközökkel tudjuk elérni a sajtót, majd a
sajtókapcsolatok ápolásával folyamatos hírfolyamot indíthatunk, amely maximalizálhatja az
ismertséget.

B.

A jó sajtóközlemény

A hatékony és eredményes sajtókapcsolati munka alapja a jó sajtólista és a személyes jó
kapcsolat ápolása és fenntartása. Az viszont önmagában kevés, hogy van egy hírünk. Azt a hírt
kontextusba kell helyeznünk, amire a legalkalmasabb a sajtóközlemény.
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Milyen a jól megírt sajtóközlemény:
o

Tömör, világos, hírértékkel bír (általában egy oldal).

o

Közérthető.

o

Objektív, tényszerű.

o
Szerkezetileg három fő részből áll: címből, leadből30 és szövegtörzsből. Mindhárom rész
tartalmazza a fő üzenetünket.
o

Nem operál sok üzenettel.

o
Egyszerű, közérthető nyelvezetet használjunk. Kerüljük a szakszövegeket, törvényi
hivatkozásokat és a túl hosszú mondatokat.
o

A cím legyen figyelemfelkeltő.

o
A lead tömören tartalmazza az összes lényeges információt. Ez azért is fontos, mert sok
szerkesztő csak ezt olvassa el és a lead alapján dönti el, foglalkozik-e a témával.
o

A fő szövegrész tartalmazza a részleteket.

o

Lehetőség szerint tegyünk bele számadatot és idézetet egy vezetőtől vagy illetékestől.

o
A szövegtörzs végére mindig tegyük be a boiler plate-et31, ami röviden bemutatja az
elektronikus ügyintézést biztosító szervet illetve elektronikus szolgáltatásait. Ideális esetben
ez 6-7 sor, és betűmérete kisebb, mint a szövegtörzsé.
o
A sajtóközlemény végén, ha a sajtóinformáció tartalma megköveteli, jelöljük meg a
lehetséges interjúalanyt, de a saját illetve a kapcsolattartó elérhetőségeinket (név, e-mail cím,
telefonszám) mindenképp tüntessük fel.
o

E-mailben küldjük ki minden médiumnak.

o

Formailag lehetőleg egységes fejlécet32 használjunk

o

Mindig szerepeljen rajta a dátum és „sajtóközlemény” felirat

o
Ha van rá mód, csatoljunk sajtófotót is (természetesen sajtóközlésre alkalmas
minőségben)
Ahhoz, hogy elérjük a sajtó figyelmét, illetve érdeklődését fenn is tartsuk, érdemes
sajtóeseményeket szervezni. A legnépszerűbb sajtónyilvános esemény a sajtótájékoztató, ahol a
média résztvevői feltehetik kérdéseiket, kétirányú kommunikációt folytathatunk a sajtó
képviselőivel és nem utolsó sorban lemérhetjük, mely média érdeklődik a téma iránt.

Bevezetés, amely röviden tartalmazza azokat az üzeneteket, amiket a szövegtörzsben kifejtünk.
Bemutatás, ismertető, minden sajtóközleményben ugyanez a „háttérinformáció” jelenik meg.
32 Például: Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020“, <https://www.palyazat.gov.hu/doc/25>, elérés ideje: 2016. február 2.
3030
31

31

Kommunikációs útmutató

C.

Sajtótájékoztató szervezése

A sajtótájékoztató szervezésénél figyelembe kell venni az esemény rendezvény jellegét, azaz
nem csupán az újságírók meghívásáról kell gondoskodnunk, hanem körültekintően meg kell
szerveznünk a rendezvényt.
Ellenőrző lista a sajtótájékoztató szervezéséhez:
o
Programütközések kizárása: járjunk utána, a sajtótájékoztató terezett napján van-e más
sajtónyilvános esemény, ami megoszthatja a meghívottakat.
o

Helyszín kiválasztása, lefoglalása.

o

Technikai szükségletek biztosítása.

o

Catering: menü kiválasztása, megrendelése.

o

Sajtóajándék beszerzése.

o

Ha szükséges, hostessek biztosítása.

o
ki.

Határozzuk meg, ki vagy kik lesznek a megszólalók és a moderátor személyét is jelöljük

o
Meghívó kiküldése egy előre elkészített lista alapján a sajtótájékoztatót megelőzően
legalább egy héttel.
o
Follow-up (újságírói regisztráció nyomon követése) ha számunkra fontos újságíró nem
jelzett vissza, keressük fel telefonon.
o

Sajtóregisztráció a helyszínen.

o

Külön interjú-kérések gyűjtése, kezelése, időpont-egyeztetés.

o

Sajtóanyag elkészítése (a helyszínen adjuk oda az újságíróknak).

o
Sajtóanyag kiküldése azoknak az újságíróknak, akik nem vettek részt. Ezt a
sajtótájékoztató végeztével, amilyen gyorsan csak lehet, tegyük meg.
o

Megjelenések gyűjtése és értékelése

A sajtóinformációkban az üzenetek egymásra épülnek, és az újságírónak lehetősége van a
sajtótájékoztatón a témában még inkább elmélyednie, ami pozitív és integrált üzenetek
megjelenését eredményezheti a médiában. Jó példa erre a Magyar Idők című napilapban 2016.
február 1-jén megjelent cikk, amely a kormányzat számára fontos üzeneteket pozitívan,
érthetően, egyszerűen és egyértelműen közli:

32

Kommunikációs útmutató

Az üzenetek egymásra építésének megvalósulása a Magyar Idők című újság cikkében
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D. Hagyományos (ATL) és nem hagyományos médiumokon keresztüli (BTL)
kommunikáció
Ha különbséget szeretnénk tenni ATL és BTL eszközök között, akkor röviden úgy tudjuk
meghatározni a fogalmakat, hogy mindkettő reklámforma, és mindaz BTL eszköznek számít, ami
nem tartozik a hagyományos33 reklámformák közé. A BTL kommunikáció során az eszköz
közvetlenül a hirdető, ebben az esetben az elektronikus szolgáltatást biztosító szerv kezébe
kerül, ő rendelkezik felette. Ilyen lehet például egy promóciós ajándék, saját újság, stb. Lényege
az élményszerű tájékoztatásban rejlik, de különösebb hírértékkel nem bír, nem alkalmas az
üzenetek hatékony továbbítására, noha ismertség-növelési eszközként kiváló.
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervek mindegyikének érdeke, hogy
üzeneteiket továbbítani tudják. Ha ezt nem a médián keresztül teszik, akkor az ATL eszközök a
legalkalmasabbak számukra. Ebben az esetben közvetlenül az ügyfeleket érjük el, nincs „szűrő”,
mint például a sajtó. A hirdetéseket az információk sokasága és az üzenetek tartalma és
optimális átvitele miatt csak kiegészítő, támogató eszközként javasoljuk használni.
ATL eszközök

Az alábbiakban, a téma lezárásaként néhány kommunikációs eszközök alkalmazására
vonatkozó jó példát mutatunk be.

33

Hagyományos reklámforma: pl. újsághirdetés, tv vagy rádió spot, kültéri vagy egyéb közterületi plakát.
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Óriásplakát egy metróaluljáróban a fogyasztóvédelmi vitás ügyek rendezésének
elektronikus ügyintézési szolgáltatásáról

Egy másik példa a célcsoport szűkítésével kifejezetten azoknak szól, akinek orvosi alkalmassági
vizsgálatra van szükségük a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez. Ezt a célcsoportot a
leghatékonyabban helyben, a vizsgálat helyén az orvosi rendelőkben lehet elérni.
Betegtájékoztató egyes hatósági eljárások illetékének megszűnéséről egy orvosi
rendelőben
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