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Bevezetés – néhány szó Pilisszántóról 

 
Dunántúli középhegység legmagasabb mészkırögének a déli lejtıjén, a Pilis és Hosszúhegy 
által övezett festıi völgyben fekszik a 2300 lélekszámú falu, Pilisszántó. Budapesttıl és 
Esztergomtól egyaránt 20 km távolságra lévı település lakói rálátnak a nyüzsgı fıváros 
épületeire, esti fényeire, viszonzásként e látványért megajándékozzák a fıváros lakóit egy 
tájképpel, szemet gyönyörködtetı erdık borította hegyekkel . Pilisszántó határában lévı 
botanikai és geológiai ritkaságok miatt a falut körül ölelı terület a Pilisi tájvédelmi körzet, ma 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz részét képezi.  
Rang: község  
Terület: 1596 hektár  
Lakossag: 2203 fı  
Lakások száma: 775  
Telefonkörzet: 26  
Irányítószám: 2095  
Régió: Közép-Magyarország  
Megye: Pest  
Kistérség: Pest-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
Budapesttıl és koronázó városunktól, Esztergomtól egyaránt . 20 km-távolságban, a Pilisi 
hegyekben található kis település. Északról a Pilis, keletrıl a Hosszú hegy ölelte völgyben 
terül el. Látható innen a Pilís legmagasabb pontja /757m/. A falu a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
területén fekszik.   
 

Válságkommunikációs terv 
 
Bármennyire is egyedülálló és gondosan kidolgozott terv keretében valósul meg Pilisszántó 
szennyvízelvezetési és tisztítási projektje, fel kell készülni elıre nem látható események 
bekövetkezésére, amelyek nem tervezhetıek. 
 
A válságban az események felgyorsulnak és összegezıdnek, mellyel párhuzamosan az 
emberek reagálása is felerısödik. A valódi válsággal együtt jár a nyilvánosságra-kerülés, és ez 
kényszeríti ki, hogy ne csak a válság tulajdonképpeni kezelésével foglalkozzunk, hanem a 
válságkommunikációval is. A tapasztalatok azt mutatják, a válság elhárításánál sokszor a 
felmerült probléma kommunikációs kezelése a nehezebben megoldható feladat. 
 

LEHETSÉGES RENDKÍVÜLI HELYZETEK  
 
A válságkezelés és a válságkommunikáció szükséges, de nem elégséges feltétele a válság 
típusának meghatározása. Már a válság megjelenése elıtt fel kell készülnünk a gyors, pontos 
helyzetértékelésre, ismernünk kell a projekt megvalósításának környezetét, ezek projekttel 
szembeni eltérı attitődjét, a környezet eltérı véleményalkotási jellemzıit, a válság 
kontrollálhatóságának érvényre juttatási lehetıségeit.  
 
Minden válságnak vannak sajátos, egyedi vonásai, amelyek tulajdonképpen egyértelmően 
csak azt az esetet jellemzik, más esetben nem, vagy nem ugyanúgy fordulnak elı. Van 
azonban négy közös elem, amely minden válságot jellemez, és e négy elem ismerete 
nagymértékben elısegíti a válsághelyzet kialakulásának a felismerését, illetve a konkrét 
kezelését.  

E négy elem pedig a következı: 
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• alapvetı (kiváltó, indító) ok; 
• a fenyegetettség megjelenése; 
• nem kontrollálható helyzetek kialakulása; 
• koncentrált, azonnali beavatkozás szükségessége. 

 
A projekt megvalósításának során összegezve  
az alábbi események bekövetkezése lehetséges 

 
1. Nem kontrollálható, kisebb jelentıségő válságesemény 

• A projekt megvalósításával létrejött infrastruktúra megrongálása, berendezéseinek 
eltulajdonítása; 

• A megvalósítás szakaszában bekövetkezett kisebb rongálások, eszközök 
eltulajdonítása. 

 
2. Nem kontrollált nagyobb esemény 

• Erıszakos bőncselekmény elkövetése a megvalósítás szakaszában, a 
munkaterületeken; 

• Tőz, egyéb nagyobb káreset; 
• Baleset; 
• Környezeti katasztrófa (árvíz, vihar). 

 
3. Kontrollált kisebb esemény 

• A projektvezetı rövid idejő kiesése a döntéshozatalból; 
• A projektteam tagjainak kisebb megbetegedése; 
• A kivitelezı, projektgazda munkavállalóinak gyakori cseréje. 

 
4. Kontrollált nagyobb esemény 

• A lakossági támogatás hiánya; 
• A meghatározó vezetıt tragikus baleset éri; 
• A projektgazda tartós fizetésképtelensége. 

 
A rendkívüli események okai 

 
1. Külsı okok (kívülálló okok miatt bekövetkezı) 

 
• A  meghatározó vezetıt váratlan tragikus baleset éri. 
• Tőzeset, robbanás (vagy bármilyen természeti katasztrófa). 
• A sajtóban rosszindulatú híresztelések jelennek meg a projektrıl. 
• A lakosság nem támogatja a beruházás megvalósítását, mert: 

- az infrastruktúra kialakítása átmeneti / tartós kellemetlenségekkel jár (sár, bőz, zaj); 
- az infrastruktúra kialakítása miatt a terület rendezetlenné válik, az új épületek, 

berendezések rontják a település látképét; 
- az infrastruktúra kialakításának közelsége rontja életminıségét, veszélyezteti az 

egészségét; 
- a létesítmény közelsége csökkenti az ingatlanok értékét; 
- a településkép átalakításával csökken a turisztikai vonzerı; 
- megnövekvı szaghatások; 
- „ide kerül a környék szennye” – mondják; 

• Közlekedésbıl és a megnövekedett forgalomtól való félelmek: 
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–     forgalmi dugók, elterelések; 
–     az építkezést végzı nehéz gépek miatt megrepednek a környezı ingatlanok, utak; 
–     bizonytalan a pénzügyi háttér, nincs elég forrás 
–     sokan nem tudják / akarják kifizetni, ez lakossági tiltakozást szül; 
–     a nem ellenırzött beruházás miatt nıtt meg a csatornadíj – vádaskodás 

• A projektgazda likviditási gondokkal küzd. 
• Esetleges föld kisajátítási tevékenységet nem lehet határidıre befejezni. 
• Régészeti feltárás miatt leáll a beruházás. 
• Rendkívüli mőszaki megoldásokat követelı esetek.  
 

2. Belsı okok (a mőködéssel kapcsolatos) 
 
• Tartósan veszteséges mőködés, likviditási problémák. 
• Kulcsfontosságú szakemberek hirtelen távozása. 
• Rossz a belsı hangulat, munkatársak elégedetlensége kilépnek. 
• Megbomlik a projektteam belsı összhangja. 
• Váratlanul távoznak a megvalósítás érdekében felkért szakértık. 
• Megbomlik az összhang az önkormányzati képviselıi testületben. 
 

Kommunikációs célcsoportok és elérésük módjának meghatározása 
 
Elsıdleges célcsoport minden esetben a helyi lakosság, amely esetenként elszenvedıje is a 
kialakult válságnak. Hasonlóan elsıdleges célcsoport minden bejelentett helyi kis- és közepes 
vállalkozás és a helyi civil szervezetek, különös tekintettel a környezetvédelmi célú 
egyesületek, szervezetek. A válságkezelés alatt az ı informálásuk elsıdleges, kiemelt feladat 
kell, hogy legyen. 
 
Fontos célcsoport és egyben együttmőködı partner az illetékes hatóságok (tőzoltóság, 
mentık, rendırség, katasztrófavédelem stb.) amelyek saját hatáskörben szintén nyilatkozik. A 
válságmenedzsment kiemelt feladata, hogy vezetıikkel rendszeresen egyeztessen velük, és 
hangolja össze az információkat. 
 
A sajtó esetében minden körülmények között a nyílt, ıszinte kétoldalú kapcsolatot kell 
kialakítani, azaz elérni, hogy ha bármit megtudnak, elsıként a projekt menedzsmentjéhez 
forduljanak kérdéseikkel. El kell érni, hogy ne a „szenzáció” megjelentetése legyen az 
elsırendő cél. Ezzel együtt erısíteni kell a helyi kiadványok színvonalát, növelni kell a 
projekttel kapcsolatos tájékoztatók megjelenési gyakoriságát is. Az elıdleges célcsoport a 
menedzsmenttıl kapjon mindenekelıtt tájékoztatást a kialakult válságokról. Így 
csökkenthetı az információtorzulás veszélye. 
 
Elsıként a munkatársakat kell tájékoztatni (vezetık, teljes munkatársi kör), mivel ık 
hiteles információforrásként jelennek meg környezetük felé. Részükre azt is külön meg kell 
mondani, hogy mit és milyen formában mondhatnak tovább. A közvetlenül érintett többi 
célcsoportot szintén közvetlenül mi tájékoztassuk, lehetıség szerint elsıként.  
 
Fontos, hogy minden célcsoportot rendszeresen tájékoztassuk a válság stádiumáról. A 
válságot követıen demonstráljuk, hogy úrrá lettünk és túlléptünk a válságon. Ezért 
bármilyen jellegő zavar esetén, amely a megvalósítás során keletkezett, nyílt napot kell 
tartani. 
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VÁLSÁGSTRATÉGIA 
 
A projekt válságkommunikációja a válságmenedzsment része. A válságkommunikáció 
nézıpontjából minden olyan esemény, vagy jelenség válsághelyzetnek tekintendı, amely 
alkalmas az projekt építésének, szükségességének iránti bizalom megrendülésére. A 
válsághelyzetek kommunikációs kezelése PR feladat, melynek sarkalatos pontja, hogy a 
válságkezelés kommunikációs stratégiája, lépései hogyan kerülnek kidolgozásra, és a 
munkaszervezet ezeket hogyan tudja elfogadni. 
 
A munkakörnyezet alatt jelen esetben is a projektteam egészét kell érteni, mindenkit értünk ez 
alatt, aki a kidolgozott tervnek, elképzelésnek megfelelıen tevékenykedik a projektet ért 
válság megoldása érdekében. 
 
Így a válsághelyzet legfontosabb teendıje a valóságos, jól megalapozott tényekrıl szóló 
konkrét információk gyors és konzisztens alkalmazása. Ezzel csökkenthetı a szakmailag 
helyesen értékelt válság tényleges állapota és a kívülállók, például a közvélemény által 
gondolt, vagy vélelmezett válsághelyzet közti különbség. 
 
A válságok hatása nem múlik el a válsághelyzet lecsengésével, következményei hosszú 
ideig hatnak mind a projektre és annak környezetére, a vele kapcsolatban álló emberekre. Az 
eredményre vonatkozó cselekvési módok és szemlélet a bekövetkezett válsághelyzet 
bekövetkezése esetén: 
 

• Az esemény bekövetkezésekor az azt észlelı személynek azonnal értesítenie kell az 
illetékes vezetıt. 

• A válságos helyzet bekövetkezését a projekt vezetıségének fel- és el kell ismernie. 
• A lehetı legrövidebb idın belül ki kell alakítani a válságstábot és a kommunikációs 

stábot. 
• Fokozott figyelemmel kell kísérni a környezet reakcióit, annak minden szereplıje 

részérıl (média, Pilisszántón és a szőkebb régióban lakók, üdülık). A környezet 
reakcióit elemezni kell, és késedelem nélkül beépíteni a cselekvési programba. 

• Össze kell győjteni a válsággal kapcsolatos lehetı legtöbb információt, az elızmények 
hatását is értékelve (ezek a késıbbiekben figyelmeztetı jelként szolgálhatnak adott 
helyzetben). 

• A válsághelyzettel kapcsolatos tények ismeretében osztályozni kell az eseményeket, 
majd mobilizálni az erıket és forrásokat. 

• Ezen lépések után kerülhet sor a környezet és a közvélemény korrekt, valóságnak 
megfelelı tájékoztatására. 

• Biztosítani kell a projekt profi, kiválóan felkészült kommunikációs stábja révén a 
folyamatos, korrekt tájékoztatást, olyan idıpontokban, amikor valóban hasznos 
információk állnak rendelkezésre. 

• Érzékeltetni kell minden lehetséges módon és eszközzel, a projekt vezetısége és teljes 
személyzete ura a helyzetnek és készen áll a válság elhárítására. 

• Az elemzı, értékelı, cselekvı munkát folyamatosan, a válság megszőnéséig 
összehangoltan és személyre szabottan kell végeznie mind a projekt vezetıségének, 
mind az önkormányzat teljes állományának az elıre, a lehetı legtöbb, várhatóan 
bekövetkezı helyzetre jól kimunkáltan elkészített cselekvési tervek alapján. 
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• Majd a projekt vezetıségének is le kell vonnia a tapasztalatokat, következtetéseket, és 
meg kell tenniük a hosszabb távra szóló módosításokat. 

 
Egy adott válság kezelése a kommunikáció eszközrendszerével jelentısen csökkenthetı, 
illetve megoldható. A kockázatkezelés és válságmenedzsment számos elembıl áll, de az 
alapelv minden esetben az, hogy minden veszélyesnek ítélhetı jelenséget idıben kezelni kell. 
Ez többnyire többletinformáció eljuttatását jelenti, de mindig a konkrét helyzet szabja meg, 
hogy mikor melyik kommunikációs csatornát és eszközt kell használni. 
 
Hatásosabb és olcsóbb a válság elkerülése a jó kommunikációval, mint a már kialakult 
válság menedzselése. A tájékoztatás során lehetıséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek 
elmondhassák véleményüket a beruházásról, a tervezett fejlesztésrıl. A beruházó és a 
lakosság közötti párbeszéd felszínre hozhatja az esetleges új, vagy elıre nem látott 
kockázatokat, válságforrásokat, lehetıséget adva a probléma idıben történı orvoslására.  
 
A jogszabályokból és elıírásokból eredı kötelezettségek betartása mellett a lehetı 
legteljesebb körő közérthetı tájékoztatást kell biztosítani, olyan folyamatos párbeszédet 
kell nyitni, amely a partnerség szellemében tájékoztat a célcsoportokra váró feladatokról és 
követelményekrıl. A nyílt, kétoldalú kommunikáció a kérdésekre adott megfelelı válaszokkal 
eloszlatja a lakosság kétségeit és félelmeit, növelve ezzel a beruházás lakossági elfogadásának 
esélyeit. 
 
A kommunikációs- a válságkommunikációs stratégiát és az alkalmazott eszközöket 
folyamatosan értékelni, és azokat szükség esetén, a tapasztalatokhoz igazítva rugalmasan 
módosítani kell. A szereplıknek folyamatosan figyelniük és értékelniük kell a 
kockázatokat, a felbukkanó válságjeleket és azokat a leghatékonyabb módszerekkel 
csökkenteni vagy optimális esetben semlegesíteniük kell. 
 
Összességében: A jól felépített tájékoztatás elıre megválaszolja a kérdéseket, felméri a 
kockázatokat, és idıben nyújtott, tartalmas, ıszinte, hiteles, kiegyensúlyozott és nyílt 
tájékoztatással megelızi a konfliktusok, válságok kialakulását – ezáltal hozzájárul a 
beruházás lakossági elfogadásához és a sikeres megvalósításhoz 
 
 


