
DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZITUÁCIÓS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLET ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS 
KERETEZÉS ELMÉLET KAPCSOLÓDÁSI PONTJAINAK, KORLÁTAINAK ÉS 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA A 2016-OS BUDAPESTI 

ROBBANTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDŐRSÉGI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
MÉDIAELEMZÉSE SORÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTÉR DÁNIEL GERGŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 



  



 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

Doktori Disszertáció 

 

Pintér Dániel Gergő 

 

 

 

A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a Kommunikációs Keretezés Elmélet 
kapcsolódási pontjainak, korlátainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása a 2016-os 

budapesti robbantással kapcsolatos rendőrségi sajtótájékoztató médiaelemzése során 

 

 

Filozófiatudományi Doktori Iskola 

Doktori iskola vezetője: Dr. Ullmann Tamás, DSc, egyetemi tanár, 

Etika és politikai filozófia doktori program 

Doktori program vezetője: Dr. Olay Csaba, PhD, habilitált egyetemi docens 

A bizottság tagjai:  

Elnök:  Dr. Margitay Tihamér, CSc, habilitált egyetemi docens 

Bírálók: Dr. Demeter Márton, PhD, egyetemi docens 

Dr. Szondi György, PhD, egyetemi docens 

Titkár:  Dr. Heller Mária, PhD, ny. habilitált egyetemi docens 

Tag:  Dr. Zemplén Gábor, PhD, habilitált egyetemi docens 

Póttag:  Dr. Munk Veronika, PhD, egyetemi adjunktus 

Dr. Pellandini-Simányi Léna, PhD, egyetemi adjunktus 

Témavezető: Dr. Tanács János, PhD, egyetemi docens 

 

Budapest, 2018.  



  



 



  



Tartalomjegyzék 

Előszó ......................................................................................................................................... 9 

Absztrakt .................................................................................................................................. 10 

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................................. 11 

Illusztrációk, táblázatok listája ................................................................................................. 12 

1. Az értekezés témaválasztásának indoklása ....................................................................... 13 

1.1. Az értekezés felépítése és célkitűzései: a tézisválasztás indoklása ............................... 15 

1.2. A kutatás módszertana és főbb kutatási kérdései .......................................................... 19 

2. Kutatási előzmények: az intézményi válságok legfontosabb karakterisztikái ..................... 26 

2.1. A főbb válságkommunikációs modellek szakirodalmának áttekintése ......................... 31 

3. Az SCCT és az FT kapcsolódási pontjainak és korlátainak feltárása a 
válságkommunikáció módszertanának fejlesztése céljából ..................................................... 38 

3.1. A kommunikációs keretezés fogalma a különböző tudományágak perspektívájából 39 

3.2. A válságkommunikáció folyamata, mint kommunikációs keretezés ........................ 44 

3.3. A naiv és az irányított válságkommunikációs keretezés ........................................... 48 

3.4. Bevezetés az SCCT-be .............................................................................................. 51 

3.5. Coombs elsődleges és másodlagos krízisreakciós stratégiái: az irányított 
válságkommunikációs keretezés ........................................................................................... 57 

3.6. Az elméleti kutatás konklúziói: az SCCT és FT korrelációinak és az irányított 
válságkommunikációs keretezés előnyeinek összefoglalása ................................................ 64 

3.7. A hatodik kutatási kérdésre adott válaszok: az SCCT érvényességének határai és egyéb 
kritikai észrevételek .............................................................................................................. 67 

3.8. További megoldásra váró problémák az időfaktor tükrében; a passzív, a szimultán és a 
kontrolláló válságkommunikációs keretezés ........................................................................ 72 

4. A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet alkalmazása a 2016-os budapesti 

robbantással kapcsolatos rendőrségi kommunikáció elemzése során ...................................... 78 

4.1. Az esettanulmány tézise és főbb célkitűzései ................................................................ 79 

4.2. A budapesti robbantás körülményei: a válság konceptualizálása .................................. 81 

4.3. Egy válság kísérőjelenségei az információs társadalomban: az online média működése
 .............................................................................................................................................. 83 

4.4. A helyzetfelmérő kutatás módszertana és a befogadói percepciók megismerésének 
szükségessége, mint az SCCT alkalmazásának előfeltétele ................................................. 85 

4.5. Az előzetes kapcsolatok minőségének megismerése: a rendőrség hírnevével és 
társadalmi megítélésével kapcsolatos kutatások összefoglalása .......................................... 88 

4.6. A rendőrség, mint közszolgálatot ellátó szervezet kommunikációs specifikumai ........ 89 

4.7. A krízissel kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonítás mértékének felmérése: az eset 
médiaelemzése ...................................................................................................................... 94 



4.8. A helyzetfelmérő kutatás során felszínre jött újabb kritikai észrevételek az SCCT 
módszertanával kapcsolatban ............................................................................................. 110 

4.9. Utólagos elemzési támpontok: a szakértői blogok, a felhasználók által generált 
tartalmak és az olvasók összeesküvés-elméletei ................................................................ 112 

4.10. A rendőrség sajtótájékoztatójának médiareprezentációi és az azokra adott olvasói 
reakciók .............................................................................................................................. 120 

4.11. A rendőrség sajtótájékoztatójának stratégiai és tartalmi értékelése az SCCT 
koncepcióján belül .............................................................................................................. 129 

4.12. A fejezet fókuszán túl: az első hivatalos megszólalást értékelő cikkek és a válság 
lefutása ................................................................................................................................ 134 

5. Konklúziók és az értekezés eredményeinek összefoglalása az SCCT tükrében ................ 143 

5.1. Szakmai javaslatok: a kontrolláló válságkommunikációs keretezés egy lehetséges 
eszköze és a szekunder valóságra érzékeny kríziskezelői hozzáállás ................................ 146 

5.2. További kutatási irányok és az értekezés gyenge pontjai ............................................ 151 

5.3. Gregory - Miller parafrazálása és az értekezés szubjektív zárszava............................ 161 

Felhasznált szakirodalom ....................................................................................................... 164 

Elemzett online források ........................................................................................................ 178 



9 

 

Előszó 

 

Az értekezés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő 
Filozófiatudományi Doktori Iskola által kiírt Etika és politikai filozófia doktori program 

részeként, az Integrált Érvelés Tanulmányok, OKTA K-109456. számú Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogram támogatásával került benyújtásra. 

A disszertáció egyes elemei korábban már megjelentek lektorált folyóiratcikkek 
formájában: a harmadik fejezet egy rövidebb verziója a Magyar Kommunikációtudományi 
Társaság kiadványa, a JelKép 2016/3. számában; a negyedik fejezet egy előző változata pedig 

magyarul az Információs Társadalom 2016/4. számában, angolul pedig a Corvinus Journal of 

Sociology and Social Policy 2018/1. számában került publikálásra. Az értekezésben található 
esettanulmányhoz erős kontextuális hátteret biztosított az az - ICM Annual Crisis Report 

mintájára, társszerzők közreműködésével elvégzett – kutatás is, mely a 2016-os év összes hazai 
vonatkozású válságát szektorokra lebontva elemezte. A részben kvantitatív, részben kvalitatív 

vizsgálat a Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozata által gondozott 
„Krízistérkép 2016.” című kiadványban jelent meg. 

A disszertáció megállapításait számos kutatási előzmény is támogatta, melyek közül 
kiemelkedik három, a Gyermekrák Alapítvány válságkommunikációjának tanulságait összegző 
esettanulmány: az első kettő magyarul a JelKép 2015/2. számában és a Civil Szemle 2015/3. 

számában, a harmadik pedig angolul a Periodica Polytechnica Social and Management 

Sciences 2016/1. számában jelent meg. A doktori kutatásom hátterét adó 
kommunikációtechnológiai fejlődésről és médihasználati szokások megváltozásáról az Opus et 

Educatio 2016-os nemzetközi számában és a Gondolat -INFONIA - Óbudai Egyetem DKHT 
által kiadott „Fókuszpontokton: úton az ifjúság megismerése felé” című könyvkötetben írtam 
érintőlegesen, valamint jövő év elején, a Vernon Press-nél jelenik meg az a könyvfejezet, amely 
a technikafilozófia és a krízismegelőzés kapcsolódási pontjait vizsgálja Hillary Clinton email-

botránya során.1 

Jelen értekezés egyrészről ezen tanulmányok átdolgozott, sajtó- és tartalomelemzéssel 
bővített változatainak szintéziséből áll össze, másrészről pedig doktori kutatásom egyéb 
eredményeinek kompilációja; az online média közönségkapcsolatokat befolyásoló hatására, a 

kríziskezelő szakma gyakorlati protokolljára, valamint a válságkommunikációs folyamat 
befogadóira fókuszáló összefoglalása. 
  

                                                           
1 A disszertáció kutatási előzményeiként megjelent publikációk pontos bibliográfiája a felhasznált szakirodalom 

című alfejezet során, a szerző neve alatt került feltüntetésre. (ld. 173-174. o.) 
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Absztrakt 

 

Ez a társadalomtudományi mikroanalízis a válságkommunikáció területét vizsgálja primer 

kvalitatív szociológiai módszerekkel, melyeket több ízben szekunder kvantitatív adatokkal 

támogat meg. Az értekezés első felében a különböző krízisválasz-stratégiák kidolgozását 
támogató tudományos elméletek közül a legjelentősebb részletes bemutatására, korlátainak 
azonosítására, valamint a kapcsolódó szakirodalom áttekintésére teszek kísérletet. Amellett 

érvelek, hogy a Timothy Coombs nevéhez fűződő Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet 
(SCCT) és a Kommunikációs Keretezés Elmélet (FT) egymással kompatibilis koncepciók, 

korrelációjuk feltárása pedig jelentős módszertanfejlesztési lehetőségekhez vezet. A 

disszertáció második felében az SCCT útmutatásait a 2016-os budapesti robbantással 
kapcsolatos rendőrségi kommunikáció médiaanalízise során tesztelem. A modell összes döntési 
pontján szisztematikusan végighaladva elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a 

koncepció éles helyzetben is sikerrel implementálható-e, vagy csupán az egyes esetek 

posztkrízis-fázisban való tanulmányozásához nyújt szofisztikált elemzési eszköztárat. A kutatás 
eredményeként nemcsak arra világítok rá, hogy Coombs iránymutatásai fényében mit kellett 
volna máshogy kommunikálnia a hivatalos szerveknek, de néhány saját keretezés-típus 

bevezetésével azokat a kritikus aspektusokat is megvilágítom, ahol az SCCT szabályrendszere 
nem elég egzakt, illetve eltávolodik a válságmenedzseri szakma praktikus irányelveitől. 
 

Kulcsszavak: válságkommunikáció, krízismenedzsment, Public Relations, Teréz körúti 
robbantás, Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet, SCCT, Framing, kommunikációs 
keretezés 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Rengeteg magánember, szakember és egyetemi oktató van, aki nélkül jelen értekezés nem 
jöhetett volna létre. Elsőként szeretném megköszönni konzulensemnek, Dr. Tanács Jánosnak 

az inspirációt, értékes szakmai meglátásait és azt, hogy végig támogatott doktori tanulmányaim 
során. Az értekezést bíráló két opponenst, Dr. Demeter Mártont és Dr. Szondi Györgyöt is 

köszönet illeti szakmai meglátásaikért, építő jellegű kritikáikért, amelyek nélkül a disszertáció 
jelenlegi formájában aligha jöhetett volna létre. 

Megtisztelve érzem magam, hogy doktori kutatásomat a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet tanszékén végezhettem, 
ahol kimagasló tudású kutatók – Fehér Márta, Láng Benedek, Margitay Tihamér, Zemplén 
Gábor és Forrai Gábor – kurzusain inspirálódhattam. Kiemelten hálás vagyok nekik 
flexibilitásukért, valamint azért, hogy a tanszék profiljától eltérő szakmai hátterem ellenére 
mindvégig hittek bennem és egyéb munkáim mellett is lehetővé tették számomra a 
fokozatszerzéshez szükséges tantervi és publikációs követelmények teljesítését. Senki sem 

kívánhatna magának nyitottabb gondolkozású, jól szervezettebb közeget a kutatáshoz, ami 
egyúttal komoly védelmet is nyújtott a hazai felsőoktatás ellen intézett, elmúlt évekre jellemző 
politikai támadások ellen is. 

Köszönet illeti az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán működő 

Filozófiatudományi Doktori Iskola vezető oktatóit, Dr. Ullmann Tamást és Dr. Olay Csabát is, 

akik a műegyetemi doktori iskola megszünését követően támogatták átjelentkezésemet és 
befogadták kutatásomat az Etika és politikai filozófia című programba. 

Hálás vagyok munkahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) igazgatóságának is. Korábbi főnökömnek, Dr. 

Inzelt Péternek és jelenlegi főnökömnek, Dr. Monostori László akadémikusnak is köszönöm, 
hogy lehetővé tették számomra, hogy kommunikációs vezetői főállásom mellett tanulhassak, 
oktatói és kutatói tevékenységet folytathassak.  

Kutatásomat néhány szakmai szervezet is motiválta, a bennük dolgozó szakemberek pedig 
időről-időre hasznos ötletekkel támogatták készülő cikkeimet, médianyilatkozataimat. Hálás 
vagyok a Rézler Gyula Alapítvány, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság, az 

Alapítvány a Public Relations Fejlesztéséért, a Magyar Public Relations Szövetség 
Kríziskommunikációs Tagozata, valamint a Media 2.0 Communications inspiráló közegéért, a 
kollégák feltétel nélküli támogatásáért.  

Rengeteget köszönhetek a diákjaimnak is, akik a tudásom értékének végső döntőbírói. A 
Budapesti Metropolitan Egyetem, a BME kommunikáció és médiatudomány szak, a Századvég 
Alapítvány, a MICE Program Alapítvány, valamint az Independent Media Education Center 

kurzusait hallgatók visszajelzései mindvégig hajszálpontos tükröt tartottak elém; tapasztalataik, 

problémáik és céljaik megértése folyamatos önfejlesztésre sarkallt.  

Köszönöm családi vállalkozásunk, a Propozitor kft. ügyvezetőjének, Pintér Ágnes 
Ilonának, hogy a céges projektek során végig levette vállamról az adminisztráció és ügyintézés 
terhét; biztosította, hogy zavartalanul dolgozhassak, olykor pedig egy-egy cikkemet is 

lektorálta. Végezetül szeretném megköszönni Édesanyámnak, Pintér Katalin Olgának 
áldozatos munkáját, támogatását és értékes leckéit arra vonatkozóan, hogyan kell élni. Soli Deo 

Gloria.  
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1. Az értekezés témaválasztásának indoklása 

 

Az első, bevezető fejezetben témaválasztásom szakmai aktualitása és társadalomtudományi 
létjogosultsága mellett érvelek, valamint a disszertáció főbb fókuszpontjait, kutatási kérdéseit 
és módszertanát ismertetem. 

Az értekezés témaválasztásának kézenfekvő relevanciáját az egyre intenzívebb és egyre 
több szakembert, valamint kutatót involváló szakmafejlesztési tendencia2 mellett az a tény adja, 

hogy a válságkommunikáció területét Magyarországon, tudományos igényű Ph.D. kutatás 
keretein belül ezidáig még senki nem vizsgálta. A témaválasztás a kettős szemléletben rejlő 
potenciál miatt is indokolt: nemcsak két, nemzetközi szinten is elismert és sokat idézett 
kommunikációs modell kapcsolódási pontjainak, érvényességi korlátainak feltérképezésére és 
lehetséges fejlesztési irányainak azonosítására tesz kísérletet, de egy, a közelmúltban történt, 
európai viszonylatban kiemelkedő esetet is mélyrehatóan elemez. E sorok szerzője abban 

                                                           

2 Bár az értekezés eredetileg nem tudománytörténeti munka, a szerző pedig a válságkommunikációs diszciplína 
keletkezésének, fejlődésének mélyreható vizsgálatával kapcsolatban nem tartja magát kompetensnek, 
elengedhetetlen legalább röviden összefoglalni a terület alakulásának főbb hazai mérföldköveit. Magyarországon 
a 90’-es évekre jellemző politikai, gazdasági és társadalmi átrendeződés közepette jelent meg a 
kríziskommunikációs szakma a Public Relations részterületeként. (Szondi 2017) Az 1995-ben alapított PR Herald 
társadalomelméleti szakfolyóirat már rendszeresen közölt válságkommunikációs esettanulmányokat, de ekkor 
jelentek meg az első tankönyvek is, amik önálló fejezetet szenteltek a területnek. (ld. pl. Nyárádi-Szeles 1999) 

Hazánkban az első sikeres kisdoktori cím Rácz Gábor nevéhez fűződik, aki 1996-ban a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen, válságmenedzselés szakterületen védte meg kutatását. A szakma hazai 
fejlesztésének következő lépcsőfoka volt, amikor a 2000-es években a pénzügyi világválság kapcsán 
Magyarország társadalmi kommunikációja került elemzésre; ekkor 338 közszereplő és szervezet összesen 925 
megszólalását, valamint 84 vezető hazai sajtóorgánum, összesen 12 ezer tudósítását feldolgozó tanulmány 
született. (Szondi 2017) 
2013-ban az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága 
megrendezte éves konferenciáját, majd 2014-ben megalakult a Magyar Public Relatitions Szövetség 
Kríziskommunikációs Tagozata, a Budapesti Metropolitan Egyetemen pedig elindult az első szakirányú 
továbbképzés a területen. (Szondi 2017) Ebben az évben rendezte meg a Budapesti Műszaki és 
Gazdálkodástudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Tanszéke a „Válságkommunikáció 
argumentáció-elméleti nézőpontból" című konferenciát is, melynek eredményeképpen 2015-ben a Magyar 

Kommunikációtudományi Társaság folyóirata, a JelKép külön tematikus számot szentelt a területnek. (JelKép 
2015/2) 2015-ben az ország első kommunikációs meetup-sorozatának keretein belül a Media 2.0 Communications 

önálló estet szervezett a témában (Bödör 2015), elindult a Vas Dóra nevéhez főződő Kríziskommunikációs 
Meetup-sorozat, majd az Independent Media Education Center is elindította gyakorlati PR-képzését, melyben 
önálló modulként szerepel a válságkommunikáció. Időközben több szakértői blog (krizispr.blog.hu, 
kozbeszelo.blog.hu, media20.blog.hu, psprovocative.com, stb.) is elkezdett kiemelt figyelmet szentelni a 

területnek. A legfrissebb szakmai mérföldkőnek a 2017-ben és 2018-ban egyaránt megjelent krízistérképet 
tekinthetjük, amely Magyarország első olyan kutatása, ami a hazai cégek hírnevének védelmét veszi górcső alá. 
Az MPRSZ gondozásában megjelent tanulmány az adott év összes hazai vonatkozású válságát szektorokra 
lebontva értékelte; bizonyos tudományos szempontok mentén nemcsak tendenciákat állított fel közöttük, de egy-

egy kiemelt esetet is mélyrehatóan megvizsgált. (Bőhm et al. 2017, Bőhm et al 2018.) 
Miközben egyre több felsőoktatási intézményben vagy független képzésben került bele a tananyagba a 

kríziskommunikáció, aközben egy meghatározó szakemberi gárda elkezdett felzárkózni a nemzetközi 
élmezőnyhöz és szakmai konferenciákkal, tematikus kiadványokkal, üzleti tréningekkel, felsővezetői coaching-

gal próbálja folyamatosan fejleszteni a terület módszertanát. A hazai szaklapokban és a mainstream médiában 
egyre több szakember nyilatkozik a közérdeklődésre számot tartó esetek kapcsán (ld. pl. Hegyeshalmi 2017, 
Kovács 2017) a kommunikációs ügynökségek pedig elkezdték kríziskezeléssel bővíteni a profiljukat, melynek 

köszönhetően az elemzés és tanácsadás mellett vállalati oldalról is érezhetően nő az igény a profi válságreakcióra 
és a preventív intézkedésekre. (Csillag 2017) A szakma tehát intenzíven fejlődik, az angolszász szakirodalom 
alapvető modelljei, megközelítései lassan hazánkba is beszivárognak, miközben a szervezeti menedzsment- és 
válságkommunikációs elméletek egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra az iparági válságok, vagy én-márkák 
krízisei kapcsán. (Szondi 2017)  
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reménykedik, hogy e kétirányú megközelítésmód egyszerre lehet hasznos a szakma, vagyis a 
területen dolgozó válságmenedzserek, valamint az akadémiai közeg, vagyis a modellalkotásban 
érdekelt szociológusok és társadalomkutatók számára. Az értekezés unikális a krízisek 
elkerülését célzó preventív szemléletében és a tekintetben is, hogy mind az irodalomkutatásra 
építő elméleti fejezet, mind az esettanulmány szakmai megközelítése integrálja a 

válsághelyzetek befogadóinak „külső” nézőpontját, és nem pusztán intézményi szempontból, 
„belülről” fogalmaz meg normatív javaslatokat. 

A témaválasztás időszerűségét az is támogatja, hogy a szerző az online sajtót, a közösségi 
médiafelületeket, a felhasználók által generált tartalmakat, a krízisnyilvánosság kommentjeit, 

valamint a szakértői blogokat a Coombs koncepciójának alkalmazásához elengedhetetlen 
helyzetfelmérő kutatás lehetséges forrásaiként azonosítja. Bár az értekezés az internet 

válságkezelésre gyakorolt hatását nem expliciten vizsgálja ugyan3, e sorok írója mégis amellett 

foglal állást, hogy a második fejezet SCCT és FT korrelációinak feltárását célzó törekvései a 

hagyományos mellett az online válságkommunikációhoz is adhatnak a gyakorlatban 

hasznosítható, empirikusan tesztelt támpontokat. A harmadik fejezetben elemzésre kerülő eset 

is jelentős konklúziókat rejt magában az online média működésével, torzításaival, valamint a 

rendőrség kommunikációjára gyakorolt hatásával kapcsolatban, melynek legfőbb oka, hogy a 

szerző kiemelt figyelmet szentel az interneten keresztül terjedő összeesküvés-elméleteknek, a 

detonáció kiváltó okaival és a tettes indítékával kapcsolatos spekulációknak, valamint annak, 

hogy mindezek mennyiben tehetik komplexebbé a kezelendő válság kommunikációs terét és 
hogyan befolyásolhatják a befogadók észlelését. 

Mielőtt az értekezés felépítése és célkitűzése ismertetésre kerül, elengedhetetlen 

megjegyezni a témaválasztást motiváló legfontosabb indokot is. A tanulmány elsődleges célja 

ugyanis, hogy kontrasztba állítsa a társadalomtudományok legnépszerűbb 
válságkommunikációs modelljét egy konkrét eset kapcsán született szakmai döntésekkel és 

rávilágítson arra, hogy az SCCT normativitása éles helyzetben nemcsak veszít teljeskörű 

érvényességéből, de egyes kritikus aspektusaiban egyenesen ellentmond a krízismenedzserek 

pragmatikus szempontjainak, igényeinek, valamint negligálja a rájuk ható külső, korlátozó 
                                                           
3 Az internet válságkezelésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor két fő tendencia azonosítható. Egyrészről az, hogy 

ma már pusztán a kommunikációtechnológia fejlődése és a médiahasználati szokások gyökeres megváltozása 
számos olyan szituációt generál, amiből évtizedekkel ezelőtt még nem eszkalálódott volna válság. (Pintér 2017b) 
Az információátadás folyamatosan megújuló platformjai és a kommunikációs formátumok komplexebbé válása 

miatt rengeteg bizalmas, titkos információ nyer publicitást, ráadásul a felhasználók jelentős része még mindig nem 

megfelelően használja a különböző online felületeket, ami további problémákat szül. (Pintér 2017b, Neumann - 

Pintér 2018) Másrészről pedig az, hogy a kommunikációtechnológia fejlődése nemcsak a vállalati krízisek számát 
sokszorozta meg, de a korábbi, „hagyományos”, - természeti vagy éppen üzleti - kiváltó okok miatt keletkezett 
veszélyes helyzetek kezelésére is jelentős hatással van. Éppen ezért a 2010-es években a cégvezetők egyre nagyobb 
arányban integrálják válságkommunikációs protokolljaikba az internetet (Perry et. al 2003) és elkezdtek kiemelt 
erőforrást biztosítani az online kommunikáció stratégiai szintű leszabályozására és a közösségi médiában zajló 
PR-irányvonalak kidolgozására is. 
Az online technológiák tehát nemcsak alapjaiban változtatták meg a kríziskezelés logikáját, de támogatják a 
potenciális problémák állandó monitorozását, a felkészülést, valamint a gyors és hatékony válaszadást is. (Alfonso-

Suzanne 2008) Az elmúlt években egyre több esettanulmány és kutatás vetette fel annak a kérdését, hogy vajon az 
internet térhódításának köszönhetően a korábbi, hagyományos, egyirányú vállalati kommunikációs megközelítés 
nem vált-e túlságosan hatékonytalanná, és hogy nem kéne-e a cégeknek változtatni a kríziskommunikációs 
attitűdön, nyelvezeten és stíluson az új, több résztvevőt involváló online üzleti környezetben. (Alfonso-Suzanne 

2008) Egyes kutatók a hagyományos és új médián alapuló taktikák diffúzív használata mellett érvelnek (Taylor-

Perry 2005), míg mások azt mutatták ki, hogy a válságkommunikáció csatornaválasztása képes akár jelentősebb 
hatást is kifejteni, mint maga az üzenet. (Schultz et al. 2010; Utz et al. 2012) 
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tényezőket. A disszertáció szerzője bízik abban, hogy kutatása jelentős megoldási javaslatokkal 
és további vizsgálati irányokkal szolgálhat az elmélet és a gyakorlat, - vagyis a kommunikáció- 

és menedzsmenttudomány, valamint a válságkommunikációs szakma - két eltérő 
megközelítésmódja  és az azokra építő diverz eszköztárak közötti ambivalenciák feloldásához. 

 

1.1. Az értekezés felépítése és célkitűzései: a tézisválasztás indoklása 

 

Miután az értekezés témaválasztása mögötti érvekkel megismerkedtünk, szükségszerű 
behatóbban ismertetni a disszertáció felépítését, tézisét és a tézisválasztás mögötti érveket, 
melyeket ebben az alfejezetben mutatok be. Mivel doktori tanulmányaim során két különböző 
irányban végeztem kutatásokat, disszertációm szerkezete is két fő gondolati egység köré épül, 
melyeket a következőkben kettébontva tárgyalok. 

 

1. Az értekezés elméleti fejezetének bemutatása és a témaválasztás indoklása: disszertációm 
harmadik fejezete a különböző krízisválasz-stratégiák kidolgozását támogató 
legjelentősebb elmélet részletes bemutatására, korlátainak azonosítására, valamint a 
kapcsolódó szakirodalom áttekintésére tesz kísérletet. A következőkben amellett érvelek, 

hogy a Timothy Coombs nevéhez fűződő Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet 
(Situational Crisis Communication Theory, a továbbiakban SCCT) és a Kommunikációs 
Keretezés Elmélet (Framing Theory, a továbbiakban FT) egymással kompatibilis 
koncepciók, korrelációjuk feltárása pedig gazdag módszertanfejlesztési lehetőségekhez 
vezet. 

A fejezet során azt mutatom be, hogy míg az SCCT útmutatásai stratégiai szinten abban 

segítik a krízismenedzsereket, hogy egy adott válság specifikumainak figyelembevételével 
kiválasszák a brand számára lehető legelőnyösebb krízisreakciós hozzáállást, addig az FT 
ennek a hozzáállásnak a konkrét elemeit taktikai szinten „csomagolja” be és formálja 
üzenetté a posztkrízis fázisra jellemző kommunikációs gyakorlatban. Ennek a folyamatnak 

a részletes tárgyalása során először a különböző tudományágak szempontjából röviden 
szintetizálom az FT-vel kapcsolatos vizsgálatok legfontosabb eredményeit; majd amellett 

érvelek, hogy a válságkommunikáció – a két fogalom definíciójában található közös 
karakterisztikák miatt, - értelmezhető akár az FT koncepcióján belül, kommunikációs 
keretezésként is. Ezt követően az FT kríziskommunikációra adaptált változatán belül 
distinkciót teszek és bevezetek két saját fogalmat, a naiv (a továbbiakban NVK) és az 

irányított válságkommunikációs keretezést (a továbbiakban IVK). A két fogalom 
ismérveinek megadásával az IVK, vagyis az SCCT és az FT együttes használata mellett 
érvelek, hiszen Coombs kutatási eredményei alapján elmondható, hogy egy SCCT által 
vezérelt, a befogadók kiindulási percepcióit és intézményi szempontokat integráló 
válságkommunikációs keret a szervezet krízisben betöltött szerepének nemcsak a lehető 
legpozitívabb olvasatot képes adni, de ezt a szelektív megvilágítást a média közvetítésével 
jóval nagyobb hatékonysággal tudja elültetni az érdekgazdák fejében, mint a pusztán a 
brandre fókuszáló NVK. Az érvelés során azonosítom azt az egzakt pontot, ahol az SCCT 
és az FT találkozik egymással, majd részletesen identifikálom a Coombs által használt 
keretezés fogalmat. A fejezet végén az SCCT modelljével kapcsolatos általános kritikákat 
foglalom össze; végezetül pedig egy új kritikai szempont, az idő faktorának 
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figyelembevételével további kutatási irányokat azonosítok az integrált megközelítés 
fejlesztésére vonatkozóan. Ennek eredményeként három újabb saját fogalmat vezetek be; a 
passzív (a továbbiakban PVK), a szimultán (a továbbiakban SZVK), valamint a kontrolláló 

válságkommunikációs keretezést (a továbbiakban KVK), melyek segítségével 
megvilágítom azokat a specifikus válsághelyzeteket, amelyeket az SCCT megközelítése 

ignorál, és amelyekre vonatkozó iránymutatások mihamarabbi empirikus megalapozását 
sürgetem.  

Ami a két elmélet kapcsolatának vizsgálata mögötti érveket illeti, a fejezet relevanciáját 
a koncepciók tudományos népszerűsége, az FT-kutatások nagyfokú széttagoltsága, 
valamint az FT és SCCT közötti korrelációban tettenérhető, korábban még fel nem tárt 
lehetőségek indokolják. Az integrált modell ugyanis nemcsak kiterjeszti az 

intézményközpontú olvasatot és szisztematikusan építkező módszertanában egyesíti a 

befogadók adott krízissel kapcsolatos véleményét, de lehetővé teszi a vállalat 
felelősségvállalásától az érdekgazdák észleléséig tartó teljes válságkommunikációs 
folyamat tudományos igényű vizsgálatát is. A témaválasztást az is indokolja, hogy a két 
elmélet kompatibilitásának kimutatása során a szerző azonosítja a koncepciók 
érvényességének határait, a folyamat sikerét legjobban befolyásoló tényezőket, valamint a 
válságmenedzseri szakmai protokollt irányító leghatékonyabb, empirikusan tesztelt 
elméleti szempontrendszer kereteire is javaslatot tesz. A fejezetnek jelentős pragmatikus 
aspektusai vannak, hiszen nemcsak amellett foglal állást, hogy bizonyos szituációkban, egy 
adott válság specifikumainak ismeretében milyen kritériumok mentén keretezzük az 

információkat az érdekgazdák számára reputációvédelem céljából, de azt is egyértelművé 
teszi, hogy mi módon ne.  

 

2. Az értekezés gyakorlati fejezetének, tézisének bemutatása és a tézisválasztás mögötti érvek: 

disszertációm negyedik fejezete egy konkrét eset, a 2016-os budapesti robbantás 
kontextusában az SCCT útmutatásait a rendőrség kommunikációjának értékeléséhez és a 
hivatalos sajtótájékoztató médiaelemzéséhez alkalmazza. A szerző elsődleges célja, hogy 

megmutassa; Coombs szabályrendszere fényében mit kellett volna máshogy csinálnia a 
szerveknek. Ennek érdekében a korábban bevezetett, saját keretezés-típusok segítségével 
nemcsak azokat a sajátos helyzeteket – és az azok kezelését vizsgáló további kutatási 
irányokat – azonosítja, amelyekkel kapcsolatban az SCCT szabályrendszere nem 
egyértelmű, - így túlságosan nagy mozgásteret ad az adott válságban dolgozó szakemberek 
szubjektív döntéseinek, - de azokat is, amelyekre Coombs modellje egyáltalán nem is 
alkalmazható. 

Az esettanulmány fő tézise szerint 
 

az SCCT gyakorlati, sikeres alkalmazásához minden esetben helyzetfelmérő kutatás 
szükséges, ez az igény pedig felveti a coombsi tudományos nézőpont, valamint a 
válságkommunikáció gyakorlati protokollja közötti ellentétet. 
 

Míg az SCCT klasztereibe való besorolás alapfeltétele, hogy a menedzserek megismerjék 
az adott szituációval kapcsolatos reputációs fenyegetettség mértékét (Coombs 2007b: 166), 

addig a szakmai útmutatások szinte azonnali krízisreakciót írnak elő; ráadásul a 
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krízisszakemberek rendszerint kutatásmódszertani kompetenciák híján vannak, ami miatt 
nincs is lehetőségük tudományos igényességgel elvégzett, a célcsoport percepcióit 
reprezentatívan vizsgáló felmérésre. Ennek a diszkrepanciának a feloldásához a coombsi 
koncepció nem ad kellően egzakt, empirikusan tesztelt tudományos szempontokat, éppen 
ezért az értekezés negyedik fejezete során vázolom mindazokat a primer és szekunder 
forrásokat, amik a detonáció nyomán kialakult speciális kommunikációs térben a rendőrség 
helyzetének, valamint az érdekgazdák észlelésének felmérése céljából relatíve rövid idő 
alatt, könnyedén rendelkezésére álltak (volna) egy tudományos szempontból laikusnak 
tekinthető szakemberi gárda számára is. Ezt követően hozzávetőlegesen megbecsülöm, 
hogy mennyi időbe és mekkora stábba telt volna ezekhez a kulcsfontosságú információkhoz 
hozzájutni, majd értékelem a hivatalos szervek sajtótájékoztatójának ütemezését. 

Az elemzés során kiemelt hangsúlyt fektetek az SCCT hiányosságai szempontjából 
meghatározó tényezőre, vagyis az első reakcióig eltelt időre. Amellett érvelek, hogy kemény 

válságok esetén a hivatalos álláspont ismertetésének késlekedése információs deficitet 
okozhat és a krízisnyilvánosság más, kevésbé hiteles források felé fordulását 
eredményezheti. A szerző amellett foglal állást, hogy ezen források tömeget befolyásoló 
erejét a kríziskommunikációs szakembereknek annak ellenére sem szabad lebecsülnie, hogy 

a szóban forgó médiumok akadémiai szempontból gyakran unortodoxnak tekinthetőek. A 

negyedik fejezet során sorba veszem a válság kirobbanását követő, a rendőrség 
sajtótájékoztatójáig eltelt kritikus húsz óra kísérőjelenségeit, majd részletesen bemutatom, 
hogy az eset médiareprezentációi, a felhasználók által generált tartalmak és online térben 

terjedő spekulációk mennyiben tették intenzívebbé a krízist. 
Az értekezés tézise mögötti érveket és azt, hogy a 2016-os budapesti robbantás esete 

tudományos elemzésre méltó, számos szakmai és néhány társadalmi indok magyarázza, 
melyeket az alábbiakban kettéválasztva mutatok be. 

 A budapesti robbantás szakmai jelentősége: 2017 év elején megjelent Magyarország 
első krízistérképe (Bőhm et al. 2017), amely az ICM Annual Crisis Report mintájára az 
előző év valamennyi mértékadó kríziskommunikációs esetét feldolgozta, előfordulásuk 
és jellegük szerint összesítette, a tendenciákat elemezte. A kutatás során közel 460 olyan 
esetet regisztráltak a szerzők, amely valamilyen módon kríziskommunikációs eljárást 
vont maga után.4 A tanulmány a budapesti robbantást a 2016-os év legjelentősebb 

                                                           
4 Ami a kutatás módszertanát illeti, Bőhm és szerzőtársai azokat az ügyeket tekintették válságnak, amelyek elérték 
a mainstream media - leginkább a nagyobb online hírportálok - ingerküszöbét. (Bőhm et al. 2017) A szerzők csak 

blogokon, közösségi médiában megjelenő híreket nem vettek bele az összesítésbe, valamint az is alapelv volt, 

hogy kizárólag a 2016-ban kirobbant ügyekkel foglalkoztak; tehát ha egy esemény korábban történt, - különösen, 
ha már korábban is írtak róla az újságok, - az nem képezte a vizsgálódás bázisát. A Krízistérképben kizárólag olyan 
esetek szerepeltek, amelyek során tettenérhető volt valamilyen reputációs sérelem, így általában a közlekedési 
baleseteket, lakástüzeket, sérüléssel vagy halálesettel járó katasztrófákat önmagukban nem vették számításba a 

szerzők, csak akkor, ha valamilyen kapcsolódó szervezet hírnevét intenzíven csorbították. A közéleti esetek közül 
a szerzők csak azokat vették be a gyűjtésbe, ahol az ügy nem szándékos politikai döntés eredménye volt. A 
botránykőnek számító szervezeteknél, - ahol az év során rendre újabb ügyek kerültek elő, - minden új esetet 

beleszámoltak a krízisek közé, de ugyanannak az ügynek az újbóli felemlegetését már nem vizsgálták meg. Így 
összesen 458 eset került összegyűjtésre, amelyek csoportosításra és értékelésre kerültek iparágak, a 

tulajdonos/fenntartó szektora, kronológia és aszerint, hogy az adott válság elhúzódónak, vagy hirtelen fellépőnek 
és gyorsan lecsengőnek volt tekinthető. (Bőhm et al. 2017) 
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eseteinek egyikeként azonosította és külön kvalitativ elemzés alá vette (Bőhm et al. 
2017:8), melynek négy fő oka is van: 
 

1. egyrészről az, hogy a robbantás a kutatás által intenzív időszakként azonosított őszi 
hónapokban uralta a médiateret; 

2. másrészről az, hogy az eset az iparági szektorokhoz képest legérzékenyebb 
területen, a közéleti-nyilvános színtéren történt; 

3. harmadrészről az, hogy a detonáció kemény válságnak minősül (Nyárádi-Szeles 

1999: 288), hiszen emberéletet veszélyeztető, erős hatású, hirtelen megjelenő 
esemény volt, ami a legmagasabb fokú érzékenységet, felkészültséget igényelte;  

4. negyedrészről pedig a bűnelkövetés körülményeinek - helyének, módjának, idejének 
és célpontjának - ritka kombinációja miatt az eset széleskörű érdeklődésre tartott 
számot, hónapokig tematizálta a mainstream médiát és rengeteg médiamegjelenést 
generált. Ebben a tekintetben tehát nemcsak keménynek, de elhúzódó, burjánzó 

válságnak is minősül. (Pintér 2017a) 

A negyedik fejezet relevanciáját az is alátámasztja, hogy bár a témáról több 
magyarországi szaklap hasábjain, szakértői blogon (pl. Vas 2016, Perlaky-Papp 2016, 

Pintér 2016f) és konferencián (pl. Hisztéria Krízis Klub, a részletes beszámolót ld. 
Füzesi 2016) is ütköztették véleményüket a terület szakértői, mindazonáltal tudományos 
igényességgel megírt esettanulmány a szerző írásain kívül (Pintér 2017a, 2018a) ezidáig 
nem született. Az értekezés abból a szempontból is hiánypótló lehet, hogy nemcsak a 

krízisikkel napi szinten találkozó hivatalos szerveknek ad szakmai, a gyakorlatban is 
hasznosítható támpontokat, de eközben általános, teoretikus módszertanfejlesztési 

javaslatokat is megfogalmaz az egész kríziskezelő szakmára vonatkoztatva; ráadásul 
mindezt sajátos nézőpontból, a válságkommunikáció befogadóira és a befogadók 

percepcióit alakító online médiumokra fókuszálva teszi.  

 A budapesti robbantás társadalmi jelentősége: az esetet övező nagy nyilvános 
érdeklődést elsősorban az egész Európát érintő migrációs hullám, valamint a detonáció 
kvótanépszavazáshoz5 közeli időpontja támasztja alá leginkább. Az értekezés harmadik 

fejezetében vizsgált válságesetnek a népszavazást megelőző intenzív kampányidőszak 
két szempontból is meghatározó kontextusát adja; egyrészről a robbantás és a 
referendum között mindössze tíz nap eltérés volt, másrészről pedig a detonáció hasonló 
közbiztonsági kérdéseket vetett fel, mint a voksolás. (Nyilas 2016a) Mivel a tettes kiléte 
sokáig kérdéses volt, így a hónapok óta tartó politikai kampány miatt kialakult migráns-

ellenes közhangulatban (Dull 2016a) a detonáció – feltételezett bevándorló elkövető 
esetén - akár jelentős hatást is kifejthetett (volna) a közelgő kvótanépszavazáson való 
részvételi arányra és annak végeredményére. Bár 2016-ban Magyarországon bármi, ami 

                                                           
5 „A 2016-os magyarországi népszavazás október 2-án megrendezett országos referendum volt, amelyen a 
szavazójogosult magyar állampolgárok arról nyilváníthattak véleményt, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa-e nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. 
A kérdés a Kormány kezdeményezésére, az európai migrációs válság kapcsán merült föl. A népszavazás 
érvénytelen volt, mivel a szavazásra jogosultak kevesebb, mint a fele adott le érvényes szavazatot. Az érvényesen 
szavazók több mint 98%-a nemmel válaszolt a feltett kérdésre.” (valasztas.hu 2016) 
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a terrorizmussal vagy a migránskérdéssel összefüggésbe hozható az potenciális 
kampánytéma is egyben és nem csupán belbiztonsági ügy (Pintér 2016f), jelen értekezés 
csakis a detonáció válságkommunikációs szempontjaival foglalkozik részletesen, a 
politikai szempontokat pusztán csak kontextusként, illetve további lehetséges kutatási 
irányként veti fel. 

Annak ellenére, hogy a fenti két kutatási törekvés elsőre egymástól távolinak tűnhet, valójában 
a harmadik és negyedik fejezet egymást támogató egésszé kapcsolható össze. Az elméleti 
kutatás és Coombs koncepciója ugyanis jelentős szempontokat biztosít a kríziskezelés 
területének pragmatikus megközelítéséhez, az értekezésben bemutatott konkrét közéleti ügy 
értékeléséhez, a közösségi média és egyéb felhasználói felületek térhódítása miatt jelentkező 
szakmai kihívások és gyakorlati dilemmák sikeres leküzdéséhez, valamint az online 

médiumokban rejlő kutatási lehetőségek felismeréséhez is. A két gondolati egység szintézise, 
a harmadik és negyedik fejezet közti kapcsolatok explicitté tétele, a disszertáció legfontosabb 
konklúzióinak, hiányosságainak, valamint az időközben felszínre jött további pragmatikus és 
teoretikus kutatási irányok összefoglalása az ötödik fejezet feladata. 

Miután az értekezés felépítése, tézise, valamint a tézisválasztás mögötti érvek bemutatásra 

kerültek, a következő alfejezetben a kutatás módszertanát, főbb vizsgálati kérdéseit ismertetem. 

 

1.2. A kutatás módszertana és főbb kutatási kérdései 
 

Az értekezés elméleti részének módszertana szisztematikus szakirodalomkutatáson és –
analízisen alapul, melynek keretein belül retrospektív információkeresést és feldolgozást 

valósítottam meg. (Voit 2004) A harmadik fejezet során az alábbi négy kutatási forrást tekintem 

át: 

1. a kommunikációs keretezés fogalmának alapdefinícióit, valamint az FT-vel kapcsolatos 

legfontosabb kutatási eredményeket a különböző tudományágak perspektívájából (Bateson 

1972, Kahneman–Tversky 1973, Goffmann 1974, Gitlin 1980, Snow - Benford 1988, 

Tversky-Kahneman 1981, Iyengar 1991, Fiske – Taylor 1991, Entman 1993, Higgins 1996, 

Nelson - Clawson 1997, Scheufele 2000, Oliver - Johnston 2000, Snow – Benford 2000, 

Druckman 2001, Jhonston 2002, Hámori 2003, Snow 2004, Zelinsky 2005, Lakoff 2006, 

Schuck - de Vreese 2006, Weaver 2007, Chong - Druckman 2007, Vatz 2009, Iyengar-

Simon 2007, Tewksbury-Scheufele 2009, Kuypers 2009, Opp 2010, McQuail 2010, 

Leydesdorff–Welbers 2011, van der Meer 2013, van der Pas 2014, Ferencz 2014, Pintér 
2015a és 2016b, Scheufele – Iyengar 2017); 

2. a válságkommunikáció fogalmának és folyamatának főbb meghatározásait (Nyárády - 

Szeles 1999, Maines 2000, Massey 2001, Coombs 2007b és 2010a, Anthonissen 2009, 

Coombs-Holladay 2010, Barerra 2014, Tanács-Zemplén 2015, Pintér 2016a, Bundy et al. 

2016);  

3. Timothy Coombs SCCT-hez kapcsolódó empirikus eredményeit összefoglaló cikkeket 
(Coombs 1995, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2009, 2010a, 2010b, valamint Coombs – 

Holladay 2004, Adkins 2009, Grünczeisz 2015); 

4. valamint az SCCT-vel kapcsolatos legfontosabb kritikai észrevételeket (Caroll 2004, Kyhn 

2008, Wright 2009, Bayarong 2015, Tripp 2016, Pintér 2016b). 
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Coombs írásainak átnézésekor a szerzőkövetéses módszert alkalmaztam, amely során 
elsőkörben a kutató műveinek irodalomjegyzékét tekintettem át, ezt követően pedig 
kiválogatattam és mélyrehatóan elemeztem az SCCT-ről szóló cikkeket. A szelekció és a 
feldolgozás során egyaránt törekedtem a teljeskörűségre, illetve a visszamenőleges és a kurrens 

információkeresés együttes alkalmazására. (Majoros 1997, Voit 2004)  
A kommunikációs keretezés folyamatával és az FT koncepciójával kapcsolatos 

vizsgálódásaimat a szakirodalmi lánc, vagyis az ún. hólabda-módszer szerint végeztem, 

melynek lényege, hogy a témában született, alapvető írások, doktori disszertációk bibliográfiai 
apparátusát vettem kiindulási pontnak. Ezt követően minden irodalomjegyzékből 
kiválasztottam az értekezés második fejezete szempontjából releváns tanulmányokat, majd 

azok hivatkozásait is áttekintettem. Az így megkapott cikkeket a különböző meghatározások, 
karakterisztikák mentén szintetizáltam. Annak érdekében, hogy az egyes szerzők 
bibliográfiájának esetlegességei és a szubjektív szelekciós szempontok miatt egyetlen fontos 

mű se maradjon ki az elemzendő szövegkorpuszból, a fenti két módszert online kulcsszavas 
kereséssel is megtámogattam. Az irreleváns tartalmakat a „frame”, „Framing Theory”, 

„framing”, „keretezés”, „kommunikációs keret”, „Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet”, 

„SCCT”, „Situational Crisis Communication Theory” keresőkifejezésekre szűkítettem a 
Google Scholar alkalmazás használatával. 

Az értekezés második fejezetének irodalomkutatása során elsősorban az alábbi hat kutatási 
kérdés-csoportra keresem a választ: 

 

1. Melyek a különböző tudományágak perspektívájából megalkotott kommunikációs 
keretezés fogalmak közös karakterisztikái és melyek a fogalmak főbb eltérései? Hogyan 

írhatóak le a framing tömegkommunikációs, szociológiai, közgazdaságtani, pszichológiai, 
jogi és társadalomtudományi aspektusai? 

2. Melyek a válságkommunikáció és a kommunikációs keretezés tudományos 
meghatározásának közös karakterjegyei? Értelmezhető-e a válságkommunikáció fogalma 
az FT koncepcióján belül? Amennyiben igen, milyen szempontok alapján? Hogyan 

részletezhető a különbség az NVK, vagyis az „egyszerű”, kvázi ösztönös 
válságkommunikációs keretezés és az IVK, vagyis a tudományos modellek előírásai szerinti 

keretezés között? 

3. Az SCCT útmutatásai alapján milyen szempontok szerint ismerhető meg egy szervezet 

helyzete és kommunikációs lehetőségei egy válság során? Coombs milyen kulcstényezőkre 
hívja fel a figyelmet az adekvát krízisválasz-stratégiák kiválasztásában? 

4. Mely pontokon használja fel Coombs az SCCT megalkotásához az FT-t; hol kapcsolódik 
össze a két elmélet? Pontosan milyen Framing fogalmat használ a kutató és milyen 
elsődleges és másodlagos kommunikációs stratégiákat épít erre a fogalomra? 

5. Mit tesz egymáshoz a két koncepció; hogyan gazdagítja a másikat és a válságkommunikáció 
módszertanát az SCCT és az FT integrálása? 

6. Milyen típusú válsághelyzetekre, tipikus döntési szituációkra, a vállalati krízisek 
kezelésének mely aspektusaira nem tér ki Coombs? Milyen olyan válságkommunikációs 
keretezés-típus fordul elő a gyakorlatban (ld. SZVK, PVK, KVK), amely az SCCT 

koncepcióján belül nem értelmezhető? 
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Az értekezés gyakorlati része az esettanulmány módszertanának alkalmazásán alapul, 
amely Babbie (2007) besorolása szerint a terepkutatás, mint adatgyűjtési forma alcsoportjának 
tekinthető. Mayer szerint „az esettanulmány célja a valamilyen szempontból különleges 
szituáció komplex, átfogó, az eseményeket és cselekvéseket összefüggéseikben szemléltető 
bemutatása. Ebben a tekintetben éppen ellentéte a kvantitatív módszereknek, hiszen azok sok 
eset néhány, előre kiválasztott (azaz már előre ismert) tulajdonságát vizsgálják. Más szavakkal 
azt mondhatjuk, hogy ennél a módszernél a reprezentativitást szinte teljes mértékig feláldozzuk 
a komplexitás érdekében, hiszen csak egyetlen esetet vizsgálunk, annak minden egyediségével.” 

(Mayer 2011: 32)  

A fenti meghatározásra hivatkozva az értekezés negyedik fejezetében lévő eset kielemzése 
során én sem törekszem száz százalékos reprezentativitásra, ennek ellensúlyozása céljából 

viszont igyekeztem minél nagyobb érvényt szerezni az esettanulmány, mint kutatási módszer 
két lényegi vonásának: a komplexitásnak és a kontextualitásnak. (Mayer 2011: 32) Miközben a 

2016-os budapesti robbantás kapcsán a rendőrség válságkommunikációjának értékeléséhez az 
SCCT útmutatásait alkalmazom, törekszem arra, hogy 

 

 a vizsgált esetet a maga teljességében mutassam be és kitérjek a detonáció különböző 
aspektusai közötti oksági kapcsolatokra is; 

 a Teréz körúti támadást ne csak önmagában, az eset sajátos jellemzőire koncentrálva 
vizsgáljam meg, hanem azzal a politikai, szociológiai és médiakörnyezettel 
összefüggésben, amelyben bekövetkezett. 

 

Kiemelt célom, hogy a detonáció részleteinek és a hivatalos szervek válságkezelő 
tevékenységének minél objektívabb bemutatása és minősítése mellett a kommunikációs 
folyamatokat és sajátosságokat befolyásoló környezeti tényezőket is feltárjam, azok hatásait is 

illusztráljam. Mindezt természetesen a robbantás követő néhány nap időbeli dimenziójába 

illesztve igyekszem megtenni, hiszen az esettanulmány módszere nemcsak statikus állapotok 
bemutatására, de folyamatok monitorozására, a robbantás nyomán kialakult helyzet 
kezelésében érintett aktorok konstans változó viszonyrendszerének feltérképezésére is 

alkalmas. (Mayer 2011) 

A fentieken túl bízom abban is, hogy a Teréz körúti robbantás nyomán kialakult válság 
kielemzése során szerzett megállapításokat vissza tudom vezetni az SCCT hiányosságaira, a 
coombsi koncepcióval kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre is, hiszen a terepkutatást - így az 
esettanulmányt is - az különbözteti meg más megfigyelési technikáktól, hogy ez nem pusztán 
adatgyűjtési, de elméletalkotási tevékenység is. (Babbie 2007) Ennek érdekében az értekezést 

több ízben szisztematikus és átfogó média-, valamint tartalomanalízissel támogatom meg, mely 

kutatási módszer kiválasztásának legfőbb oka az eredeti célkitűzésekben keresendő. Az 
értekezés gyakorlati részének ugyanis kevésbé kvantitatívan megalapozott kutatás a célja, mint 
inkább azon kvalitatív lehetőségek és sokszínű források bemutatása, amelyek éles 
krízishelyzetben relatíve rövid idő alatt támpontot nyútjhatnak a rendőrség, - vagy bármilyen 
válságban lévő szervezet – számára az eset SCCT klasztereibe való besorolásához és a sikeres 
kommunikációs stratégia kiválasztásához. Ennek köszönhetően az esettanulmány nyolc 
kutatási módszere közül csupán azoknak a fele fókuszál közvetlenül a befogadók percepcióira, 
a többi az azokat leginkább alakító médiafelületek elemzéséből indirekten von le 
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következtetéseket. Jelen sorok szerzője amellett foglal állást, hogy annak ellenére, hogy a 
következő alfejezetekben vizsgált tartalmak csak részben tekinthetően reprezentatív 
felmérésnek és tudományos igényességgel elvégzett kutatásnak, a robbantással és a rendőrség 
megítélésével kapcsolatos nyilvános vélemények megoszlását és azok alakulásának irányát – a 

vizsgált felületek sokszínűsége, tömeges látogatottsága és a nagyszámú hozzászólások miatt – 

mégis jól illusztrálják. 

A budapesti robbantással kapcsolatos médiamegjelenések nagy számából következik az is, 

hogy az elemző számára jelentős forrásanyag állt rendelkezésre, ami a javaslatok 
megfogalmazásában csökkentette a szubjektivitás esélyét és támogatta az objektív tudományos 
nézőpontot. Mivel a budapesti robbantás jelentős aktuálpolitikai áthallásoknak engedett teret, 
így a sokrétűség és az ideológiai kiegyensúlyozottság biztosítása érdekében igyekeztem az 

elemzendő tartalmak kiválasztásákor minden mérvadó felületnek és olvasói kommentárnak 

teret adni pártszimpátiától, egyoldalú közéleti elköteleződéstől és egyéni céloktól függetlenül. 
Az értekezés negyedik fejezetében az alábbi nyolc kutatási forrás kerül áttekintésre: 

 

1. a rendőrség hírnevével és társadalmi megítélésével kapcsolatban megjelent átfogó 
felmérések (MTI 2013, Szabó 2014, Mehesh-Christián 2016, Christián 2016). A minta 

kialakításának két fontos szempontja volt: az aktualitás és a reprezentativitás. 
2. a rendőrség, mint közszolgálatot ellátó szervezet kommunikációs specifikumait 

összefoglaló kutatások (Finszter 2006, Cserép-Molnár 2010, Vári 2015, Kriskó 2013). 

3. az olvasottsági szempontok alapján kiválasztott négy online hírportálon (24.hu, blikk.hu, 

origo.hu, index.hu), a Teréz körúti detonációval, illetve a hivatalos szervek 
kommunikációjával kapcsolatban megjelent harminc darab cikk (ld. elemzett online 

források). A hírportálok mintáját olvasottsági és időbeli szempontok alapján szűkítettem. 

4. a rendőrség sajtótájékoztatójának médiareprezentációi (origo.hu 2016h, Joóbe 2016e, 
blikk.hu 2016g, 24.hu 2016g). A konzisztencia jegyében a mintát a hármas pontban 

meghatározott, négy legmagasabb látogatói számmal rendelkező felületen született egy-egy 

cikkre szűkítettem.  
5. a rendőrség sajtótájékoztatóját összefoglaló médiareprezentációkra érkezett olvasói 

reakciók (facebook.com/24ponthu 2016, facebook.com/blikkhu 2016, 

facebook.com/indexhu 2016, facebook.com/OrigoHirek 2016). A mintába csakis a 
hírportálok saját oldalain, illetve a kapcsolódó közösségi média felületeken született 
kommentek kerültek, melyeket népszerűségi szempontok alapján szűrtem. 

6. a hivatalos szervek első részletes megszólalását értékelő, és az esettel kapcsolatos 
tisztázatlan kérdéseket összefoglaló, a 24.hu-n, az origo.hu-n, valamint az index.hu-n 

megjelent írások (Joób et al. 2016, Kerner 2016, Mágó 2016). 
7. a blogoszféra azon felhasználói tartalmai és a kapcsolódó hozzászólások, amelyek reagáltak 

a Teréz körúti robbantásra (b1.blog.hu, konteo.blogrepublik.eu. 

frontembermegmondja.blogspot.hu). A minta szűkítésének egyrészről időbeli, másrészről 
funkcionális szempontjai voltak; kizárólag azokat a bejegyzéseket – és a bejegyzésekre 
érkező kommenteket - vizsgáltam ugyanis, amelyek a robbantást követő 72 órában jelentek 
meg, és/vagy lehetővé tették olvasóik számára a cikkek alatti véleménynyilvánítást, 
szavazást a tettes motivációival kapcsolatban. 
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8. a hazai válságkommunikációs szakértők robbantással kapcsolatos kommentárjai (Vas 2016, 

Perlaky-Papp 2016). Ebben a klaszterben elsősorban a szerzők szakmai tapasztalatainak, 

ismertségének mértéke alkotott egyfajta szubjektív szűrési feltételt. 
 

A fenti kutatási módszerek közül az 1-es, az 5-ös és a 7-es vizsgálja direkten a 
krízisnyivánosság észlelését; a 3-mas, a 4-es, valamint a 6-os pont a percepciókat leginkább 
alakító sajtóforrások áttekintéséből von le konklúziókat, míg a 2-es és 8-as pont az értekezés 
reflexivitásának biztosítása érdekében nyújt specifikus tartalmi támpontokat a hivatalos szervek 
számára arra vonatkozóan, hogy melyek az ügy kapcsán a nyilvánosságot leginkább érdeklő 
részletek, információk. 

A felületeket tartalomelemzésnek vetettem alá, amely első tudományosan megfogalmazott 
definícióját Berelson (1952:18) a következőképenn adta meg: „a tartalomelemzés a 
kommunikáció manifeszt tartalmának objektív, szisztematikus és kvantitatív leírására szolgáló 
kutatási technika”. Krippendorff kritizálta Berelson nézeteit, mondván, hogy nem egyértelmű, 
a „manifeszt tartalom” kifejezés jelentése, illetve a kvantitatív követelmény túlságosan 
korlátozó. A kutató e két gondolat mentén a következő definíciót alkotta meg: „a 
tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a kontextusaikra 
vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le. (Krippendorff 

1995:22) Krippendorff bírálta azokat a kutatókat, akik szerint a tartalomelemzés csupán 
meghatározott kategóriák szerint szavak, jelzők vagy más jellemzők számlálgatását jelenti, 

vagy akik a szó mögött csak egy olyan módszert értenek, ami csupán adatokból a tartalom 
kinyerését jelenti. (Kérdő 2008) Kutatásai során jelentős hangsúlyt fektetett a módszer céljára, 
a szimbolikus jelentés feltárására is, hiszen „az adatokat mindig többféle nézőpontból lehet 
szemügyre venni, különösen akkor, ha szimbolikus jellegűek. Minden írott közleményben meg 
lehet számolni a betűket, a szavakat vagy a mondatokat. Lehet kategorizálni a szókapcsolatokat, 
leírni a kifejezések logikai szerkezetét, meghatározni az asszociációkat, a konnotációkat, a 
denotációkat, a szónoki fogásokat, de szó lehet pszichiátriai, szociológiai vagy politikai 
interpretációkról is. Mindez egyszerre is érvényes lehet. Röviden – egyvalamely közlés igen 
sokféle tartalmat hordozhat egy befogadó számára is. Ilyen körülmények között az a törekvés, 
amely „a” tartalmat kívánja elemezni a kommunikációban, tudományos szempontból nem állja 
meg a helyét.” (Krippendorff 1995:22) Ezen idézet alapján tehát elmondható, hogy a 
tartalomelemzés feladata nem abban áll, hogy a tartalmat, hanem hogy egy adott rendszerben a 
tartalomnak tekinthető jelentést közvetítse. Így, a „rendszer változásával egyidejűleg alakul 
maga a tartalom is”. (Kérdő 2008:18) 

Antal (1976:15) szerint tartalomelemzésnek nevezünk „minden olyan eljárást, amelynek 
során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátságai alapján módszeres és 
objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményekben nyíltan 
kimondva nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz kódolásának a módjából 
kiolvashatók s esetleg más eszközökkel, más módon nyert adatok segítségével megerősíthetők, 
igazolhatók”. Egy másik definíció szerint „a tartalomelemzés egy kutatási módszer, amely egy 
sorozat művelet segítségével érvényes következtetéseket von le a szövegből. Ezek a 
következtetések az üzenet küldőjére, az üzenetre magára, illetve az üzenet befogadójára 
vonatkoznak.” (Weber 1985:9) Holsti (1969) a tartalomelemzés három legfontosabb célját az 
alábbiakban határozta meg: 
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1. leírni a kommunikáció sajátosságait (mit, hogyan, kinek, milyen sítlusban és formában 
közöltek); 

2. következtetéseket levonni a párbeszéd előzményeivel, kontextusával kapcsolatban (miért és 
milyen körülmények között mondtak valamit); 

3. következtetéseket levonni a kommunikáció szándékos vagy szándékolatlan hatásaival, 
impresszióival kapcsolatban (milyen hatása volt a közölt információnak a párbeszédben 
részt vevő felekre). (Holsti 1969) 

 

Az értekezés negyedik fejezetének mélyreható, minőségi vizsgálatai során elsősorban e három 
pont teljesítését vállalom. A kvalitatív elemzést jelen esetben a módszer flexibilitása is 

indokolja, hiszen a technika nem mereven strukturált, hanem az adott válságesethez könnyedén 
illeszthető kutatási eljárásokkal dolgozik, ahol „nyitottság és rugalmasság biztosítja a 

vizsgálati folyamat dinamizmusát”. (Mason 2005) Az értekezésben található kvalitatív kutatás 

cirkuláris jellegű: a különböző fázisok jelentős hatást fejtenek ki egymásra, többszörösen 
átjárhatóak, közöttük folyamatos az interakció, amely végső soron módszertani kérdések 
sokaságának felszínre bukkanásához vezethet. (Mason 2005) 

A disszertáció második felében annak próbálok utánajárni, hogy 

 

az SCCT koncepciója éles helyzetben is működőképes-e, bevethető-e, vagy inkább „csupán” 

posztkrízis-fázisban való alkalmazáshoz, egy konkrét válságeset mélyebb megértéséhez, 
részletekbe menő kielemzéséhez nyújt szofisztikált eszköztárat és vizsgálati szempontrendszert? 

 

Ennek érdekében az esettanulmány nem utólagos tudományos elemzésként értelmezendő, 
hanem inkább egyfajta gyakorlati szimulációként, melynek keretein belül a szerző „valós 
időben” igyekszik pontról pontra végigkövetni Coombs iránymutatásait és kizárólag az eset 
eszkalálódásakor elérhető információkra támaszkodva megvizsgálni, hogy a budapesti 
robbantás kommunikációja során a rendőrség az SCCT szempontjait közül melyeket tudta 

(volna) zökkenőmentesen implementálni és melyek azok, amik diszfunkcionálisak, így további 
empirikus megalapozást, szofisztikálást igényelnek. 

Természetesen a következőkben nemcsak a teória fényében vizsgálom a konkrét 
gyakorlatot, de fordítva is; vagyis azt is górcső alá veszem, hogy ugyanazokat a jelenségeket 
feltételezi-e a kríziskommunikáció egyik legjelentősebb társadalomelméleti megközelítése, 

mint amik a terület gyakorlati alkalmazása során észlelhetőek; máshogy működnek-e a 

válságmenedzseri szakma praktikus irányelvei, mint ahogy azt Coombs elképzeli. 
Összefoglalva tehát az értekezésben az SCCT normativitását, presktriptív szabályrendszerét 
tesztelem; megvizsgálom, hogy teljesülnek-e a modell empirikus bemeneti feltételei, a 
koncepció milyen mértékben távolodik-el a gyakorlattól, képes-e a helyes eljárások 
támogatására, vagy csupán a bizonyos szempontokból hibás gyakorlatokat tudja-e leírni.6 
                                                           

6 Utóbbi bebizonyosodása esetén határozott álláspontom, hogy kizárólag azután válik lehetőség kvantitatív kutatás 
elvégzésére, miután már tisztázásra kerültek az SCCT által használt alapfogalmak, megszülettek és visszavezetésre 
kerültek a kvalitatív vizsgálatok eredményei; vagyis már egyértelműen tudható, hogy Coombs iránymutatásai mely 
pontokon idealizálóak, leegyszerűsítőek, esetleg torzítóak; illetve hogy ezen torzításokat mi módon célszerű 
helyretenni és pontosítani annak érdekében, hogy a modell kiterjeszthető, hatékonysága pedig érdemben mérhető 
legyen. 
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A disszertáció negyedik fejezetében az alábbi nyolc kutatási kérdés-csoportra keresem a 

választ: 
 

1. Coombs iránymutatásai az SCCT mely pontjain nem egyértelműek, hol és hogyan 
szorulnak korrekcióra? Az értekezésben vizsgált válságeset mely aspektusait negligálja, 
milyen specifikus részletekre nem nyújt egyértelmű szempontokat a modell? 

2. Milyen kutatási források állnak rendelkezésre a rendőrség helyzetének, reputációs 
fenyegetettségének felmérése és a befogadók percepcióinak megismerése céljából? 

3. Az SCCT útmutatásai alapján megállapíthatóak-e a hivatalos szervek klaszterbe 

sorolásához elengedhetetlen faktorok? Amennyiben igen, milyennek értékelhető az előzetes 
kapcsolatok minősége, a szervezet és a válság előtörténete, valamint mekkora a kezdeti 
felelősségtulajdonítás mértéke? Mennyi idő és erőforrás (lett volna) szükséges ezen 
információk megszerzéséhez? 

4. Csupán egyetlen, unikális coombsi klaszterbe sorolható-e be a rendőrség, vagy akár 
szimultán többe is? Amennyiben igen, melyek ezek? Melyik elsődleges vagy másodlagos 
kríziskommunikációs stratégiát alkalmazták a hivatalos szervek a sajtótájékoztatójuk során, 
és amennyiben másikat kellett volna alkalmazni azok helyett, akkor melyiket? 

5. Az SCCT iránymutatásai fényében, stratégiai szinten hogyan értékelhető a rendőrség 
kommunikációja? 

6. Taktikai szinten hogyan értékelhető a hivatalos szervek sajtótájékoztatójának tartalma? Az 

eset mely zavaros részleteit, ellentmondásait sikerült tisztáznia a hivatalos szerveknek a 
kommunikációjuk során, és melyeket nem? Hogyan értékelték a rendőrség PR-

tevékenységét és szakmai munkáját a médiában, az egyes sajtófelületek komment 
szekciójában és közösségi médiafelületein a befogadók? 

7. Mik a rendőrség kommunikációs csúszásának legfőbb következményei? Milyen 

kísérőjelenségeket indukál, ha a hivatalos tájékoztatás késik? Melyek voltak a 

legnépszerűbb narratívák a merénylet kiváltó okaival és a tettes indítékaival kapcsolatban a 

krízisnyilvánosság körében? 

8. Áthidalható-e az FT koncepciójának segítségével a Coombs tudományos modellje és a 
kríziskommunikációs szakemberek gyakorlati protokollja közötti szakadék; feloldhatóak-e 

az SCCT korlátai? Amennyiben igen, mi módon? 

Mielőtt a fenti vizsgálati kérdésekre adott válaszokat és a doktori kutatás eredményeit 
részletesen ismertetné a szerző, a következő tartalmi egység során még egy rövid kitérőt tesz, 
hogy elméleti konceptualizálás keretein belül bemutassa a kutatási előzményeket, vagyis az 

intézményi válságok legfontosabb karakterisztikáit és ismertesse a válságkommunikáció 
legfontosabb akadémiai modelljeit.  
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2. Kutatási előzmények: az intézményi válságok legfontosabb karakterisztikái 
 

Az intézményszervezéssel, -vezetéssel kapcsolatos akadémiai kutatások az 1990-es évektől 
növekvő figyelmet szentelnek a krízismenedzsment területének és annak, hogy megértsék, 

miért és hogyan eszkalálódnak a céges válságok, konfliktusok (ld. pl. Coombs - Holladay 2002, 

Perrow 1984, Weick 1993); illetve milyen eszközök állnak a szervezetek rendelkezésére az 
esetleges károk enyhítése céljából. (ld. pl. Bundy - Pfarrer 2015, Coombs 2007b, Kahn et al. 

2013) Számos cikk foglalkozik a krízisek lehetséges kimeneteleivel, kiemelten fókuszálva az 

érdekgazdák szervezeti reputációval kapcsolatos percepcióira, a vállalat legitimitásának 

kérdésére, valamint a célcsoport és az adott márka közötti bizalom kiépítésének, illetve 

lerombolásának feltételeire. (ld. pl. Coombs 2007b, Elsbach 1994, Gillespie-Dietz 2009, Pfarrer 

et al. 2008) A területet vizsgáló kutatások körében népszerű témaként jelennek meg a 
szervezetek adaptációját, tanulását, környezeti integrációját elemző írások (ld. pl. Lampel et al. 

2009, Veil 2011), valamint a válságok pénzügyi és jogi hatását felfejtő cikkek is. (ld. pl. 

D’Aveni-MacMillan 1990, Marcus - Goodman 1991) 

Bár a különböző vállalati krízisek jelenségével foglalkozó legjelentősebb szakmák, a 
menedzsment7, a biztonságtechnika8, a pszichológia9, valamint a kommunikáció elméleti 
                                                           
7 Veszélyes helyzetek során a krízismenedzsment célja a normál ügymenetre való visszaállás érdekében végzett 
optimalizáló, szervezetfejlesztő tevékenységek koordinálása. (Groh 2014) A veszélyben lévő szervezet céljainak 
sikeres elérése, a produktivitás és az érdekgazdákkal kiépített bizalom visszaállítása érdekében a különböző 
anyagi- és humánerőforrások tervezése, szervezése és összehangolása tartozik a szakma eszköztárába. (Bundy et 
al. 2016) Ezen felül a krízismenedzserek gyakran foglalkoznak a kommunikáció szervezési aspektusaival, a 
krízisválasz körülményeinek megválasztásával, a válság kezelésének mindennapi feladataival. (Pintér 2016b:39)  
8 A vállalati krízisek kezelését, megelőzését a biztonságtechnika elsősorban reál eszköztárral, mérnöki-
technológiai szempontból közelíti meg. A szakterület feladata a vagyon- és személyi védelemmel összefüggő 
műszaki és szervezési problémák felismerése és megoldása, a biztosítási kockázatok, károk felmérése; a különböző 
őrzés-, munka- és tűzvédelmi tevékenységek ellátása. A biztonságtechnikai szakemberek elsősorban a pre-krízis 

fázisra koncentrálnak; a különböző katasztrófákat, baleseteket megelőzni próbálják, valamint olyan 

feltételrendszer kidolgozása a céljuk, amelynek segítségével megóvható a célközönség biztonsága, egészsége és 
értékei.  
Menedzsmenttel kapcsolatos és biztonságtechnikai kérdéseket egyaránt felvető, nagy médianyilvánosságot kapott 
szervezeti válságra található konkrét hazai példa is a közelmúltból: 2017 nyarán a káposztásmegyeri Aquaworld-

ben csúszdázás során meghalt egy 74 éves férfi. A haláleset az élményfürdő különböző prevenciós intézkedéseinek 
szigorítását, a biztonságtechnikai protokollok, valamint a válságkezelés tárgyi és menedzsment feltételeinek 
felülvizsgálatát is napirendre tűzte. (Pintér 2017d) 
9 Válságok során gyakori, hogy mentálhigiénés problémák lépnek fel: a pszichológia feladata, hogy feltárja a 
krízisiekben involvált egyének vagy csoportok lelki jelenségeinek kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit, a 

veszélyes helyzetek emberi cselekvésre gyakorolt impaktját. Nemcsak a lelki megnyilvánulások sajátosságait, 
tendenciózus fejlődését; a társas helyzetben zajló lelki történések hatásmechanizmusait vizsgálja, de a viselkedés 
általános és egyéni jellemzőit, indítékait is azonosítja. 

A traumák, veszteségek feldolgozási stratégiái, valamint a változások adaptálásának pszichikai kihívásai a legtöbb 
pszichiátriai iskola számára központi kutatási területet jelentenek, igaz, más-más tudományos kérdésekre 
koncentrálva. Bár Lindermann (1944) kutatása a gyászreakció dinamikájáról jelentősen hozzájárult a kríziselmélet 
fejlődéséhez, végül Caplan (1970) összegezte a terület pszichológiai megközelítésének alapelveit és alkotta meg 
a legelterjedtebb krízis-definíciót, mely szerint az egyén kénytelen szembenézni a lélektani egyensúlyát 
veszélyeztető, külső, gyakran váratlan körülményekkel. Erikson (1956) kutatásai alapvetően a fejlődési és 
akcidentális krízis megkülönböztetésére irányultak; az előbbieket hosszabb időszakú, a fejlődéshez szükséges 
természetes változásokként; utóbbiakat pedig esetleges, bármely életszakaszban bekövetkező eseményekként 
azonosította. Erikson megközelítését Jacobson (1979) dolgozta tovább, akinek a nevéhez a krízismátrix elmélete 
fűződik, mely szerint a fejlődési és az akcidentális krízis akár egyidejűleg is jelentkezhet. . Az 1980-es évektől 
kezdve aztán az egyéni krízisek mellett a tudományos közösség figyelme mindinkább a fogalom társas 
kapcsolatokban manifesztálódó értelmezései (ld. pl. Bryant et al. 2004, Cargile 2017, Buchtel 2014, Jibeen 2011) 

felé fordult. Ezek az értelmezések kiemelt figyelmet fordítanak a kríziskommunikáció pszichológiai aspektusaira 
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alapjai és gyakorlati módszertana számos társadalomtudományi diszciplínában gyökereznek, 
az elmúlt évtizedekben megjelenő esettanulmányok és teoretikus módszertant fejlesztő cikkek 
során a területet kutatók mégis azonosítani tudták a fogalom négy elsődleges karakterisztikáját. 
Bundy és szerzőtársai legfrissebb áttekintésükben (Bundy et al. 2016) a jelentős, 
menedzsmenttel foglalkozó nemzetközi folyóiratokat és az azokban megjelenő, krízisekkel 
kapcsolatos tanulmányokat vizsgálták. A bibliográfiára is kiterjedő elemzés segítségével a 
különböző tudományos perspektívák diverzifikáltsága és az intellektuális tradíciók 
sokszínűsége ellenére a szerzők a vállalati kríziseknek az alábbi négy általános tulajdonságot 

tulajdonítják.10 

 

1. A krízisek bizonytalanságot, zavarokat indukálnak és a korábbi menedzsment vagy 
kommunikációs gyakorlat megváltoztatásának igényét vonják maguk után. (Kahn et al. 

2013) 

2. A krízisek veszélyesek a szervezetek imázsára, reputációra és közönségkapcsolataira nézve. 

(Pintér 2016b: 36) 

3. A krízisek egy hosszabb, komplex folyamat meghatározó részeiként nagy nyilvános 
érdeklődésre tartanak számot. (Jacques et al. 2009; Roux-Dufort 2007) 

4. A krízisek szoros kapcsolatban állnak az individuális vagy csoportos viselkedéssel, ebből 
következően társadalmilag konstruált, számos szubjektív olvasatot magukban hordozó 
jelenségeknek tekinthetőek. (Coombs 2010b: 478)11 

                                                           

is: arra, hogy válságok esetén az érintettek hogyan konstruálják, keretezik a valóságot (Pintér 2016b); milyen 
befogadás- és médiahatás elméletek játszanak közre a felek és a közvélemény befolyásolásában (Bajomi 2006); 
valamint, hogy egy-egy ügy kapcsán milyen mechanizmusokkal motiválhatóak, involválhatóak az érdekgazdák. 
Az elmúlt évek egyik legjelentősebb, pszichológiai aspektusokat is felvető válsága volt a veronai busztragédia, 
mely során tizenhét ember vesztette életét. A baleset komoly kihívások elé állította a pedagógusokat, 
mentálhigiénés szakembereket a zömében gimnazista áldozatok és hozzátartozóik segítésében, de jelentős 
biztonságtechnikai konklúziókkal is járt például a jármű technológiai felszereltségének és biztonsági 
berendezéseinek revideálására, illetve a berendezések használatára vonatkozó tájékoztató protokoll 
újragondolására vonatkozóan. (Pintér 2016f) 
10 Bundy és szerzőtársainak módszertana extenzív és integratív irodalomkutatásból állt, melynek keretein belül a 
jelentős, menedzsment és szervezeti tematikájú nemzetközi folyóiratokban, -  azAcademy of Management Journal- 

ban, az Academy of Management Review-ban, az Administrative Science Quarterly-ben, a Journal of Management-

ben, a Journal of Management Studies-ban, az Organization Science-ben, valamint a Strategic Management 

Journal-ban, - 1998 és 2015 között megjelent cikkeket tekintették át. A teljes szövegekre kiterjedő keresést a 
„crisis”, a „crises”, és a „crisis management” kulcsszavakra szűkítették, ezt követően pedig azonosították, majd 
kategorizálták a területen belül kirajzolódó főbb kutatási irányokat. A kutatás nemcsak a cikkek referenciáira és 
bibliográfiájára terjedt ki, de azokra a tanulmányokra, meghatározó könyvkötetekre is, amelyek az alaphalmazban 
lévő írásokat is citálják. (Bundy et al. 2016)  
11 E négy karakterisztika jól mutatja a vállalati krízisek jelenségével foglalkozó legjelentősebb szakmák 
interdiszciplinaritását, hiszen tüzetesebben megvizsgálva ezeket az általános tulajdonságokat, elmondható, hogy 

az első leírás expliciten a folyamatoptimalizálás, szervezetfejlesztés – végső soron tehát - a menedzsment, valamint 

a kommunikációs szakma eszköztárának együttes, intenzív jelenlétét feltételezi a kríziskezelői folyamatban. A 
krízis fogalmának első karakterisztikája az explicit mellett egy implicit szakmai utalást is tartalmaz: a válságok 

során fellépő bizonytalanságok, zavarok megelőzéséért, a válságot követő helyreállításért ugyanis a 
kommunikáció és menedzsment mellett a biztonságtechnika eszköztára is jelentős mértékben felelelős. A második 
és harmadik leírás a válságok kommunikációs aspektusait szofisztikálják tovább; előbbi hírnévvédelmi 
megfontolásokkal, míg utóbbi a nyilvánosságra vonatkozó társadalomtudományi szempontokból építkezik. A 
negyedik karakterisztika a jelentés-konstruálás kommunikációs aspektusai mellett a szociálpszichológiai 
hagyományokra támaszkodik. 
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Összefoglalva tehát a vállalati kríziseket a hétköznapi rutinból kiugró, jórészt váratlanul 
fellépő, a célok megvalósulását potenciálisan veszélyeztető eseményekként értelmezi a szakma 
és a tudományos közösség (Seeger et al. 1998). Olyan, nem kívánt helyzetként, amelyben a 

cégvezetésnek az alábbi öt kísérőjelenség elszigetelt vagy együttes, akár kumulatív hatású 
felbukkanásával célszerű számolni: 

 

1. a produktivitás megszakadása;  
2. a normális napi ügymenet akadozása;  
3. rosszul működő belső és külső információáramlás; 
4. anyagi és presztízsbéli károk; 

5. valamint a szervezet nyilvános megítélésének csorbulása. (Pintér 2015b) 
 

Az 1-es és 2-es pont mögött húzódó implicit menedzsment aspektusokra épít a 
kommunikációkutató Timothy Coombs is, aki szerint a sikeres kríziskommunikáció zérus pontja 
tulajdonképpen a kiszámíthatatlan, az érdekgazdák elvárásainak teljesítését és a szervezet 
teljesítményét veszélyeztető eseménysorozat majdani bekövetkeztének minél korábbi 
felismerése. (Coombs 2007a:2-3)  

A preventív szemléletre, a válságok korai felismerésében rejlő látszólagos ellentmondásra 

korábbi kutatásaiban jelen sorok szerzője is rámutatott: „a fenyegetés észlelésének megfelelő 
idejéből következik a krízismenedzsment egyik legnagyobb paradoxona, miszerint a sikeres 
válságkommunikációs hozzáállás olyan szinten problémaérzékeny, hogy a lehetséges integritást 
fenyegető tényezők közül minél többet igyekszik korai szakaszban felismerni és csírájában 
elfojtani, következésképpen azok nem is fejlődnek igazi krízissé. (Pintér 2016b: 35) 

Ezt a problémát nemcsak szakmai, de akadémiai oldalról is számos kutató megfogalmazta 

már: Flin (2001) és Mitroff (2004) szerint például a krízishelyzet specifikumainak 
megállapítására ténylegesen akkor válik csak lehetőség, amikor már 

 

 megnövekedett a veszély; 
 a gazdasági mutatók romlani kezdenek; 

  a szokásos üzletmenet akadozik; 

 a vállalati imázs veszélybe kerül; 
 a cég általános teljesítménye pedig hanyatlani kezd. 

 

A fenti kísérőjelenségek romboló hatása egyben magával hozza annak a belátását is, hogy 
a korábbi folyamatok a jelenlegi körülmények között fenntarthatatlanok, revideálásra szorulnak 

(Venette 2003), tehát egy veszélyes helyzet sikeres kezelésének zéruspontja tulajdonképpen 
nem más, „mint egy fordulatot elérő szándékkal született döntés az átalakítások megtervezése, 
menedzselése és kommunikálása mellett” (Pintér 2016b: 36). 

Fink korai meghatározásában az optimalizálás mellett szóló vezetői döntést az idő 
dimenziójába helyezve értelmezi és az elemzés fázisának fontosságát hangsúlyozza. (Fink 

1986) Szerinte a különböző diszfunkcionális szervezeti folyamatok együttállása akár olyan 
kritikus helyzethez is vezethet, amely 
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1. egyrészről magában hordozza a rendkívüli gyorsasággal történő felerősödés lehetőségét,  
2. másrészről pedig alapos és széleskörű belső vizsgálat nyilvános igényét vívja ki; 
 

tehát drasztikusan befolyásolja az intézmény normális menedzsment folyamatait, valamilyen 
formában akadályozva a külső tevékenységet vagy a belső ügymenetet. (Fink 1986:15) 

Ezen a ponton elengedhetetlenül fontos még egy kiegészítést tennünk, hiszen természetesen 
az is krízishelyzetet idézhet elő, amikor a média vagy a környezet értékelése szerint a szervezet 

nem az elvárt módon reagál a már korábban eszkalálódott, vagy a brandhez egyéb módon 
kapcsolódó helyzetre.12 (Pintér 2016b) A fenti kísérőjelenségek mentén kialakult, kockázatos 
helyzet jelentős negatív hatást fejthet ki egy adott társadalmi, gazdasági, politikai vagy civil 

szervezet nyilvános megítélésére, érdekeinek érvényesítésére, üzleti, stratégiai és 
kommunikációs céljainak elérésére, vagyis meghatározó fordulópontot hozhat a korábbi, 
menetrendszerű működésben. (Seeger et al 1998) 

Coombs (2010) szerint ez a meghatározó fordulópont szélsőséges esetben akár a cég 
csődjéhez is vezethet, hiszen egy instabil, hektikusan és permanensen változó szervezeti 
életszakasz akár az érdekgazdák elfordulását is eredményezheti, mely végső soron az intézmény 
fennmaradását kérdőjelezi meg. (Coombs 2010) Mivel a válságok bizonytalanságot, stresszt és 
aggodalmat okozhatnak az intézményen belül és kívül, ezért gyors és körültekintő reakciót 
igényelnek (Coombs 2010), amik érthetően kihívások elé állítják a szervezet humán, fizikai és 
anyagi erőforrásait. (Ulmer et al. 2007) Ez egyben magával hozza annak a belátását is, hogy a 

korábbi rendszer a jelenlegi keretek között fenntarthatatlan, vagyis a krízisszituáció 
tulajdonképpen nem más, mint egy váratlanul fellépő igény és tényleges szükség a szervezeti 
átalakítások megtervezésére, előkészítésére, menedzselésére és kommunikálására. (Venette 

2003) 

Nyárády Gáborné és Szeles Péter könyvében élesen szétválasztja a „válság” és a „krízis” 

fogalmát.13 A szerzőpáros szerint 
 

 a válság „az egyén, a csoport, a szervezet életében megnyilvánuló súlyos zavar, nehéz 
helyzet, amelynek kimenetele jó vagy rossz egyaránt lehet” (Nyárády-Szeles 1999:276); 

                                                           
12 Erre megfelelő hazai példa, ahogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a T-Systems az elektronikus 

jegyrendszer bevezetése körüli hibákat kezelte. Válságreakciójuk során legalább „fél tucat hibás kommunikációs 
és menedzsmentdöntés sorozatáról volt szó, amik egymás negatív hatását erősítették”. (Hegyeshalmi 2017, Pintér 
2017b) Az események halmozódásának következtében a közvélemény és a média egy idő után már nem is az 
eredetileg is súlyos alapproblémát boncolgatta, hanem az azóta felszínre jött további szakmaiatlanságokat, kétes 
retorikájú megszólalásokat és a cég vitatható kárenyhítő intézkedéseit. „Ezek nemcsak tágították a krízis hatókörét, 
de egyre nehezebbé is tették a kezelését. A hibás szakmai döntések miatt kialakult válság mellett a BKK-nak végül 
a kommunikációjuk okozta publicisztikai válsággal is szembe kellett nézniük. Ennek a csúcspontja a súlyos 
rendszerhibát jelző fiatal előállítása, feljelentése volt. Ettől a ponttól kezdve az elégedetleneknek saját "hőse" lett, 
a közfelháborodás pedig tüntetésekben, bojkottra való felhívásokban, hasonló profilú külföldi cégek 'best practise'-
ivel, ösztöndíjprogramjaival való összevetésében eszkalálódott.” (Hegyeshalmi 2017) 
13 Nyárády-Szelessel ellentétben a „krízis” szót Magyarországon gyakran a „válság” szinonimájaként is 
használják, hiszen mindkettő feszült, fenyegetettség, kilátástalanság és elveszettség érzését keltő folyamat 
(Coombs 2010a), ami nemcsak jelentősen megterheli az érintettek problémamegoldó kapacitását, de egyaránt 
magában hordozza a pozitív és a negatív irányba történő változás lehetőségét is (Tanács és Zemplén 2015). A 
disszertáció során a nemzetközi menedzsment szakirodalom definíciós hagyományait követve e két fogalom közé 
a szerző is egyenlőségjelet tesz, a következőkben tehát a „válság” és a „krízis” kifejezéseket rokon értelmű, 
hasonló jelentésű szavakként használja. 



30 

 

 míg a krízis „komoly konfliktus amelyben az egész szervezet a probléma megoldására 
fókuszálEgy ügy vagy baleset, amely a szervezet működésében az irányítás valamilyen 
mértékű időleges elvesztését idézi elő, részlegesen vagy teljes egészében megállítja vagy 
lelassítja a normál működést, és valódi vagy látszólagos veszélyt jelent az 
egyénre/társadalomra, a gazdaságra, a környezetre vagy a kultúrára. A krízis a válság 
döntő fordulópontja, amikor még elkerülhetőek a súlyos események, még minden jobbra 
fordulhat.” (Nyárády-Szeles 1999:276) 14 

 

A fejezet szakirodalmi meghatározásait összefoglalva a vállalati krízis fogalmának az 

alábbi jellemző karakterisztikákat tulajdoníthatjuk: 
 

 előre nem látható, meglepetésszerű esemény; 

 felfokozott érzelmi állapottal, stresszel, konfliktusokkal jár; 
 az érintettek napi működése – súlyosabb esetekben fennmaradása – közvetlen veszélybe 

kerül; 
 emberi életet, szociális jólétet, egzisztenciális stabilitást, környezeti egyensúlyt, kulturális 

integritást is veszélyeztethet; 
 aláássa a szervezet és az érintettek hitelességét, jóhírnevét, rombolja a 

közönségkapcsolatokat és bizalmat; 

 drasztikusan befolyásolja a cég normális menedzsment folyamatait, akadályozza a külső 
tevékenységet, a stratégiai célok elérését és a belső ügymenetet; 

 egy hosszabb, komplex folyamat meghatározó részeként nagy nyilvános- és 

médiaérdeklődésre tart számot; 
 nehezen kezelhető és kommunikálható szituáció, amely hibás reakció esetén gyorsan 

felerősödhet; 
 kvázi azonnali és fordulatot elérő szándékú vezetői döntést igényel: a korábbi menedzsment 

vagy kommunikációs gyakorlat fejlesztését, optimalizálását vonja maga után; 
 alapos és széleskörű vizsgálat igényét váltja ki; 

 az esetleges döntések és megoldások hatása nehezen predikálható: a sikeres kezelés 
feltételei bizonytalanok; 

 meghatározó fordulópontot jelent a korábbi szervezeti rutinban és működésben; 
 kimenetele lehet rossz is, de a tanulásra, fejlődésre való lehetőségként célszerű értelmezni; 

 sikeres kezelésük interdiszciplináris felkészültséget igényel: a kommunikáció és 
menedzsment eszköztárán kívül egyéb szakmák bevonását indukálhatja, például az 

                                                           
14 Bár a válságesemények – mivel rendre megbontják a szervezet rutinját és teljesítőképességét – jellemzően 
negatív értelmezésben kerülnek feldolgozásra a szakirodalomban, azt mégis fel kell ismernünk, hogy a „válság” 

és a „változás” fogalma rendkívül szorosan összekapcsolódik. (Tanács-Zemplén 2015) „Krízis esetén a brand 
számára elengedhetetlen, hogy valamilyen mértékben változtasson működésén és a szervezeti kommunikáción, 
hogy sikeresen túljusson az akadályokon, amennyiben pedig ezt professzionálisan, összehangoltan és 
körültekintően teszi, akár egy fejlődési folyamaton is keresztül mehet a vállalat.” (Pintér 2016b:36) A 

menedzsereknek érdemes tehát tudatosítania, hogy a szakszerű és optimális működést, - vagy akár a szervezet 
fennmaradását - veszélyeztető események megállításának sürgető kényszere mellett, a válságkommunikáció 
egyben lehetőség is a cég pozícionálására (Tanács-Zemplén 2015): nemcsak kiváló alkalom az intézmény pozitív 
színben való nyilvános feltüntetésére és a piaci versenyképesség fenntartására, de a média- és ügyfélkapcsolatok 
erősítésére is alkalmat ad. 
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individuális vagy csoportos viselkedést vizsgáló pszichológiájét, vagy akár a krízisek 
megelőzését mérnöki-technológiai szempontból megközelítő biztonságtechnikájét; 

 megelőzésükben elengedhetetlen a tudatos és minden részletre kiterjedő felkészülés. 
 

Miután az intézményi válságok legfontosabb karakterisztikáival, a következő alfejezetben 
a válságkommunikáció legfontosabb akadémiai modelljeit és a kutatás előzményeit ismertetem. 

 

2.1. A főbb válságkommunikációs modellek szakirodalmának áttekintése 

 

A 2000-es években a válságkommunikáció és a krízismenedzsment egyaránt 
intézményesült a kormányzati, vállalati és civil szektorban, mivel nagy hírértékük miatt a 
természeti katasztrófák, ipari vészhelyzetek, marketing ballépések és a fogyasztókkal történő 
párbeszéd egyre gyakrabban megjelenő témákká váltak az online sajtóban, televízióban is. 

Ennek megfelelően bizonyos méret és társadalmi jelentőség fölött a szervezetek elkezdtek 
külön tőkét, humánerőforrást és eszközparkot allokálni a válságok megelőzésére, a stratégiai 
kommunikáció és krízismenedzsment tervezésére, szervezésére és kivitelezésére, valamint a 

céges folyamatok optimalizálására. (ld. pl. Barton 2001, Anthonissen 2009, Coombs 2010a, 

Pintér 2018b) Egy válság megjelenésekor ugyanis – főleg, ha az kihat a célcsoport 
mindennapjaira, - az emberek szeretnék tudni, hogy pontosan mi történt, mi a teendő a kár 
elkerülése érdekében, hogyan kompenzálja őket a cég, és ki a felelős a kialakult veszélyes 
helyzetért, így a hivatalos céges bocsánatkérés napjainkra gyakorlatilag külön tudománnyá vált. 
Még egy katasztrófa esetén is tipikusan csak az első szakaszban meghatározó az adott 
természeti jelenség (pl. Katrina hurrikán) körüli diskurzus, ezt követően egyre hangsúlyosabbá 
válik a humán dimenzió (pl. kinek kellett volna tájékoztatni a közelgő forgószélről a 
lakosságot). (Tanács-Zemplén 2015:5) 

Hosszútávon tehát az emberi ágencia az, ami elsődlegesen érdekli a közvéleményt 
(Gregory–Miller 1998), ennek pedig az alábbi három szakmai következménye van. 
 

1. Egyrészről a felkészülést támogató menedzser és a kommunikációt végző szóvivő a 
válságdokumentációk, vészforgatókönyvek, gyakorlati útmutatók, stratégiai tervek, 
nyilvánosan elérhető legjobb gyakorlatok növekvő számának köszönhetően ma már egyre 

pontosabban tudhatja, hogy mikor, mit, milyen stílusban és milyen csatornán célszerű 

közölnie egy adott intézmény nevében. (ld. pl. IAAPA 2012; imagemanagement.in 2012; 

wildewords.ie 2016) 

2. Másrészről a befogadók is egyre intenzívebben artikulálják elvárásaikat az online térben, 

hiszen számukra is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy milyen a sikeres, de legalábbis 
elfogadható válságreakciós hozzáállás, melyek a kríziskommunikáció nélkülözhetetlen 
tartalmi és formai elemei, mit várhatnak el bocsánatkérésként, esetleg kompenzációs 
csomagként. (ld. pl. Kovács 2017; Hegyeshalmi 2017) 

3. Harmadrészről pedig a szervezetek a korábbi – akár kollektív – tudományos és szakmai 
tapasztalatokat támpontként felhasználva ma már képesek átállni egy olyan 
problémaérzékeny és preventív működésmódra, amelynek köszönhetően a krízisek jó része 
elkerülhető, megelőzhető. (Pintér 2018b) 
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Tanács János és Zemplén Gábor tanulmányukban (2015) a következőképpen írták le ezt a 
szakmafejlődési tendenciát és az érdekgazdák részéről egyre pontosabban formálódó igényt: „a 

hatékony vagy egyáltalán rendelkezésre álló válaszstratégiák arzenáljának gyarapodásával és 
finomodásával párhuzamosan a közvélemény, a potenciális krízisnyilvánosság is edukálódik. 
Hiszen egy-egy konkrét válságreakció adott esetben elsőként éppen a krízisnyilvánosságban 
kap értékelést, ez az értékelés pedig önmagán túlmutatóan normaképző is lesz: kijelöli a tágabb 
közösség és a stakehodlerek számára, hogy mi számít jó reakciónak és mi nem. Jó és rossz 
minták, sikeres és kevésbé sikeres gyakorlatok jönnek létre, ám a gyakorlatból leszűrt 
értékelések nem pusztán a válságstáb vagy a kríziskommunikáció kutatóinak belügyeiként 
fejlődnek tovább, hanem a krízisnyilvánosságban is elvárásokat szülnek abban a tekintetben, 
hogy a korábbi gyakorlat alapján milyen kommunikációs lépések várhatók el. Ily módon 
válaszstratégiák avulnak el, pusztán azért, mert újabbak jönnek létre vagy azért, mert egy 
korábban sikeres átfogó stratégia egyik, addig figyelmen kívül hagyott összetevője váratlanul 
problémássá válik.” (Tanács-Zemplén, 2015:5) 

Ahogy a fentiekből is látszik, bár a válságkommunikáció gyökereit a gyakorlatban kell 

keresnünk, a terület az empirikus kutatásoknak, valamint a több diszciplína irányából építkező 
elméletfejlesztésnek és modellalkotásnak köszönhetően15 az utóbbi években megerősítette 
autonómiáját, tágította alkalmazási perspektíváját, növelte tapasztalati bázisát és felvetette saját 
kutatási kérdéseit. Ma már a terület szakértőit rendre megszólaltatják a mainstream médiában 

(ld. pl. Hegyeshalmi 2017, Kovács 2017), a vezető kommunikációtudományi folyóiratok 
fókuszában pedig népszerű témaként szoktak megjelenni a különböző krízistratégiák 
kidolgozása körüli teoretikus (ld. pl. Sohn-Ruthann 2013, Macnamara 2016, Holtzhausen-

Roberts 2009, Fisher-Fraustino 2014), vagy éppen pragmatikus problémák (ld. pl. Arendt et al. 
2017, Molleda et al. 2013, Jeong 2009, Sisco 2012). 

A Public Relations kutatási területére vonatkozó, legjelentősebb átfogó vizsgálat szerint 
(An–Cheng 2010) számos válságkommunikációs elméletet ismer el a tudományos közösség és 
alkalmaz a szakma. Seon-Kyoung An és I-Huei Cheng 2010-ben megjelent tematikus kutatása 
elsősorban az 1975 és 2006 között, a két top nemzetközi Public Relations folyóiratban, - a 

Journal of Public Relations Research-ben, valamint a Public Relations Review-ban – megjelent 

cikkek szisztematikus meta-analízisén alapul. A szerzőpáros vizsgálatának fókuszában a 
kutatási terület általános kvantitatív növekedése állt16; céljuk a főbb teoretikus keretrendszerek, 

                                                           
15 Az értekezés eredeti célkitűzése miatt a válságkommunikáció és -menedzsment szakma önálló szakterületként 
való professzionalizálódásának történeti alakulásáról bővebben a szerző nem ejt ugyan szót, mindazonáltal 
fontosnak tartja felsorolni azokat az áttekintő írásokat, amelyek a kutatási- és szakterület nemzetközi fejlődési 
tendenciáit összegzik. Míg Palenchar (2009) elsősorban a válságkommunikáció történeti trendjeinek alakulásában 
főként a társadalmi-technológiai aspektusokra, a főbb akadémiai kutatóközpontok azonosítására, valamint az 
intézményesülés átfogó folyamatára koncentrál; addig An és Cheng (2010) vizsgálatának fókuszában inkább a 
kutatási terület általános kvantitatív növekedése és az akadémiai folyóiratcikkek számának és módszertanának 
evolúciója áll. Nemcsak jól kiegészíti mindezt, de a hazánkban zajló kutatási törekvéseket is segít elhelyezni a 
nemzetközi szakmafejlesztési trendek térképén (ld. harmadik lábjegyzet) Szondi és Surowiec (2015) kutatása, 
mely a kelet-európai régió, - főként Magyarország és Lengyelország – helyzetét vizsgálja. A tanulmány a hazai 
kutatások hiányosságaira is rámutat, a szerzőpáros pedig nemcsak a társdiszciplínák képviselői, de a gyakorlati 
szakemberek és az akadémiai szféra közötti interkulturális együttműködéseket is sürgeti. 
16 Ami a kutatás módszertanát illeti, az adatokat a Communication and Mass Media Complete adatbázisán 
keresztül, a „crisis” kulcsszóra való rákeresést követő tartalomanalízis során nyerték ki, a mintát pedig a 
könyvrecenziók és véleménycikkek kiszűrésével a kutatási eredményeket összefoglaló cikkekre szűkítették. Ily 
módon összesen 74 elemből álló mintát állítottak össze, a cikkeken pedig egyesével öt különböző kódot futtattak 
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metodológiai trendek, meghatározó jelenlegi kutatási témák és jövőbeli vizsgálati irányok 
azonosítása volt. (An-Cheng 2010) 

An-Cheng kutatásából kiderül, hogy a válságkommunikációval kapcsolatos elméletek 
közül a leggyakoribbak az ún. „középszintű” elméletek. (Tanács-Zemplén 2015:1) Ezek közül 
is kiemelkedik 

 

 a Timothy Coombs nevéhez köthető SCCT (a cikkek 20 százaléka),  
 a tematizálás felől építkező, Howell–Miller-féle Issue and Crisis Management (a 

továbbiakban ICT, a cikkek 18,6 százaléka), 

 az imázs-helyreállításra fókuszáló, William Benoit-hoz köthető Image Restoration Theory 

(a továbbiakban IRT, a cikkek 10,0 százaléka),  

 valamint az Ulmer–Sellnow-féle, céges bocsánatkérésre fókuszáló Apológia Elmélet (a 

továbbiaban AT, a cikkek 8,6 százaléka). 

 

Ezen négy fő elméleten túl még említésre méltó az Attribúció Elmélet (Attribution Theory), 

valamint a Kontingenia Elmélet (Contingency Theory, a továbbiakban CT), mivel a jelen 

disszertáció fókuszában álló SCCT gyökerei e két elméleti hagyományba egyaránt 
visszanyúlnak. (An-Cheng 2010) Mielőtt rátérnék jelen értekezés első, módszertanfejlesztő 
fejezetére és bemutatnám doktori kutatásom legfontosabb teoretikus kutatási eredményeit, 
röviden vázolom e hat válságkommunikációs modellt. 

A kríziskommunikáció ún. védőbeszéd elmélete a hangsúlyt a bocsánatkérésre és a 
felelősség vállalására fekteti: az AT koncepciója szerint a krízisnyilvánosság kritikus 
helyzetben a cég vétkességének nyilvános fölvállalását fogja követelni, ezért „a szervezet 

reakcióját a reputáció megvédését szolgáló intézményi védőbeszédként kell kezelni.” (Fearn-

Banks 2011: 17) A védőbeszéd ennek megfelelően lehet 
 

 tagadás, ami a vádak hamisságának kimutatására, elhatárolódásra fekteti a hangsúlyt;  
 újradefiniálás, ami a kommunikáció középpontjába egy, az intézmény által előre nem 

látható, kiszámíthatatlan külső okot és válságindikátort helyez;  

 leválasztás, ami a személyi mulasztás hangsúlyozása mellett a szervezeti felelősségtől 
független, külső eseményként kezeli az ügyet; 

 vagy bocsánatkérés, amikor egyszerűen csak bűnbánatot tanúsít a szervezet és kéri a 
megbocsátást. (Tanács – Zemplén 2015) Ha az adott szervezet emellett a stratégia mellett 
dönt, akkor a tett elismerésén túl azt is érdemes hangsúlyoznia, hogy mit tesz az áldozat 
kompenzálásért, a válság károsultjainak ellentételezéséért.  
 

                                                           

le. Egyrészről évről-évre megvizsgáltak a területet célzó kutatások általános gyakoriságát, másrészről pedig a fő 
kutatási kérdéseket, hipotéziseket és a használt jelentősebb elméleteket azonosították. Harmadik kódjuk a cikkek 
általános módszertanát, az adat- és forrásgyűjtés, valamint a mintakiválasztás módjait vizsgálta; a negyedik pedig 
a két folyóiratban megjelent kutatások tárgyait, főbb fókuszpontjait, valamint a vizsgált krízisek típusait 

azonosította. Végezetül a szerzőpáros kiemelt figyelmet szentelt az adott időszakban megjelent esettanulmányok 
címeinek és absztraktjainak is; az ötödik kód ugyanis ezek hátterét és elemzési módszertanát tanulmányozta. (An-

Cheng 2010) 



34 

 

A – gyakran az AT-ból származtatott (Fearn-Banks, 2011:18) IRT a veszélyben lévő 
szervezet nyilvános megítélését és hírnevét állítja középpontba (Benoit 1995). Két alapvető 
feltevésre alapul: 

 

2. az intézményi kommunikáció célirányos, konkrét hatás kiváltására irányuló tevékenység, 
2. melynek legfőbb prioritása a kedvező hírnév, nyilvános megítélés, reputáció kidolgozása, 

megőrzése és fenntartása. (Benoit 1995) 
 

E két hipotézis mentén Benoit azokra a szervezeti kommunikációs lehetőségekre összpontosít, 
amelyek a fenyegetett reputációjú márka rendelkezésére állnak egy kritikus helyzetben. 

(Coombs 2010a) Tipológiája szerint a szervezetek az alábbi öt stratégia közül választhatnak: 
 

1. a tagadás stratégiája, melynek alkalmazása során a vádlott nem ismeri el a bekövetkezett 
esemény tényét, cáfolja a válság tényét; 

2. a felelősség alól való kitérés stratégiája, melynek során a vádlott azt ugyan nem tagadja, 
hogy valóban bekövetkezett az esemény, csak azt, hogy a krízis kialakulásában bármi 
felelőssége, aktív, tevőleges szerepe volt; 

3. a támadó jelleg csökkentésének stratégiája, mely során a vádlott megkísérli redukálni az 

imázsromboló hatást és a közönség által befogadandó negatív információk mértékét; 
4. a korrekciós intézkedések stratégiája, mely során a vádlott biztosítja az érdekelteket arról, 

hogy mihamarabb és érdemben meg fogja oldani a felmerült problémákat, helyreállítja a 
kialakult konfliktust és ígéretes megelőző intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a 
válság a jövőben se alakulhasson ki újra; 

5. az önsanyargatás, megalázkodás stratégiája, mely során a vádlott maradéktalanul elismeri 
a felelősségét a kialakult helyzetben, az elkövetett hibával kapcsolatban pedig elnézést kér 
az érdekgazdáktól és megköveti őket. (Benoit 1995; Tanács-Zemplén 2015, Bacsárszki 
2017) 

 

Ahogy az IRT fenti stratégiáiból is látszik: bár a koncepció gyökerei a szervezeti 
kommunikációból származnak, Benoit elmélete részben retorikai, részben interperszonális 

kommunikációval kapcsolatos megfontolásokkal építkezik tovább (Coombs 2010a), Tanács-

Zemplén (2015:2) szerint pedig „ez a komplexitás pedig az Apológia Elméletnél rugalmasabb 
rendszert eredményez”.17 

A komprehenzív szakirodalmi áttekintésen (Coombs 2006) és konkrét esetek 
szisztematikus kielemzésén (Brinson – Benoit 1996, 1999) alapuló elmélet egyrészről 
támpontot ad a krízismenedzserek számára az adott szituációt legjobban kezelni képes 
kommunikációs stratégia megalkotásához, másrészről pedig segít kritikusan szemlélni a 
krízisek során átadandó válságüzenetek alkalmasságát. (Bacsárszki 2017) Az IRT így olyan, a 
gyakorlatban is hasznosítható elmélet, mely az egyes krízisválaszokban rejlő lehetőségekre 

fókuszál; fő kérdése, hogy az egyes specifikus helyzeteben pontosan mit érdemes mondani és 

                                                           
17 Az IRT válaszstratégiáinak alapvető osztályozásán belül az AT komponensei is visszaköszönnek: a második 
stratégián belül a provokáció, a baleseteken alapuló mentség, valamint az érvénytelenítés; a harmadik stratégián 
belül pedig a támogatás, a minimalizálás, a különbségtétel, a transzcendencia, a vádló támadása, valamint a 

kártérítés taktikai eszközei közül választhat a reputációs fenyegetettségben lévő szervezet. (Benoit 1995) 
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mi az a stratégiai hozzáállás, tartalmi egység, amit mindenképpen érdemes elkerülni a 

válságkommunikációs folyamat során. (Benoit 1995). A koncepciót jegyző kutatók 
legfontosabb preskriptív javaslatai a kríziskezelő stratégiák használatához az alábbiak: 

 

1. a válságban lévő szervezet számára a legfontosabb, hogy amennyiben hibázott, kvázi 
azonnal ismerje el és vállalja érte a felelősséget; 

2. korrekciós intézkedésekre szinte minden esetben szükség van, ráadásul a szervezet számára 
elengedhetetlen, hogy ezeket minél szélesebb nyilvánosság előtt hajtsa végre; 

3. általánosságba véve a támogatás a legsikeresebb stratégia, mivel a vádakat jellemzően 

direkt módon kezeli; 
4. amennyiben pedig a szervezet ártatlan, a konzekvens tagadás a leghatékonyabb stratégia. 

(Coombs 2006, Bacsárszki 2017)  

 

Annak ellenére, hogy Benoit ugyan felfedi, hogy melyek a krízisek során legtöbbször 
használt stratégiák, az IRT-t rengeteg tudományos és szakmai kritika érte. Ennek egyik oka, 

hogy nem ad kvantitatív, számszerűsíthető információt arra vonatkozóan, hogy bizonyos típusú 
kríziseknél melyik stratégia mennyire hatékony. (Blosenhauer 2014). A kritikák másik oka, 
hogy az IRT a céges közösségi és internetes felületeivel kapcsolatos kommunikációs 
kihívásokra túlságosan statikus és lineáris választ ad, így stratégiái kevésbé lesznek hatásosak 
az online-, mint a tradicionális médiában. (Bacsárszki 2017, Liu - Fraustino 2014) Ezen 

észrevételeket Coombs (2006) annyival egészíti ki, hogy a Benoit által elemzett esetek relatíve 
alacsony száma miatt jobban meg kell vizsgálni a modell által kínált stratégiák általános 
működőképességét mielőtt azokat a gyakorló krízismenedzsereknek tényként ajánlja fel az 

akadémiai közeg. Az elmélet érvényességének megerősítése érdekében további, jelentős 
esetszámú mintán elvégzett kutatások szükségszerűsége mellett érvel, amely során célszerű 
volna a hasonló karakterisztikájú válságok kapcsán alkalmazott stratégiák használata és hatása 
közötti korrelációkat megfigyelni és az elméletet mélyrehatóbban is kidolgozni. (Coombs 

2006:191-192) 

A harmadik, szintén erősen retorikai indíttatású kríziskommunikációs elmélet az IRT, 
melynek az előző két koncepcióval összehasonlítva legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy 

„nem elsősorban a jelenre és a felelősség aktuális felvállalására helyezi a hangsúlyt, hanem 
sokkal inkább a krízisszituációból kihozható konstruktív jövőbeli lehetőségeket keresi”. 

(Tanács-Zemplén 2015:2) Ennek alapvető eszközeként az áldozatok vagy sértettek segítését, 
támogatását kínálja, tehát a szervezet „kommunikációs  előremenekülési lehetőségeit keresi”, a 
„krízis egyben lehetőség a megújulásra” jelmondat jegyében. (Tanács-Zemplén 2015:2) Fontos 
azonban megjegyezni, hogy ez a fajta kommunikáció csak korlátozott érvényességű, mivel több 
feltételhez kötött az alkalmazhatósága. Az egyik ilyen kikötés például, hogy a szervezetnek már 
a válság beállta előtt erős etikai és morális alapokkal kell rendelkeznie, vagy az, hogy a 

felelősség hárítása helyett képesnek kell lennie arra, hogy a válságot követő működési módra 

fókuszáljon. (Bacsárszki 2017, Coombs 2010a) 

Az ICT az ún. tematizálás (Agenda Setting), vagyis közéleti témameghatározás, 

témastrukturálás felől építkezik. (Howell-Miller 2006) Az elmélet arra keresi a választ, hogy 
egy adott válságot mi tesz közérdekűvé; hogyan válik a média napi témájává és milyen 
eszközökkel vehető le a tömegmédia „terítékéről”. A koncepció segítségével egy szervezet 
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azonosíthatja az érdekgazdai csoportokat, azok elvárásait, valamint azokat az ügyeket, amelyek 
a szervezet és közönsége számára kiemelten fontosak; végezetül pedig proaktív válaszokat 
dolgozhat ki ezekre az ügyekre vonatkozóan. A folyamat végeredményeként nemcsak a 
közönségkapcsolatok és a cég külső kommunikációja fejlődik, de jó eséllyel számos 
válságszituációt is elkerül az ICT-t alkalmazó szervezet. 

A CT nem egy specifikus kríziskommunikációs elmélet, hanem egy szervezeti 

pszichológiai és vezetéstudományi alapokon nyugvó PR-kommunikációs elmélet 
krízishelyzetre specializált változata, mely szerint egy szervezet teljesítménye attól függ, 
hogyan tudja a struktúráját a környezeti feltételekhez igazítani, mennyire tud integrálódni és 
alkalmazkodni a piac elvárásaihoz. Ebben a kérdésben igen fontos szerepet töltenek be a 
szervezet külső célcsoportja mellett a belső tagjai, vagyis a dolgozók is. (Shin et al 2005) A 

megközelítés a szervezetet élő organizmusként képzeli el; legfőbb tétele szerint pedig nem 

létezik általános érvényű szervezeti struktúra és vezetés; nem vezet egyetlen, minden fölött álló, 
univerzális út a sikerhez és a krízmentes léthez. Az elmélet szerint a cég működését mindig a 

környezeti feltételekhez, az érdekgazdák igényeihez kell igazítani, valamint az adott 

szituációba integráltan kell vizsgálni. (Fiedler 1964) Ez alapján a CT válságkommunikációra 
adaptált változatának legfőbb céljai közé a különböző szervezeti felépítések közötti eltérések 
kimutatása, magyarázata, a krízisek előrejelzése, megelőzése és hatékonyságnövelést célzó 
javaslatok megfogalmazása tartozik. 

A Fritz Heider nevéhez fűződő Attribúció elmélet szerint egy adott személy viselkedését 
két szempontból tudjuk megmagyarázni: vagy külső, vagy belső ok váltotta ki; és ha belső, 
akkor szándékolt vagy szándékolatlan lehet az illető cselekvése. (Heider 1958) Ezzel 

magyarázható például az, hogyha valaki belső motiváltság miatt tesz valamit – például szívesen 
fest, - akkor ez anyagi jutalmazás hatására lassan átalakulhat, és sok esetben már csak akkor 
teszi ezt a jövőben, ha pénzt kap érte. Az elmélet szerint ennek az az oka, hogy az alany idővel 
úgy értelmezi saját viselkedését, mint ami már nem saját belső késztetésére, hanem külső 
okokra, adott szituációkra vezethető vissza. (Heider 1958) 

 

Az alfejezet során bemutatott válságkommunikációs modellek közös jellemzőit keresve 

megállapíthatjuk, hogy jórészt különböző, támogató szempontok alapján kidolgozott 
megelőző-, vagy válaszstratégiákat, - de legalábbis minimum optimális krízisreakciós attitűdöt 
és hozzáállást - kínálnak. A stratégiákban az alábbi öt jellemző közös: 
 

1. egyrészről felépítésük interdiszciplináris háttértudást, de legalábbis valamilyen arányú 
kommunikációs, menedzsment és pszichológiai felkészültséget egyaránt igényel; a 

tudományelméleti ismeretek mellett a céges válságkezelés gyakorlati szakmai 

protokolljainak és eszköztárának ismerete, alkalmazási képessége is szükséges hozzájuk. 
2. másrészről a stratégiák középpontjában szinte kivétel nélkül a szervezet reputációja, hírneve 

és annak védelme, fejlesztése áll. 
3. harmadrészről a stratégiák minden esetben az adott válságszituáció specifikumaira és a 

vállalat erőforrásaira, lehetőségeire tekintettel, a konkrét krízishelyzetek 

viszonylagosságának figyelembevételével kínálnak megoldást. 
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4. negyedrészről - eltérő mértékben ugyan, de – a stratégiák kidolgozási szempontjai között 
szinte kivétel nélkül megjelennek a befogadók és a célcsoport észlelete, mint a 

kríziskommunikáció tervezésének kulcsfaktorai. 
5. végezetül pedig a stratégiákon belüli klaszterek reflexív, szubjektíven értelmezhető, 

tartalommal szabadon feltölthető kategóriák, amik viszont rendre empirikusan teszteltek. 

 

A továbbiakban az ezen jellemzők alapján legkidolgozottabbnak mondható koncepció, az 
SCCT részletes bemutatására teszek kísérletet. Az értékezés elméleti hátterének kiválasztását 
elsősorban az motiválta, hogy An és Cheng (2010) válságkommunikáció területére vonatkozó 
átfogó kvantitatív vizsgálata szerint Coombs elmélete a legjelentősebb befogadó-centrikus 

modell (Liu - Fraustino 2014), mellyel a két vezető nemzetközi Public Relations folyóiratban 

megjelent, válságkommunikációs tematikájú szakcikkek csaknem egyötöde foglalkozik. (An-

Cheng 2010:76) A modell középpontjában a válságban lévő szervezet célcsoportja áll, ennek 
megfelelően pedig a cég sajátos befogadói kép alapján, az adott krízisszituációhoz igazodva 

alakítja ki az üzenetet. Az SCCT alapvető kérdése így hangzik: „hova helyezhető a felelősség 
a befogadó nézőpontjából?” (Tanács – Zemplén 2015:4). A választ – ahogy a következő 

fejezetben látni fogjuk, - elsősorban az határozza meg, hogy a krízisnyilvánosság milyen képet 
alkotott a kialakult helyzetről és mennyiben teszi felelőssé az adott céget a történtekért. 
(Coombs 2007a)  



38 

 

3. Az SCCT és az FT kapcsolódási pontjainak és korlátainak feltárása a 
válságkommunikáció módszertanának fejlesztése céljából 

 

Ahogy az értekezés előző, szakirodalmi összefoglaló fejezetéből is látszik; bár nincs két 
egyforma krízis, a válsághelyzetek jellemzői pedig akár márkánként, intézményenként 
változhatnak, a kommunikációs és menedzsment szakirodalom mégis azonosít olyan átfogó 
szempontokat, amelyek nagyban megkönnyítik az egyes válságtípusok leírását és kezelését.18 

(Nyárádi-Szeles 1999) Ezekre a szempontokra az elmúlt évtizedekben számos, konkrét 
krízisválasz stratégiákat is kínáló modellt építettek a több diszciplína irányából építkező 
kutatók, akik felismerték: a hasonló specifikumokkal bíró esetek gyakorlatban történő 
koordinálása jóval effektívebb. (Tanács-Zemplén 2015:1-4) 

Az értekezés harmadik fejezetében, Timothy Coombs kutatásainak fókuszált elemzése 
során arra mutatok rá, hogy az SCCT és az FT elméletcsoportjának kommunikációs szempontú 
értelmezése egymással kompatibilis koncepciók. A következőkben  

 

1. először szintetizálom az FT-vel kapcsolatos sokszínűvizsgálatok legfontosabb eredményeit; 
2. majd amellett érvelek, hogy a válságkommunikáció fogalma értelmezhető az FT 

koncepcióján belül. 
3. Ezt követően megkülönböztetek két saját fogalmat, a naiv- és az irányított 

kríziskommunikációs keretezést. 
4. A két fogalom tulajdonságainak megadásával az IVK használata mellett érvelek, hiszen egy 

SCCT által vezérelt, a befogadók észlelését figyelembe vevő válságkommunikációs keret 
jóval hatékonyabb, mint a pusztán a cég igényeire, céljaira fókuszáló NVK. 

5. Azonosítom az SCCT és az FT találkozi pontját, majd kísérletet teszek megállapítani, hogy 

Coombs pontosan milyen keretezés fogalmat használ. 
6. A fejezet végén az SCCT-vel kapcsolatos kritikai észrevételeket foglalom össze; 
7. végezetül pedig az idő faktorának fényében további vizsgálati lehetőségeket azonosítok. 

8. Ennek eredményeként bevezetem a passzív, a szimultán, valamint a kontrolláló 

válságkommunikációs keretezés fogalmát, melyek segítségével rámutatok azokra a 

specifikus válsághelyzeteketre, amelyeket a coombsi megközelítés ignorál. 
 

A fejezet során az SCCT elméletéből az FT gyakorlatáig tartó folyamat specifikumait 
tárgyalom: kiemelt hangsúlyt fektetek a különböző krízishelyzetek és az azokra adott válaszok 
között lévő elméleti kapcsolatra, valamint részletesen vizsgálom a vállalat 
felelősségvállalásának hatását a célcsoport észlelésére vonatkoztatva. Összefoglalom a coombsi 
kutatási irány normatív, stratégiai szintű erősségeit, rávilágítok az SCCT reflexivitásának 
viszonylagos hiányából fakadó, taktikai szintű gyengeségekre, majd azonosítom az erre építő 
lehetséges további kutatási irányokat. 

                                                           
18 A vállalati krízisek konceptualizálásánál alapvetésnek számít, hogy a fogalom tág értelmezéséből adódóan a 

válságokat több szinten értelmezhetjük. Emellett a különböző veszélyes szituációkat az érdekeltek köre, kiváltó 
okaik, jellegzetességeik, súlyosságuk, valamint menedzselhetőségük alapján is lehet még homogénebb csoportokra 
osztani. (Nyárádi-Szeles 1999:288) Az ezekre épülő forgatókönyvek az egy kategóriába tartozó, megegyező 
specifikumokkal leírható esetek menedzseléséhez adnak iránymutatást és az érdekgazdák különböző elvárásaira is 
gyakran kidolgozott formában, meghatározott csatornán, üzenet-vázlatok segítségével kínálnak megoldást. Erre a 

konceptualizálásra konkrét példát az értekezés 4.2-es fejezetében látunk majd. (ld. 81-83.o.) 



39 

 

3.1. A kommunikációs keretezés fogalma a különböző tudományágak perspektívájából 
 

A társadalomtudományokban a keretezés koncepciója olyan, különböző fogalmi 
készleteket, gyakorlati eszköztárakat és sokszínű elméleti perspektívákat integrál, amelyek azt 
vizsgálják, ahogy az egyének, különböző csoportok, társadalmi osztályok, eltérő strukturális 
felépítésű, kultúrájú társadalmak, nyelvi közösségek szervezik, érzékelik, létrehozzák, 

rendszerezik és kommunikálják a valóságot. A keretezés tehát társadalmi jelenségek társadalmi 
konstrukcióját jelenti; elsősorban tömegkommunikációs és közvetlen emberi kommunikációs 

csatornákon keresztül, politikai és társadalmi mozgalmak, esetleg vállalatok és szervezetek 
által. (Snow–Benford 1988) 

Az FT koncepcióját először az antropológus Gregory Bateson használta 1972-es 

könyvében; aki eképpen oldotta fel a fogalmat: „interaktív üzenet-készletek térbeli és időbeli 
lehatárolása”. (Bateson 1972) Ezt kiegészítve Entman klasszikus definíciója szerint a 
kommunikációs keretek olyan absztrakt kognitív entitások, „amelyek segítenek közös 
társadalmi jelenségek kialakításában, strukturálásában és reprezentálásában, azáltal, hogy 
specifikus szempontok alapján kiemelnek egyes információs tartalmakat, míg másokat háttérbe 
szorítanak”. (Entman 1993:52) Druckman (2001) szerint nemcsak alakítják az egyének 
eseményekkel kapcsolatos percepcióit, de arra is hatással vannak, hogy egyes kifejezéseknek, 
vagy cselekedeteknek milyen jelentést tulajdonítanak az emberek. 

Kutatásaiban rámutatott, hogy a keretezés aktusát kétféle módon lehet értelmezni: 
 

1. egyrészről gondolati folyamatként, amely elsősorban a mentális reprezentációkat, 
interpretációkat és a valóságot szimplifikáló módszereket foglalja magába19; 

2. másrészről pedig közvetlen emberi kommunikációként, ami a különböző aktorok, társadalmi 
szférák cselekvő szereplői közti információátadást foglalja magába. (Druckman 2001:225-

256) 

 

Mivel jelen értekezés temaválasztása a második értelmezés relevanciáját húzza alá, ezért 
az alfejezet további részében is ennek a részletes kifejtésére helyezem a hangsúlyt. A közvetlen 
emberi kommunikációs megközelítésen belül Druckman megkülönböztet pozitív és negatív 

keretezést is attól függően, hogy a közönséghez milyen interpretálásban jut el az információ. 
Ez a megkülönböztetés két további distinkciót feltételez. 
 

1. Vannak az ekvivalens kommunikációs keretek, amelyek a különböző módokon vázolt, de 
logikailag mindvégig egyenértékű alternatívákon és ugyanazokon a rendelkezésre álló 
tényeken alapulnak; 

2. azonban ha valamelyik keret megváltozik, akkor már csak a közlő referenciáitól függő 
percepció alakulhat ki a befogadóban. Ezt ún. hangsúlyozó vagy értékelő kommunikációs 
kereteknek hívjuk, amely során a valóságot olyan formában egyszerűsíti a közlő fél, hogy 

                                                           
19 Ezt Fiske és Taylor (1991) megközelítése is támogatja, akik szerint a keretezés sikeressége heurisztikus 
gyökerében keresendő: az emberek ugyanis evolúciós természetükből kifolyólag kognitív értelembe véve 
„fösvények”, szeretnek csakis annyit gondolkozni, amennyi az adott probléma megértéséhez feltétlenül szükséges, 
így a technikát elsősorban  „mentális lerövidítésként” használják. (Fiske – Taylor 1991) 
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a szóban forgó körülmény vagy téma bizonyos, releváns aspektusaira irányítja a befogadó 
fél figyelmét. (Druckman 2001:225-256) 

 

Az utóbbi évtizedekben az FT koncepcióját – zömében a második, vagyis értékelő 

kerettípusra fókuszálva - több, igen változatos teoretikus perspektívából építette az akadémiai 
közösség20; a területet vizsgáló szakemberek egyaránt kiemelt figyelmet fordítottak a keretezés 

tömegkommunikációs, politikai, társadalomtudományi, pszichológiai-közgazdaságtani, 
szociológiai, valamint jogi aspektusaira, melyek legfontosabb kutatásait foglalom össze röviden 
alább. (Scheufele – Iyengar 2017) 

 

1. Az FT tömegkommunikációs aspektusai: a keretezéssel kapcsolatos tömegkommunikációs 
vizsgálatok egyik legfontosabb tárgyát képezi az a jelenség, ahogy az újságírók pusztán a 

hírek bizonyos stílusú, információtartalmú tálalásával, szubjektív szerkesztésével, 
szelektálásával anélkül befolyásolják az olvasói percepciókat, hogy megváltoztatnák az 
aktuális tényeket. (ld. pl. Scheufele 2000) Nelson és Clawson kutatásai is ezt támasztják alá: 
a hírmédia a tényekhez szorosan kapcsolt értékítéletek, értelmező kommentárok 
segítségével mintegy felajánlja a nyilvánosságnak, hogy mit gondoljon az adott eseményről, 
mi az újságírók, hírszerkesztők által preferált olvasat. (Nelson – Clawson 1997) Vatz 

kutatása is a keretezés tömeges véleményformáló hatását hangsúlyozza; a felek közötti 
diskurzust a különböző retorikai jelentések megszületéseként, kölcsönhatásaként, közös 
jelentéskörnyezet és valóság kialakításaként értelmezi. (Vatz 2009) 

Az FT tömegmédiára fókuszáló aspektusai során azonban az elmúlt évtizedekben 
nemcsak a kommunikációs irányúltságú vizsgálatok, de a szociológiai, valamint 
pszichológiai megközelítés is jelentős szerephez jutott. 

 

 A tömegkommunikációs keretezés szociológiai irányú megközelítése: az emberek közti 
társadalmi interakció vizsgálatának kulcsfontosságú eleme a szociológia, ugyanis a 

keretezés szerves része a beérkező információk feldolgozásának, tárolásának és 
továbbításának. (ld. pl. Scheufele 2000) A keretezési technikák sikeresen használhatóak 
a nehezen megfogható, ún. immateriális, eszmei, ideologikus vagy teoretikus témák 
kétértelműségének csökkentésére, de az adott párbeszéd kontextualizálásra is. Ez utóbbi 
a szóban forgó téma olyan bemutatását teszi lehetővé, amely épít a felek előzetes, már 
meglévő és közös tudására, világlátására, kulturális és gazdasági hátterére is, így 
nemcsak nagyobb hatásfokkal involválja az interakcióban lévőket, de az egymáshoz és 
az adott témához fűződő kapcsolatukat is erősíti, ezáltal pedig hatékonyabbá teszi a 
kommunikációt. 

                                                           
20 A keretezés nyilvános diskurzusban résztvevő felek attitűdjeire és viselkedésére vonatkozó hatását számos 
jelentős kommunikációtudományi folyóiratban megjelent cikk vizsgálja. Az ezekben a tanulmányokban megjelenő 

megközelítések két külön csoportba oszthatók: az egyik a kommunikációs kereteket szituáció-, technológia-, 

egyén-, stb. -függő, míg a másik független változóként vizsgálja. (Tewksbury -Scheufele 2009) Az előbbi 
megközelítés elsősorban a keretek felépítésével foglalkozik; azzal, ahogy egy adott téma kapcsán társadalmi 
diskurzust generálnak, illetve azzal, hogy mi módon adaptálják azokat az újságírók. A második megközelítés 
inkább a keretek beállítására fókuszál, vagyis arra, hogy a média által használt frame-k milyen hatást gyakorolnak 

a közönségre. (Tewksbury -Scheufele 2009) 
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A területen zajló, szociológia-vezérelt médiakutatások az egyes médiatartalmakban 
megjelenő társadalmi normák, konvenciók és értékek, szervezeti célok, érdekek és 
korlátozások, cégfilozófiák, lobbitevékenységek hatását; az újságírói rutin 
torzításainak, valamint a médiaszakemberek idológiai és politikai orientációjának, 

pártszimpátiájának, elköteleződésének nyomait és szabályszerűségeit keresik. 
(Scheufele 2000) 

A médiaframe-k első, kizárólag szociológiai szempontú vizsgálata Todd Gitlin 

nevéhez fűződik (1980), aki az 1960-as években zajló újbaloldali diákmozgalom 
jelentőségének médiabeli elbagatellizálását, lekicsinyítését kutatta. Gitlin a keretezés 
hatását az emberi felismerés, a gondolatok értelmezésének és megjelenítésének tartós 
mintázatainak kiválasztásában és hangsúlyozásában azonosította. A folyamatot jórészt 
kimondatlanként és tudatalattiként írta le, mindazonáltal amellett érvelt, hogy a 

keretezés az, ami valójában mozgatja, szervezi a világot mind az újságírók, mind azok 

számára, akik őket olvassák. (Gitlin 1980) 
 

 A tömegkommunikációs keretezés pszichológiai irányú megközelítése: elsősorban a 
média információs kereteinek befogadókra, a közönség egyes témák iránt érzett 
felelősségére, érzékenységére gyakorolt hatását vizsgálja. (ld. pl. Iyengar-Simon 2007) 

Iyengar például egy hatéves periódusban elvégzett kutatás keretein belül, az epizodikus 

és tematikus hírműsorok tartalomelemzése során a nézők felelősségérzetét; a 

bűnözéssel, terrorizmussal, szegénységgel, munkanélküliséggel vagy faji 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attribúcióit befolyásoló szerepét elemezte. (Iyengar 
1991) 

 

2. Az FT politikai aspektusai: a keretezés fenti, tömegkommunikációs aspektusaihoz nagyon 
hasonló a politikai vagy közéleti megközelítés, amely szerint a politikusok a közlendő 
információt olyan retorika alkalmazásával csomagolják be, hogy bizonyos választói 

értelmezéseket ösztönözzenek, másokat viszont elnyomjanak. (Lakoff 2006) Van der Pas 

(2014) szerint a politikai célú keretezés egyik leggyakoribb formája, amikor egy közéleti 
személy a szóban forgó tényt saját, politikai érdekeit támogató módon rendezi el és olyan 

problémakként jeleníti meg a nyilvános térben, melyre a megoldást természetesen csakis az 

általa képviselt párt nyújtja. (van der Pas 2014)21 Mindezt szónoklattani nézőpontból 
kiegészítve Kuypers (2009) elsősorban „jelentős hatalommal bíró retorikai entitásokként” 
definiálja az információközlő kereteket, amik szerinte egy-egy téma kapcsán a központi 
rendszerező elvet, irányt jelentik. (Kuypers 2009: 181) 
 

                                                           
21 Az FT tömegkommunikációs és politikai megközelítésmódja bizonyos aspektusaiban nagyon hasonló a 2.1-es 

fejezetben röviden bemutatott ICT válságkommunikációs modellel, ugyanis mindkettő az ún. tematizálás, vagyis 

közéleti témameghatározás, témastrukturálás felől építkezik. (Howell-Miller 2006) Mindazonáltal érdemes 
megjegyezni, hogy bár számos kutató egy az egyben megfelelteti a Framing fogalmát az Agenda Setting-gével, 
más akadémikusok szerint jelentős distinkció tehető a két koncepció között. Weaver például amellett érvel, hogy 
míg a keretezés folyamata egy adott probléma bizonyos aspektusainak szelekciójában, a vágyott értelmezés, 
értékelés érdekében végzett tartalmi kiemelésben érhető tetten, addig a tematizálás inkább az egyes témák 
fontosságának és hozzáférhetőségének befolyásolásában érezteti hatását. (Weaver 2007) 
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3. Az FT társadalomtudományi aspektusai: a humán individuummal, mint társadalmi lénnyel 
foglalkozó megközelítés szerint a keretezés interpretációs sémaként, az anekdoták és 
sztereotípiák rendszerezett gyűjteményeként értelmezhető leginkább, amelyekre az 

egyének annak érdekében támaszkodnak, hogy ne csak sikerrel megértsék a körülöttük lévő 
világ történéseit, de céljaiknak megfelelően képesek is legyenek hatékonyan reagálni rájuk. 

(Goffman 1974) Más szavakkal élve akár azt is mondhatnánk, hogy sokszínű mentális 
filtereket, ún. szűrőket építünk maguknak, amelyeknek nincs más céljuk, mint hogy 

támogassanak minket a túlélésben; azoknak a biológiai és kulturális hatásoknak a 

kezelésében, amelyeknek életünk során ki vagyunk téve. Goffman (1974) szerint szűrők 
segítségével racionalizáljuk a világ eseményeit, ez határozza meg leginkább a hétköznapi 
döntéseinket. 

 

4. Az FT pszichológiai-közgazdaságtani aspektusai: Amos Tversky és Daniel Kahneman 

kutatása (1981) megmutatta, hogy a keretezés jelentős hatást gyakorolhat a döntéseinkre 
attól függően, hogy egyrészről a felmerülő választási lehetőségek mennyiben manipuláltak, 
másrészről pedig, hogy milyen mértékben vagyunk rabjai a normáinknak, hétköznapi 
szokásainknak.22 (Tversky-Kahneman 1981) 

Felfedezésük lényege, hogy az emberek előrejelzéseik és állításaik megfogalmazásakor 
rendszerint nem követik a várható hasznosság racionális kalkulációjának a szabályait, 
illetve az előrejelzés statisztikai törvényszerűségeit. (Kahneman–Tversky 1973: 237) 

Ehelyett „néhány alapvető heurisztikus eljárást alkalmaznak az ítéletalkotásra. E 
heurisztikákat nagyvonalúan úgy írhatjuk le, mint mentális műveleteket vagy „rövid utakat” 
(vö. shortcuts) a döntésekhez. Bonyolult és kockázatos döntési helyzetekben az aktorok a 
Nobel-díjjal elismert elmélet szerint gyakran leegyszerűsítik a problémát – s a helyzet 

racionális elemzése helyett – szubjektív érzéseikre, előítéleteikre és hüvelykujjszabályokra 
hagyatkoznak.” (Hámori 2003: 780) 

 

5. Az FT szociológiai aspektusai: Snow és Benford (1988) a társas mobilizálás fontos 

elemeiként azonosítja a keretezést, az egyes civil mozgalmakat pedig a hitek és ideológiák 

legfontosabb őrzőiként definiálják. A szerzőpáros a társadalmi mozgalmak kutatása során 

mindenekelőtt arra törekedtek, hogy a keretezés koncepciójának adaptálása elméletileg és 
módszertanilag megalapozottan történjék. Ferencz szerint legfontosabb eredményük, hogy 
„eltérően a korábbi nézetektől, melyek nem törődtek a tárgyak, események, tapasztalatok 
értelmezésével, hanem irracionálisnak vagy racionálisnak vélt motívumokkal kívánták 
megmagyarázni a kollektív cselekvést, ebben a konstruktivista perspektívában a jelentés 
nem automatikusan áll elő, hanem egy interaktív értelmezőfolyamat során”. (Ferencz 

2014:68) 

E megközelítés szerint a mozgalmak a jelenségek értelmezését végző ágensek, amelyek 

felismerik a társadalmi problémákat és a lehetséges megoldásokat, valamint motiválják a 
további cselekvést és problémamegoldást (Snow 2004). A társadalmi mozgalmak „keretbe 

foglalják, jelentéssel ruházzák fel a számukra fontos eseményeket, körülményeket, miközben 

                                                           
22 Ez vezetett később az ún. Kilátás Elmélet kidolgozásához, amely a Racionális Választás Elmélet egyfajta 

alternatív kihívójaként is értelmezhető. (Kahneman–Tversky 1998) 
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úgy interpretálják azokat, hogy mozgósítsák a lehetséges támogatókat, megszerezzék a kö-

zönség támogatását és demobilizálják az ellenfeleket” (Snow–Benford 1988: 198). Ezt a 

tevékenységet a szerzők a „kollektív cselekvés értelmezési kereteinek” nevezik, 

megkülönböztetve őket a hétköznapi értelmezési keretektől. (Ferencz 2014:68) 

Ez a nézőpont annyiban újszerű, hogy míg a korábbi kutatások (ld. pl. Oliver és 
Johnston 2000) „individuális kognitív struktúraként” határozták meg a kereteket, amely 

elsősorban az egyéni tapasztalatok értelmezését szervezi és irányítja, addig Snow és 
Benford (2000) amellett érvelnek, hogy a keretek részben kognitív entitások, de 
esszenciálisan a társas interakciókhoz tartozó, dialogikus jelenségek. (Ferencz 2014) 

 

6. Az FT jogi aspektusai: végezetül érdemes megemlíteni Edward Zelinsky-t is, aki kutatásai 
során rámutatott, hogy a keretezési hatásvizsgálatok segítségével sikerrel magyarázhatóak 
meg bizonyos jogalkotói magatartások is. (Zelinsky 2005) 

 

Ahogy a fenti, változatos aspektusokra fókuszáló kutatások mutatják, az elmélet számos 
diszciplína irányából megközelíthető, ráadásul a területet kutató tanulmányokban nagyfokú 
fogalmi tisztázatlanság és inkonzisztencia is tapasztalható. Éppen emiatt összefoglalásként nem 

egy, univerzálisan elfogadott, kvázi unikális definíció használata mellett érvelek, hanem a 

Kommunikációs Keretezés technikájának és elméletcsoportjának egészére jellemző általános 
ismérveket mutatom be Hank Johnston (2002: 64–66) szintetizáló kutatásai alapján. A 
szociológus a frame-k legfontosabb jellemzőit a következőképpen adja meg: 

 

 „a keretek mentális modellek/kognitív struktúrák, melyek összetevői hierarchikusan 
elrendezhetők, így egy általánosabb keret számos, egyre specifikusabb komponensből 
állhat. A mentális modell magába foglalhat: sémákat, elképzeléseket; vélekedéseket és 
feltevéseket; normákat, értékeket, attitűdöket; normatív bírálatot; valamint oksági 
következtetéseket. (ld. bővebben Opp 2010: 235–246) 

 a keretek bizonyos tartalommal rendelkeznek, amelyek vagy a múltbéli tapasztalatainkon 
alapulnak, vagy a szocializációs folyamat során sajátítottuk el azokat.23 

 a keretek egyidejűleg individuális és szociális jelenségek. Kognitív sémaként egyének a 
hordozói, ugyanakkor elengedhetetlenek a kollektív cselekvés szempontjából, amennyiben 
közösen birtokolt, a résztvevők viselkedését alakító értelmezési keretet alkotnak.  

 a keretek egyszerre statikus, berögzült kognitív struktúrák és emergens, flexibilisen változó 
kognitív folyamatok. Statikusak abban az értelemben, hogy egyéni szinten nehezen 
megváltoztatható heurisztikákon alapulnak, viszont emergensek abban az értelemben, hogy 
gyakran interakcióba kerülnek más keretekkel, amik hatnak rájuk. 

 a keretek megértése vagy írott szövegeken, vagy diskurzus-elemzéseken, vagy képi 
ábrázolások analizálásán, esetleg ezek kombinációján alapul.” (Johnston 2002: 64-66; ld. 

bővebben Ferencz 2014) 

                                                           
23 A társadalmi mozgalmak esetében bizonyos tartalmakat például igazságtalanságkeretként, identitáskeretként 
vagy környezetkeretként jellemeznek a kutatók. (Snow-Benford 1988) 



44 

 

Miután a frame-k legfontosabb jellemzőivel, illetve az őket vizsgáló tudományágak 

kutatási távlataival megismerkedtünk, a következő alfejezetben amellett érvelek, hogy a 
válságkommunikáció folyamata interpretálható akár kommunikációs keretezésként is. 

 

3.2. A válságkommunikáció folyamata, mint kommunikációs keretezés  
 

Annak érdekében, hogy megértsük, hogy a válságkommunikáció framing-ként is 
értelmezhető, elengedhetetlenül fontos a két fogalom definíciójában található közös 
karakterisztikák azonosítása. A következőkben először az FT krízis-fókuszú megközelítéseit 
ismertetem; a széttagolt fókuszok közötti szintetizálást a válságkommunikáció módszertana 
szempontjából releváns szempontok alapján végzem és a különböző definíciók közös 
karakterisztikáinak azonosítására törekszem. Ezt követően a válságkommunikáció 
meghatározását adom meg.  

1. Az FT kríziskommunikációs aspektusai: amennyiben a kommunikáció és a menedzsment 
oldaláról közelítjük meg a frame-k, framing fogalmát, akkor a keretezés hatása leginkább 
az egyének, társadalmi csoportok valósággal kapcsolatos érzékelésében, 
információcseréjében és a valóság rendszerbe foglalására irányuló szervezési 
tevékenységében érhető tetten. Ha ezt a perspektívát tovább fókuszáljuk a kommunikáción 
belül a retorikai hagyományra, meggyőzés- és tárgyalástechnikára – amelyek a 

válságkommunikáció alappilléreinek tekinthetőek, - akkor tipikusan a célcsoport 
megítélésében bekövetkezett változásként érhetjük tetten a kommunikációs keretek hatását. 
(Tewksbury-Scheufele 2009)  

Minden válságesemény ugyanis különböző távlatokból vizsgálható és ezeket a 
távlatokat a kommunikáció során résztvevő aktorok hozzák létre. (Chong-Druckman 2007). 

A különböző nézőpontoknak jelentős és változatos implikációi vannak egymásra 
vonatkoztatva, vagyis egy veszélyes esemény, természeti katasztrófa, technikai vagy 
gazdasági vészhelyzet intézményi reprezentációja egyaránt befolyásolhatja az érdekgazdák 
gondolkodását, értékítéletét, jelentéstársító és információfeldolgozó folyamatait, 
véleményét és reakcióit. (Chong-Druckman 2007, Higgins 1996). 

Ennek következtében tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a kommunikációs 
keretek kvázi „permanensen újraírják a valóságot” (McQuail 2010) – legalábbis a 
válsággal kapcsolatos szeletét. Mivel egy veszélyes helyzet nyomán a különböző 
érdekgazdai csoportok szubjektív interpretációi folyton konfliktusban állnak egymással és 
nyilvánosan versenyeznek az intézmény és a tömegmédia interpretációjával is, így a 
válságkommunikáció elsődleges célja ezeket egymáshoz közelíteni, de leginkább az 
érdekgazdák percepcióit a szervezet valóságértelmezéséhez igazítani. (Pintér 2016b) Ebben 

a kontextusban a keretezés hatása tulajdonképpen egy adott diskurzus határaiért és 
sarokpontjainak kijelöléséért folytatott hatalmi harcokban és demarkációs versengésben 
tükröződik. (van der Meer 2013) 

A kríziskommunikáció szempontjából az előző alfejezetben bemutatott értékelő keretek 

használatának vannak gyakorlati implikációi, mivel azok segítenek leginkább a veszélyes 
helyzetek nyomán felmerülő, szervezeti szerepvállalással kapcsolatos kérdéseket pozitívan 
vagy negatívan értékelni. (Schuck - de Vreese 2006) A válságkommunikációs gyakorlatban 
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ezek a keretek szavak, képek, interpretációs és reprezentálási mechanizmusok 

kiválasztásából; a menedzsment gyakorlatban pedig a közlés körülményeinek24 

szelektálásából állnak, amelyek együttese komplex meggyőzési technikát alkot. (Pintér 
2016b, Leydesdorff–Welbers 2011) „Egy jól kiválasztott keret a válság egy sor, kedvező 
aspektusának explicite nagyobb hangsúlyt ad, miközben a szervezetre vonatkozó negatív 
információkat a háttérbe szorítja.”25 (Pintér 2015a: 81) Ennek a folyamatnak köszönhetően 
egyes ismeretek mintegy kiugranak egy nyilatkozatból vagy közleményből, így a krízis 
bizonyos tényezői nagyobb hangsúlyt kapva jobban megjegyezhetővé, emlékezetesebbé 
vagy jelentősebbé válnak a többi tényezőnél. (Fiske-Taylor 1991, Chong-Druckman 2007). 

A kríziskommunikációs keret valamilyen intézményi megfontolások és szakmai 
szempontok alapján kialakított forgatókönyvnek, vagyis egy narratív értelmezési sémának26 

megfelelően mutatja be a kialakult helyzetet: „azt a válságaspektust hozza előtérbe, melyre 

a kommunikátor szándékozik irányítani a figyelmet, a kritikus pontokat pedig 
következetesen elfedi. Ez a megvilágítás az intézményi válságüzenet meghatározott 
előadásánál, becsomagolásánál és média felé történő továbbításánál, illetve az intézmény 
válságban betöltött szerepéről szóló vélemény propagálásánál segít.” (Pintér 2015a: 77) 
Amennyiben az adott válságkommunikációs menedzser korai szakaszban felismeri a 
veszélyeket, magához ragadja a kezdeményezést és a szituáció irányítását, úgy – a közvetítő 
csatornák segítségével – az általa kialakított keretet veszi át majd a krízisnyilvánosság. 
Természetesen e reprezentálás során fontos figyelembe venni azt, akinek épül maga a keret, 
vagyis a közönség attitűdjeit, észlelését, elvárásait; a forrás, vagyis a kibocsátó, 
nehézségekkel küzdő szervezet specifikumait, lehetőségeit és kapacitását, valamint azt a 

kontextust, csatornát és formátumot amiben elhangzik az üzenet. (Pintér 2016b) 
Összefoglalva tehát a válságkommunikációs keretekre érdemes cselekvésorientált 

(Snow-Benford 2000) interpretációs sémaként tekinteni (Goffman 1974), amelyek abban 

segítik a krízismenedzsereket, hogy 

 

 az érdekgazdák számára értelmezni tudják a kiváltó okokat, az elkövetők motivációját, 
valamint a cég az adott válságban betöltött felelősségét; 

 a lehető legelőnyösebb képet fessék a szervezetről és megvédjék a hírnevét; 

 megerősítsék a célcsoport és a vállalat közötti bizalmat, motiválják a jövőbeli zavartalan 
együttműködést; 

 ápolják a közönség- és médiakapcsolatokat; 

                                                           
24 A közlés körülményeinek megválasztása alapvetően csak egy tágan értelmezett kommunikációs keret 
definícióba férhet bele, de mivel a válság és az arra adott reakció között eltelt idővel kezdve, a krízisválasz 
csatornáján át, akár a sajtószóvivő öltözködéséig jutva számtalan szervezési részlet alakíthatja az érdekgazdák 
percepcióit és hordhat magában válságkommunikációs üzenetet, így elengedhetetlen ezt is tudatosítani a 
krízismenedzserekben. Például ha egy cég csupán másfél hónap késessel reagál az őt ért vádakra, a képviselője 
nem kifogástalan eleganciával jelenik meg, a sajtótájékoztatót pedig egy kávézóban tartja, akkor a célcsoport 
joggal gondolhatja, hogy a brand érzéketlen és tiszteletlen a károsultakkal szemben. (Pintér 2015a, 2016a) 
25 Természetesen azt, hogy egy adott válságkommunikációs keret mit szoríthat háttérbe és mi az, amiről 
mindenképpen informálnia kell a krízisnyilvánosságot, mind a szakirodalom, mind a gyakorlati módszertan 
reflexíven kezeli: az etikai, biztonsági, jogi, pénzügyi és egyéb szempontok alapján kiválasztott kötelező elemek 
válságonként, szervezeti célonként változnak. 
26 Az ún. narratív séma a tudás olyan szerveződése, mellyel a befogadó előzetesen rendelkezik, és amely döntő 
szerepet játszik a narratív mintázatok felismerésében, elrendezésében és emlékezetben tartásában. (Ryan 2005) 
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 bemutassák a potenciális veszélyek elhárítására vonatkozó erőfeszítéseket és a 
károsultak kompenzálására vonatkozó stratégiát; 

 nyilvánosan megjelöljék, hogy kinek mi a szerepe és feladata az elhárításban. 

Egyfajta jelentéskörnyezetet hoznak létre maguk számára, amelyben lehetővé válik a PR-

szakemberek céljainak eléréséhez szükséges nyilvános mobilizáció, a szervezettel 

kapcsolatos attitűd-transzformáció és kollektív cselekvés a befogadók oldaláról. (Snow-

Benford 2000) 

 

2. A válságkommunikáció fogalma: az intézményi válságkommunikációt tulajdonképpen a 
Public Relations szakma szub-diszciplínájaként azonosítják művelői (Bundy et al. 2016), 
melynek legfőbb oka a terület definíciójában keresendő. A krízis során történő, valamilyen 
mértékben tervezett információátadásnak ugyanis kiemelt célja, hogy egy veszélyes 
helyzettel szembenéző szervezeti brand vagy én-márka korábban, PR-eszközökkel felépített 
reputációját sikerrel védje meg vagy akár növelje. (Barrera 2014; Pintér 2016b:37) Nyárády 
Gáborné és Szeles Péter könyvében így fogalmaz: „a válságkommunikáció egy 
megtervezett folyamat alkalmazása a válság időtartama alatt, az érintett érdekgazdák 
hatékony tájékoztatására a szükséges információk jól időzített, hiteles eljuttatásával. A 
válságkommunikáció a válságok megelőzésére, a bekövetkező negatív hatások 
mérséklésére, a normális működési állapot mielőbbi visszaállításának elősegítésére és az 
imázs védelmére irányul.” (Nyárády-Szeles 1999: 277) 

Coombs szerint a válságkommunikáció folyamata során a „krízishelyzet sikeres 
kezeléséhez szükséges információk összegyűjtése, feldolgozása és terjesztése” zajlik. 
(Coombs-Holladay 2010:20) A kommunikáció eszköztára elsősorban a válságesemény és 
az érintettek szerepének megértetésében, az érintett cég számára előnyős kontextusba 
helyezésében segít (Pintér 2016a); olyan szaktevékenység, amely krízishelyzetben a 

szervezet működési problémáinak leküzdését szolgálja, és amelynek során hírek és 
információk továbbítása történik. (Anthonissen 2009) Veszélyes helyzetek során ugyanis a 

résztvevő felek kommunikációjának gyorsasága és minősége, az adekvát krízisreakciós 
hozzáállás, valamint a megfelelően kiválasztott krízisválaszok és – üzenetek döntően 
befolyásolják a nyilvánosság szervezettel kapcsolatos percepcióját. (Coombs 2007b) Ennek 
tudatában a válságmenedzserek az adott szituációval kapcsolatos információkat először 
összegyűjtik, majd feldolgozzák, végül pedig valamilyen, az intézmény érdekeinek 
megfelelő szempontok alapján szűrik, súlyozzák, disszeminálják és nyilvánosságra hozzák. 
(Coombs 2010a) 

A szűrési folyamatnak és az arra épülő továbbításnak a hátterében az a 
szociálpszichológiai szempont áll, hogy a jelentés társadalmi konstrukció (Maines 2000); 

ennek következtében az, hogy a vállalat érdekgazdái pozitívan, semlegesen vagy negatívan 
értékelik az adott brand válságban betöltött szerepét, tudatosan alakítható aszerint, hogy a 
külső kommunikációban milyen megvilágításba helyezzük az eseményeket. (Coombs 
2010a) Massey gondolatával összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a válságkommunikáció 
azon megfelelően időzített, tényekből és szubjektív intézményi megfontolásokból egyaránt 
építkező üzenetek összessége, amely a célcsoport szervezeti imázzsal kapcsolatos 
észlelésének befolyásolására törekszik. (Massey 2001) Ahogy korábbi kutatásaimban 
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rámutattam, „a válságkommunikáció során elengedhetetlen az eseményeket proaktívan 
értelmezni és körülhatárolni, hogy ne adjunk teret a spekulációnak és mihamarabb vissza 
tudjuk állítani a normál szervezeti működés feltételeit”. (Pintér 2015a:73) 

 

Annak érdekében, hogy megértsük, hogy erre a körülhatárolásra és az előző bekezdésben 
említett jelentés-társításra az egyik legalkalmasabb általános meggyőző technika a 

kommunikációs keretezés, elengedhetetlen a két fogalom definíciójában található közös 
karakterisztikák azonosítása.  

 

3. Az FT és a válságkommunikáció közös jellemzői: 
 

 közös ismeretek: mindkét koncepció a feladó és a befogadó közös, előzetes ismereteire, 

- vagy azok hiányára, - valamint az interakció kontextusára épül; 
 értelmezés: mindkét koncepcióban megjelenik a törekvés, hogy alkalmazásuk során a 

feladó a világ egyes dolgait, eseményeit, az interakcióban résztvevőket és azok 
cselekedeteit megértse, rendszerezze és magyarázza önmaga, illetve a befogadó 
számára; 

 értékelés: mind az FT-nek, mind a válságkommunikációnak központi eleme, hogy a 

feladó ne csak értelmezze, de akár a pozitív-negatív tengelyen értékelje, minősítse is az 

eseményeket önmaga és a befogadó számára; 
 információközlés: ez a minősítés mindkét koncepcióban közvetlen, esetleg a média által 

közvetített emberi kommunikációs interakcióban kulminálódik; 
 kétirányúság: az interakcióban a felek dinamikusan változnak, kölcsönösen és 

folyamatosan hatnak egymásra; 
 szelekció: a felek egymásrahatása során és annak következményeként rendre szűrésre 

kerülnek mind az átadott, mind a befogadott információk; 
 célvezéreltség: a szűrési mechanizmust mindkét koncepcióban pragmatikus 

szempontok irányítják; a feladó valamilyen érdekek, motivációk, gyakorlati 

megfontolások által vezérelve, a szituáció sikeres kezelése, esetleg előnyszerzés 
céljából szelektálja a tudnivalókat; 

 befolyásolás: mind a szelektálás, mind az értékelés általában a másik fél meggyőzésére, 
manipulálására irányul: a befogadó egyes információmorzsákat kvázi kiugraszt az 
interakcióból, míg másokat háttérbe szorít; 

 elvárások: bár a feladó mindkét megközelítésben célvezérelt, időközben a befogadó 
elvárásaira is tekintettel kell lennie, a célcsoport igényeit is ki kell elégítenie a 

kommunikáció hatékonyságának érdekében; 

 sikeresség: mindkét koncepció hatása a befogadó mobilizálásában, attitűdjeinek, 

percepcióinak, viselkedésének stb. megváltozásában érhető tetten leginkább. 

Mivel tulajdonképpen a válságkommunikáció során sem történik más, mint hogy a 

krízismenedzserek igyekeznek valamilyen intézményi, szakmai, esetleg tudományos 

szempontok alapján értelmezni az eseményeket; közleményeik, megszólalásaik során a válság 
azon aspektusaira irányítani a nyilvánosság figyelmét, amelyek a szervezet számára hasznosak; 

befolyásolni az érdekgazdák észlelését és meggyőzni őket arról, hogy a krízis során 
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megfelelően járt el az általuk képviselt szervezet, így jelen értekezés a továbbiakban 

alapvetésként kezeli azt a megközelítést, hogy 

 

minden, krízissel kapcsolatos intézményi információátadás és közönségkapcsolati tevékenység 
értelmezhető kommunikációs keretezésként is. (Pintér 2016a) 
 

A következőkben az FT válságkommunikációra adaptált változatán belül distinkciót teszek és 
bevezetek két saját fogalmat, a naiv és az irányított kríziskommunikációs keretezést, majd a két 
fogalom legfontosabb ismérveinek megadását követően az SCCT koncepcióját ismertetem. 
 

3.3. A naiv és az irányított válságkommunikációs keretezés  

 

Ahogy a korábbi szakirodalmi összefoglalásból nyilvánvaló vált, válságkommunikációs, 
sőt, akár egyéb kommunikációs keretezéskor a feladót számos szempont, specifikus részlet és 
adalék befolyásolhatja az interakció megtervezésekor és lebonyolításakor. Ezeket az 
aspektusokat a céljainak, motivációnak megfelelően alapvetően két különböző módon 
rendszerezheti, veheti figyelembe, vagy akár ignorálhatja: 

 

1. ösztönös, szubjektív szakmai megfontolások alapján, pusztán a cég céljainak ismeretében, 
saját tapasztalataira és az általa képviselt vállalat lehetőségeire támaszkodva; 

2. vagy empirikusan tesztelt, objektív, tudományos alapokon nyugvó megfontolások alapján, 

melyek a cég céljai mellett a kríziskommunikáció befogadóinak észlelését is figyelembe 
veszik. 

 

Az előbbiek eredményeként létrejövő válságkommunikációs keretezést a továbbiakban naivnak 

nevezem (NVK); és minden olyan, veszélyes helyzet során, kárenyhítés céljából létrejövő 

szervezeti információátadást ide sorolok, amely „csupán” szakmai útmutatókra és egyéni 
döntésekre épít, de a tudományos modellek szempontjait nélkülözi. (ld. pl. Waller – Conaway 

2011; Goodman 2016; Schultz et al. 2012; Olsson et al. 2015)27 Az utóbbiak eredményeként 
létrejövő válságkommunikációs keretezést a továbbiakban irányítottnak nevezem (IVK); és 
minden olyan, veszélyes helyzet során, kárenyhítés céljából létrejövő szervezeti 
információátadást ide sorolok, amely a szakmai protokollt a tudományos modellek 
iránymutatásaival, empirikusan tesztelt szempontjaival egészíti ki.28 (ld. pl. 33. o.) Mivel e két 

                                                           
27 A két fogalom nemcsak alkalmazási, de elemzési eszköztárat is jelent; vagyis tudományos szempontból például 
az tekinthető NVK-nak, amely egy konkrét eset tanulmányozása során azonosít ugyan frame-ket, de azok 

sikerességét, adekvátságát önmagában értelmezi és nem egy bizonyos akadémiai modell szempontrendszerének 
tükrében. 
28 Ahogy az értekezés 2.1-es fejezetében is láttuk: kipróbált válságkommunikációs modellek tucatjai állnak a 
szakemberek rendelkezésére annak érdekében, hogy az ösztönös kommunikációs gyakorlat, vagyis az NVK helyett 

IVK-t folytathassanak. Bár a disszertáció elsősorban az SCCT tudományos útmutatásaival és a coombsi 
szempontok által irányított keretezéssel foglalkozik behatóbban, elengedhetetlen nyomatékosítani, hogy az IVK 

fogalmába a szerző értelmezésében akár a korábban röviden ismertetett koncepciók, vagy más, kevésbé népszerű, 
de empirikusan tesztelt akadémiai modellek is beletartozhatnak. 
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keretezési forma egyaránt aktív29, vagyis az érintett szervezet mind az NVK, mind az IVK során 
intenzíven cselekvő résztvevője és alakítója a kommunikációs interakciónak, így alapvető, 
gyakorlati működési mechanizmusaik az előző alfejezet harmadik pontjában bemutatott 
aspektusok mentén megegyeznek. (ld. 47. o.) A kettő közti általános különbségeket elsősorban 
a keretek sikerességében, a kidolgozásukat támogató tervezési szempontok eltéréseiben, 

valamint alkalmazásuk előfeltételeiben azonosítom, a fogalmak ismérveit pedig az alábbi 
táblázatban adom meg: 

 

Az NVK jellemzői Az IVK jellemzői 

Szubjektív; némiképp eseti jellegű döntések 

eredményeként jön létre. 
Objektív; szisztematikus és átgondolt 
döntések eredményeként jön létre. 

Részben vagy egészben empirikusan 

tesztelésre váró, korábbi szakmai 

tapasztalatok adják a főbb tervezési és 
kivitelezési szempontjait. 

Bizonyos elemszámú mintán empirikusan 

tesztelt, módszertanilag kidolgozott 
útmutatások adják a főbb tervezési és 
kivitelezési szempontjait. 

Ösztönös alapokon nyugszik; egyéni 
szakmai megfontolások mentén épül fel. 

Tudományos alapokon nyugszik; a 

rendelkezésre álló kollektív tudás és kutatási 
eredmények felhasználásával épül fel. 

Komplexitásában képtelen átfogni a vállalat 
felelősségvállalásának megállapításától az 
érdekgazdák észleléséig tartó teljes 
kríziskommunikációs folyamatot. Csupán a 

válságkommunikáció végső szakaszán, a 

krízis-fázisra jellemző reakció során 

próbálja maximalizálni a krízisválaszok 

befogadókra tett hatását. 

Komplexitásában képes átfogni a vállalat 
felelősségvállalásának megállapításától az 
érdekgazdák észleléséig tartó teljes 
válságkommunikációs folyamatot. Nemcsak 

a krízis-fázisra jellemző reakció során 

próbálja maximalizálni a krízisválaszok 
befogadókra tett hatását, de a szervezet adott 
válsághoz való hozzáállásában, minden 

részletre kiterjedő viszonyulásában is. 

Csupán a primer valósággal foglalkozik. 
Feladó-, vagyis intézmény központú; 

elsősorban a válságban lévő cég érdekeire 

fókuszál. „Belső nézőpontból” fogalmazza 
meg a kárenyhítő üzeneteket. 

A szekunder valósággal is foglalkozik. 
Befogadó-, vagyis nyilvánosság központú; 

az intézmény érdekeinek érvényesítésekor 
figyelembe veszi a válság érdekgazdáinak 
percepcióit is. „Külső nézőpontból” 
fogalmazza meg a kárenyhítő üzeneteket. 

Flexibilis és reflexív kritériumrendszer 
jellemzi; az egyes válsághelyzetek 
értékelése, az azokra adott intézményi 
válaszok nincsenek kőbe vésve. Azzal az 

előfeltevéssel él, hogy az érdekgazdák 
percepciói szabadon alakíthatók. 

Szigorú és normatív kritériumrendszer 
jellemzi; az egyes válsághelyzetek 
értékelése, az azokra adott intézményi 
válaszok kőkeményen betartandók. 

Nemcsak azt írja elő, hogy bizonyos 
szituációkban hogyan kommunikáljunk, de 
azt is, hogy mi módon biztosan ne. Azzal az 

                                                           
29 A passzív válságkommunikációs keretezésről (PVK) és arról, hogy veszélyes helyzetek során kommunikál-e 

bármit a krízisben lévő szervezetről a hallgatás, - amennyiben pedig igen, pontosan mit, - az értekezés 3.8.-as 

fejezetében lesz bővebben szó. (ld. 75-76. o.) 
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előfeltevéssel él, hogy vannak olyan esetek, 

amikor a célcsoport percepciói nem hogy 
nem alakíthatóak szabadon, de akár vissza is 
hatnak a szervezetre. 

Alkalmazásának nincsen előfeltétele; a 
menedzserek intézményi lehetőségeik és 
korlátaik fényében szabadon választhatják 
ki, hogy mely kulcstényezőket vesznek 
figyelembe a tervezéskor. 

Alkalmazásának előfeltétele, hogy a 

menedzserek átfogó képet kapjanak néhány, 
a válságkommunikáció megtervezésekor 
kötelezően figyelembeveendő 
kulcstényezőről. 

Alkalmazásához elégségesek szakmai 

kompetenciák.  
Alkalmazásához a szakmai kompetenciákat 
elengedhetetlen tudományos 

kutatásmódszertani kompetenciákkal 

ötvözni. 
Reakció-központú; a válságkommunikáció 
sikerességét elsősorban taktikai döntésektől 
és a tartalom adekvátságától teszi függővé.  

Elemzés-központú; a válságkommunikáció 
sikerességét a célcsoport percepcióit felmérő 
kutatás precizitásától, a konkrét helyzet  
analizálásának pontosságától, átfogó 
stratégiai döntésektől éppúgy függővé teszi, 

mint taktikai döntésektől és a tartalom 
adekvátságától.  

Középtávú gondolkodás jellemzi. Hosszútávú gondolkodás jellemzi. 
Gyorsabb, akár azonnali, „reflex-szerű” 

reakciót is lehetővé tesz. 

Lassabb, hiszen helyzetfelmérő kutatást, 
valamilyen mértékű rendszerezést, bizonyos 

szempontok szerinti osztályozást igényel. 
Nagyobb valószínűséggel sikertelenebb. Nagyobb valószínűséggel sikeresebb. 

 

1. táblázat: A naiv- és az irányított válságkommunikációs keretezés eltérő 
jellemzői (saját ábra) 

 

A következőkben amellett érvelek, hogy a valamilyen, empirikusan tesztelt, tudományos 
modell és objektív tervezési szempontok által irányított, a befogadók percepcióit integráló 

válságkommunikációs keretezés jóval hatékonyabb kármentő eszköz tud lenni, mint a naiv 

válságkommunikációs keretezés, amely csupán a menedzserek szakmai kompetenciáira, 
valamint eseti jellegű, szubjektív és intézményközpontú döntéseire épít. A továbbiakban az ún. 
„irányító” modellek közül a legkidolgozottabbnak mondható koncepció, az SCCT 

útmutatásainak részletes bemutatására vállalkozom. Elsőként feltárom a modell sikeres 
alkalmazásának előfeltételeit; majd megvizsgálom, hogy az SCCT névadója, Timothy Coombs 
pontosan milyen framing-fogalmat használ. Ezt követően azonosítom a koncepció FT-vel közös 
kapcsolódási pontjait; végezetül pedig a teóriával kapcsolatos kritikai észrevételeket, lehetséges 
további kutatási irányokat összegzem. 
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3.4. Bevezetés az SCCT-be 

 

Az SCCT a különböző típusú krízishelyzetek és az azokra adott válaszok között teremti 
meg a logikai kapcsolatot az adott válságesemény néhány tényezőjének kiemelésével és 
tudatosításával. Ez a módszertani összekapcsolás az eddigi legfontosabb tudományos kísérlet 
azzal a céllal, hogy a különböző okokból kialakuló válságok sikeres kezeléséhez a gyakorlatban 
hasznosítható, a konkrét esetre szabott útmutatóhoz jussanak a területen dolgozó szakemberek. 
(Coombs 2007b) 

Az SCCT etikai és pragmatikus megfontolások miatt közvetlenül a befogadókra, a 
válságban érdekelt célcsoportra koncentrál: a krízissel kapcsolatos kiindulási percepcióikat és 
reakcióikat vizsgálja, valamint azt, hogyan befolyásolják a különböző krízisválaszok e 
percepciókat és reakciókat. (Coombs 2010a) A megközelítési módnak két nagy előnye is van a 
közlő-centrikus modellekkel szemben: 

 

1. egyrészről „nem valamilyen retorikai és menedzsment megfontolások révén létrehozott 
intézményi üzenetek önmagában vett sikerességét vizsgálja, hanem egyenesen az 
érdekgazdák veszély-észleléséből eredezteti a krízisválasz megformálásához szükséges 
szempontokat, ezért a válsággal kapcsolatos attitűdök változásának jóval részletgazdagabb 

megragadására képes” (Tanács-Zemplén 2015: 3); 
2. másrészről pedig a koncepció tudományosan igazolt empirikus hátteret biztosít a 

krízismenedzserek számára a veszélyes helyzetben felmerülő kommunikációs és 

menedzsment döntésekhez, hangsúlyozva, hogy az egyes szervezetek poszt-krízis 
reakcióját az adott szituáció specifikumai határozzák meg. (Coombs 2007b) 

 

Az Attribúció-elméleten30 alapuló megközelítés szerint a leghatékonyabb és legadekvátabb 
krízisreakciós stratégia kidolgozásához ugyanis elengedhetetlen megtalálni egy komplex 
válságszituáció legfontosabb karakterjegyeit, felmérni a reputációs fenyegetettség mértékét és 
építeni az érdekgazdák kiindulási percepcióira. (Coombs 2007b) 

Kutatásában Coombs sikeresen rávilágított: ahogy a válaszstratégiák egyre 
alkalmazkodóbbá, reflexívebbé válnak, a vállalatok növekvő érdeklődést mutatnak a válság 
áldozatai, károsultjai, érdekgazdái iránt, az érintettek pedig jellemzően úgy érzékelik, hogy a 
vállalat nagyobb felelősséget vállal a kialakult helyzetért (Tanács-Zemplén 2015, Coombs-

                                                           
30 Az SCCT alapjául szolgáló Atttribúció Elmélet (AT) szerint a társadalmi szereplők folyamatosan keresik a 
bekövetkezett események kiváltó okait, kiváltképpen, ha ezen események váratlanok, esetleg részben vagy 
egészben negatív kimenetelűek. (Weiner 1986) Ha egy szervezet a válság kiváltójaként kerül azonosításra, akkor 

az érdekgazdák hajlamosak negatív érzelmeket, attitűdöket táplálni irányába és ez pedig hosszútávon határozhatja 
meg a brand és a nyilvánosság közötti interakciót. (Coombs 2007b) 
Az elméletnek három előfeltételezése van. Egyrészről, hogy a felelősség megállapításához elszámoltathatóság 
szükséges: mivel a vállalatok valamilyen mértékű társadalmi ellenőrzés alatt állnak, így kötelező választ adniuk a 
működésük során felmerülő kérdésekre. (Bacsárszki 2017) Másrészről, ennek a válasznak a jellemzői 
nagymértékben befolyásolják a szervezet nyilvános megítélését. Harmadrészről pedig, hogy a válságok hatással 
vannak a brand hírnevére, így közvetve az érdekgazdák viselkedésére is. (ld. pl. Barton 2001, Dowling 2002) „A 

jól megtervezett, poszt-krízis fázisban megvalósuló intézményi kommunikáció éppen ezért nélkülözhetetlen a 
veszélyben lévő brand számára, hiszen az érdekgazdáknak nemcsak az érzelmeit, de a szervezet felé irányuló 
cselekedeteit is befolyásolják.” (Pintér 2016b: 41) Ez a befolyásolás (itt kommunikációs keretezés) súlyos negatív, 
de akár hosszú távú pozitív következményekkel járhat: a csorbult hírnév visszaállítására és a reputációs károk 
megelőzésére, enyhítésére is alkalmas. (Coombs-Holladay 2004) 
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Holladay 2004), mely közvetlenül kihat a brand nyilvános megítélésére is. Az SCCT szerint a 
válságkommunikáció sikerességének egyik előfeltétele, hogy a krízismenedzserek reakcióikat 
egyrészről a bekövetkezett válsággal kapcsolatos szervezeti felelősségvállalás mértékéhez, - 
vagyis az intézményi szándékhoz, - másrészről pedig a reputációs fenyegetettség mértékéhez 
illesszék. (Coombs 2007b)  

Coombs amellett érvel, hogy egy válságban lévő szervezet reputációs fenyegetettségét 
három központi elem együttese befolyásolja: 

 

1. „a krízissel kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke, 
2. a szervezet és a válság előtörténete, valamint  

3. az előzetes kapcsolatok minősége, vagyis a szervezet hírneve.” (Coombs 2007b: 166) 

 

Az egyes pont azt mutatja meg, hogy az érdekgazdák és a nyilvánosság milyen mértékben teszik 
felelőssé a szervezetet a bekövetkezett eseményekért. (Coombs 1995) A szorosan összefüggő 
kettes és hármas pont pedig azt térképezi fel, hogy az adott intézménynek volt-e már korábban 
szerepe hasonló szituáció kialakulásában; amennyiben pedig igen, akkor ezt az érdekgazdák 
megítélése szerint mennyire kezelte jól vagy rosszul. (ld. Kelley - Michela 1980; Martinko et 

al. 2004, Porritt 2005) 

E három ponthoz szorosan kapcsolódik egy újabb kulcsfogalom, amely Coombs 

kutatásaiban rendre visszatérő elem: a szervezeti hitelesség, megbízhatóság. Bár a fogalmat és 
az intézményi reputációt31 egyes kutatók olyan szorosan összefüggő koncepcióknak tekintik, 
hogy előbbi definícióját egyenesen az utóbbiból származtatják. (ld. pl. Goldberg-Hartwick 

1990; Fombrun – Van Riel 2004; Hansen – Chrsitensen 2007), addig Coombs (2007a) a 

hitelességet a reputációtól némiképp eltérő konstrukciónak tekinti. Szerinte ugyanis a szervezet 

reputációja az, ahogy a nyilvánosság a cég általános teljesítményét értékeli; ennek a 

teljesítménynek pedig meghatározó alkotóelemeként tekint a hitelességre, de vele nem 

egyenértékű komponensként. (Coombs 2007a) Megközelítése szerint krízisszituációban a 
hitelesség elsősorban a cég szakértelmének, kezelési kompetenciáinak mértékében, valamint 

                                                           
31 A kríziskommunikáció szakértői szerint egy szervezet reputációja gyakran a legfontosabb hírértéke, vagyis a 
média- és közönségkapcsolatok alappillére, mely nagymértékben meghatározza a nyilvánosság percepcióját, 
bizalmát és brand felé irányuló egyéb attitűdjeit. (Stigler 1962; Roper – Fill 2012) Inmateriális vagyontárgyként 
is értelmezhető (Konczosné 2013: 5), mely a cég múltbeli  tevékenységének és eredményeinek kollektív 
reprezentációja. (Fombrun 1996) A szervezetek számára kívánatos cél a reputáció legmagasabb fokának elérése 
annak érdekében, hogy felhívja magára az ügyfelek figyelmét, befektetéseket generáljon, javítsa a pénzügyi 
teljesítményt, vonzza a tehetséges munkavállalókat, végső soron pedig versenyelőnyt érjen el az adott szektorban. 
(Carmeli - Tishler 2005, Davies et al. 2003) Az optimális állapotban a szervezet és környezete folyamatosan 
informálja és kölcsönösen megérti egymást, a főbb stratégiai kérdésekben kialakul a konszenzus és a bizalom, 
aminek a következménye, hogy egymást támogatják. (Konczosné 2013) A public relations egyik legfontosabb 

feladata, hogy aktívan építse, gondozza, és olykor megvédje a cég reputációját, ezért a cég vállalati stratégiájában 
így nagyon fontos szerepet játszik. „Amennyiben tehát ezt a reputációt támadás éri, annak megvédése kell, hogy 
kapja a legfőbb prioritást és legtöbb anyagi- és humánerőforrást az adott branden belül.” (Pintér 2016b:35) 
Tudományos szempontból a vállalati reputáció – a kríziskommunikációhoz hasonlóan - nem önálló szakterület; 
tartalmaz stratégiai menedzsment, szervezetelmélet, közgazdaságtan, marketing, kommunikáció, pénzügy és 
számvitel aspektusokat is (Fombrun - van Riel 1997). Az értekezés terjedelmi korlátai és fókusza miatt ezen 
aspektusok részletes bemutatását mellőzöm ugyan, de a vállalatí hírnév-fogalom sokdimenziós karakterisztikái 
iránt érdeklődőknek a Fombrun és társai (2000) által összegzett, különböző tudományágak perspektíváiból adott 
definíciókat ajánlom, amiket megyarul Konczosné (2013) szerkesztett egybe. 
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abban érhető tetten, hogy az érdekgazdák mennyire megbízható, őszinte és hihető 
kommunikációs forrásnak tekintik az adott vállalatot. (Kouzes-Posner 2012) 

Coombs amellett érvel, hogy válságok során a szervezet megbízhatósága, szavahihetősége 
jelentősen befolyásolja az érintett cégnek tulajdonított reputációt; ha például az érdekgazdák 
megítélése szerint korábban sorozatosan nem tartotta be az ígéreteit, akkor hiteltelenként fogja 
elkönyvelni a krízisnyilvánosság, ami végső soron kedvezőtlen reputációhoz vezet. (Coombs 
2007a) A szervezet őszinteségének hagyományosan erős megítélése azonban közvetve 
jelentősen mérsékelheti az adott válság romboló hatását; az érdekgazdák ugyanis szívesebben 
hiszik el azt a szervezeti álláspontot, pozitívabban értékelik azt a válságüzenetet, kedvezőbben 
reagálnak arra a kommunikációra, ami az általuk hitelesnek, megbízhatónak tartott márkától 
származik. (Kouzes-Posner 2012) Ráadásul amennyiben a krízisnyilvánosság hitelesnek, 
megbízhatónak tekinti az adott céget, kisebb felelősséget tulajdonít neki a válság 
kirobbanásában és jobban támogatja a szervezet álláspontját is. (Coombs 2007a) Összefoglalva 
tehát azt mondhatjuk, hogy a hiteles források általánosságban meggyőzőbbnek tekinthetőek, 
mint a kevésbé hitelesek; pozitív reputáció esetén a kríziskommunikációs stratégia kevésbé 
fontos faktora a sikeres kezelésnek, mint negatív megítélés esetén; ekkor ugyanis a válságra 
adott reakció kiemelt korrigálási lehetőségnek számít. (Jamal – Bakar 2017)  

Az SCCT szerint ahhoz, hogy a krízismenedzserek fel tudják becsülni a válságban lévő 
szervezet reputációs fenyegetettségét, egy kétlépcsős folyamaton át kell mérlegelniük az eddig 

bemutatott faktorokat. 

 

1. Először azt célszerű felmérni, hogy az érdekgazdák a krízis kirobbanásakor milyen 

mértékben teszik felelőssé az adott szervezetet. Coombs szerint ez azért elmaradhatatlanul 
fontos, mert a különböző típusú válságok egymástól élesen elváló, specifikus és 
kalkulálható percepciókat váltanak ki a célcsoportban, (Coombs 2007a) tehát leginkább „az 

érdekgazdák kategorizációs keretei fogják meghatározni, hogy hova helyezhető a felelősség 
a befogadó nézőpontjából”. (Tanács-Zemplén 2015:4) Ahogy a kutató az Attribúció 
Elméletre alapozva rámutatott, a felelősségulajtondítás minden esetben intenzív érzelmi 
reakciókat von maga után, melyek végső soron a célcsoport cselekedeteinek legfőbb 
mozgatórugóiként értelmezhetőek. (Coombs 2007b) A célcsoport attitűdváltásai, reakciói 
és cselekedetei merőben eltérőek lehetnek attól függően például, hogy egy adott válságot 
emberi mulasztás eredményeként, természeti katasztrófaként vagy technológiai hiba 

következményeként érzékelnek. (Coombs 2007:168) Ahogy az SCCT-kutatások 
bebizonyították: az emberi mulasztás nyomán keletkező válságok nagyobb 
felelősségvállalást igényelnek a brand részéről és nagyobb reputációs fenyegetettséget is 
jelentenek, mint a technikai problémák következtében bekövetkező válságok.32 A nagyobb 

reputációs veszélyek miatt a krízismenedzsereknek az ehhez hasonló esetekben olyan, jóval 
drágábban finanszírozható krízisválaszt és kármentő stratégiát kell kiválasztani, ami 

                                                           
32 Természetesen az etikusság érdekében a válságmenedzseri szerepekkel kapcsolatban elvárt nyilvános igény, 
hogy egy baleset valós okát közöljék, tehát például az emberi mulasztás nyomán fellépő helyzeteket technikai 
meghibásodásként bemutatni és így rövidtávú hasznot szerezni nem illő, morálisan kikezdhető. Mivel a krízisek a 

társadalom koncentrált érdeklődésére tartanak számot, ráadásul egy válság bekövetkeztekor számos vélemény és 
spekuláció is helyet kap a médiában az egyes aktivista csoportok, egyesületek, közösségi szervezetek oldaláról, 
így az igazság előbb-utóbb úgyis felszínre kerül, ha pedig felszínre kerül, akkor az eltusolás hosszabb távon 
gyaníthatóan jóval többet rombol majd, mint az azonnali beismerés. (ld. pl. Pintér 2017d) 
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nagyobb hangsúlyt fektet az áldozatokra, a károsultak kompenzálásra és a bocsánatkérésre. 
(Coombs 2007b; Coombs - Holladay 2004) 

 

2. A reputációs fenyegetettség mértékének felmérése során a második lépés a két, ún. fokozó 

faktor bevonása a folyamatba; a válság előtörténete és az előzetes kapcsolatok minősége. 

Abban az esetben, ha ezek megítélése kedvezőtlen, „jelentősen növekedhet az elégedetlen 
érdekgazdák száma, ami végső soron a márka homlokzatának drasztikus sérüléséhez 
vezethet.” (Coombs 2007b:169)33 

 

Az SCCT kulcsfaktorainak korrelációját, egymásra gyakorolt hatását az alábbi ábrán 
szemléltetem: 
 

 

2. ábra: Az SCCT krízisszituációs modellje (Coombs 2007b) 
 

Miután a fenti komponensek segítségével a válságmenedzserek hozzávetőlegesen 
felmérték a krízisnyilvánosság észlelését a szervezet válságban betöltött szerepével 
kapcsolatban, az SCCT három alapvető kategóriába rendezi ezeket a percepciókat. A 

krízisnyilvánosság érzékelése alapján megkülönböztethetünk olyan esetetet, amikor  
 

1. a szervezet maga is áldozat, 
2. a válság baleset következtében vagy  
3. szándékos eseménynek köszönhetően fejlődött ki. (Coombs 2010a: 39)  

                                                           
33 Természetesen a szervezet reputációs fenyegetettségét alkotó három alapelem akár kumulatív hatást is kifejthet 
a célcsoport percepcióira vonatkozóan: például ha egy szervezet a válságot megelőző időszakban már többször 
negatívan jelent meg a médiában és rendszeresen rosszul bánt az érdekgazdákkal, akkor a reputációs veszély, 
valamint a válság kapcsán a cégnek tulajdonított felelősség is vélhetően jóval magasabb lesz. (Coombs 2007b) 
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Az első esetben a szervezet is passzív elszenvedője a krízisnek, ezért alacsony szintű a 
felelőssége és alacsony az esemény reputációt fenyegető hatása is. Alapvetően a válságot 
kiváltó okok közül ide tartoznak a 

 

 természeti katasztrófák, 
 rosszindulatú pletykák, 
 különböző munkahelyen belüli erőszakos megnyilvánulások, 

 valamint a céges termékek rosszindulatú manipulálása, külső rosszakarat. 
 

Amennyiben az érdekgazdák úgy észlelik, hogy baleset történt, akkor a szervezet vétlennek 
tekinthető. Mivel nem szándékosan okozott válságot, így közepes szintű a felelőssége és 
mérsékelt a reputációját fenyegető veszély. Ebbe a klaszterbe tartoznak a 

 

 technikai okokra visszavezethető ipari balesetek,  
 az ezek következményeként történő termék-visszahívások,  

 valamint az érdekgazdák kifogásai a brand nem megfelelő működésével kapcsolatban. 

 

Ha azonban a befogadó szándékos, vagyis megelőzhető eseményként könyveli el a 
történteket, akkor magas szintű felelősséget tulajdonít a szervezetnek, ezzel együtt pedig magas 

szintű lesz a cég hírnévének fenyegetettsége is. (Coombs 2010a) Ebbe a klaszterbe tartoznak 

 

 az emberi mulasztás nyomán fellépő ipari balesetek,  
 az emberi mulasztás miatt megvalósuló termékvisszahívások,  
 az olyan szervezeti gaztettek, amelyek nem járnak az érdekgazdák sérülésével, 

 a szervezet hibájából eredő vállalatvezetési, menedzsment-szintű kötelezettségszegések és 
jogi visszaélések, 

 valamint a szervezet hibájából történő, sérültekkel járó károkozások.34 (Coombs 2007b) 

 

Mindezt és az SCCT klasztereit az alábbi táblázatban foglalom össze: 
  

                                                           
34 Az egyes esetek időben sem feltétlenül stabilak: könnyen elképzelhető ugyanis, hogy egy vállalat a krízis 
kitörésekor egy adott kategóriába tartozik a befogadók érzékelése alapján, ugyanakkor idővel egy teljesen más 
kategóriájú helyzetbe kerül; akár az esetről megjelent médiatermékek eltérő ábrázolásmódja miatt. (Coombs 
2007c) Például egy baleset vagy termékvisszahívás egyaránt keretezhető akár technikai hiba, akár emberi 

mulasztás következményeként, márpedig utóbbit az emberek jóval ellenőrizhetőbbnek és könnyebben 
helyrehozhatóbbnak gondolják, miközben ilyen esetben jellemzően nagyobb felelősséget tulajdonítanak a 
szervezetnek, mint előbbi során. (Coombs 2007b) 
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Klaszter Felelősség Kiváltó ok 

Áldozat 
Alacsony szintű felelősség - 

Alacsony reputációs 
fenyegetettség 

Természeti katasztrófa 

Rosszindulatú pletyka 

Munkahelyi erőszak 

Termékhamisítás, külső rosszakarat 

Baleset 

Közepes szintű felelősség - 
Mérsékelt reputációs 

fenyegetettség 

Érdekgazdák kifogásai 
Technikai eredetű baleset 

Technikai eredetű termékhiba 

Megelőzhető  
(szándékos) 

Magas szintű felelősség - 
Magas reputációs 

fenyegetettség 

Emberi mulasztás miatti baleset 
Emberi mulasztás miatt termékhiba 

A szervezet hibájából történő károkozás, jogi 
visszaélések (nincsenek sérültek) 

A szervezet hibájából eredő 

vállalatvezetési kötelezettségszegés 

A szervezet hibájából történő károkozás 

sérültekkel 
 

3. táblázat: A válságok kiváltó okai és a kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke által 
meghatározott coombsi klaszterek (Coombs 2010a alapján saját szerkesztés) 

 

Miután a krízismenedzserek megszerezték az SCCT alkalmazásához elengedhetetlen 
információkat, besorolták a szervezetet a fenti klaszterek valamelyikébe, - vagyis 

meghatározták a felmerülő válság okát, áttekintették a kommunikációs előzményeket és azok 
hatását a szervezet megítélésre, - hozzávetőlegesen képessé válnak megbecsülni a reputációs 
veszély mértékét és azt, hogy az érdekelteknek milyen percepciói vannak a cég felelősségét 
illetően. Coombs szerint ez modelljének legfőbb erénye, mely „egy adott krízisszituáció 
nyilvános megítélését és az érdekgazdák krízissel kapcsolatos viselkedését leginkább 
befolyásoló tényezőket azonosítja”. .(Coombs 2007b: 166) A válságok ugyanis nemcsak a 

szervezethez fűződő érzelmeket, de a kapcsolódó attitűdöket és viselkedési mintázatokat is 
aktívan befolyásolják: ha például a célcsoport nagymértékben felelőssé teszi a vállalatot a 
kialakult veszélyes helyzetért, akkor a tagjai hajlamosak haragot ápolni a brand irányába és a 
cég szempontjából negatívan cselekedni. (Weiner 2006) 

A fejezet során ismertetett folyamatra építve az SCCT megkülönböztet elsődleges és 
másodlagos krízisreakciós stratégiákat is, amelyeket a válságmenedzserek, intézményi PR-

szakemberek a különböző klaszterekhez illesztve a gyakorlatban is felhasználhatnak a sikeres 

reputációvédelem céljából. Értekezésem következő alfejezetében ezeket a krízisreakciós 
stratégiákat vázolom, a stratégiákon belül részletesen bemutatom a legfontosabb krízisválasz-

típusokat, végezetül pedig azonosítom azt az egzakt pontot, amikor Coombs koncepcióján belül 
az SCCT és az FT találkozik egymással, hogy az NVK helyét egy jóval komplexebb és 
hatékonyabban működő IVK vegye át. 
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3.5. Coombs elsődleges és másodlagos krízisreakciós stratégiái: az irányított 
válságkommunikációs keretezés 

 

Az SCCT a katasztrófákat és válságokat három, cirkulárisan összefüggő időintervallumra 

tagolja:  

 

 a veszély-észlelés, felkészülés és prevenció jegyében telő elő-krízis fázisra,  
 magára a krízis fázisra, melyet leginkább a veszélyes helyzettől való elhatárolódás, aktív 

kezelés és helyreállítás határoz meg, 
 valamint a tanulságok levonását, visszaforgatását szolgáló poszt-krízis fázisra tagolja. 

(Grünczeisz 2015:48, Coombs 2007b) 

 

Az elő-krízis fázisban 

 

 a naprakész vészforgatókönyv és válságkommunikációs terv kidolgozása35, 

 a szervezet ellenlábasait, a cég gyenge pontjait azonosító ún. Vörös Könyv összeállítása,  
 a krízismenedzsmeri csapat36 felállítása, 

 a potenciális általános intézményi üzenetek előválogatása,  

 a tréningek és szimulációk segítségével való felkészülés, 
 valamint mindezek együttes tesztelése jellemző. (Pintér 2018b) 
 

A krízis-fázisban zajlik le az előző fejezetben leírt folyamat, melynek a végén megállapításra 
kerül a válság kiváltó oka, a vállalat felelősségvállalásának, valamint reputációs 
fenyegetettségének a mértéke, amely alapján a szervezet besorolhatóvá válik az SCCT által 
meghatározott klaszterek valamelyikébe és kidolgozhatóvá válik a konkrét szituációra szabott 

kommunikáció. Az SCCT ugyanis – Benoit (1995) elméletét, az IRT-t továbbgondolva - 

megkülönbözet elsődleges és másodlagos krízisreakciós stratégiákat is, amelyeket a 
menedzserek a korábban bemutatott szempontok és a válságban lévő cég specifikus céljainak 

együttes figyelembevételével szintén a krízis-fázisban illesztenek a különböző klaszterekhez. 
 

 Az elsődleges stratégiák közé a tagadás, a mérséklés, valamint az újraépítés tartozik; 

 míg másodlagos stratégiának a megerősítést tekinthetjük. (Coombs 2007b:170)  

                                                           
35Az előkészületi válságkommunikációs terv forgatókönyvszerűen modellezi a krízis lehetséges kimeneteleit. 
Tartalmát tekintve része lehet az adott cég áttekintése, menedzsment-térkép, célcsoport-analízis, potenciális 
szövetségesek/ellenfelek felmérése, lehetséges kommunikációs stratégiák kialakítása, titkos kommunikációs 
csatornák, a sajtó veszélyek feltárása, a kulcs üzenetek azonosítása és még számos, szervezet-specifikus elem. 

(Watters 2013, Pintér 2018b) 
36 A válságkezelő csapat feladata elsősorban a helyzetelemzés, döntéselőkészítés a szükséges lépések, 
kríziskommunikációs és -menedzsment forgatókönyvek kidolgozása, implementálása. A válságstáb roppant 
változatos összetételű lehet, melyet a veszélyben lévő szervezet specifikumai, érdekei, anyagi háttere és 
humánerőforrás képessége határoznak meg. A tagok kiválasztásakor a szakmai hozzáértés és a speciális 
szakterületeken való jártasság mellett fontos szempont a csoport együttes döntésképessége, az individuális 
személyiségjegyek diverzifikáltsága is. (King 2002) Leggyakrabban a tulajdonosi, döntéshozói körből valaki, 
személyzeti és/vagy termelési vezető, a pénzügyi vezető, az adott szakterület külső szakértője (ügyvéd, 
pszichológus, statikus, stb.), biztonsági főnök, koordinátor, dokumentátor, PR-szakemberek és médiaszóvivők 
alkotják a krízismenedzsment csoportot. (Watters 2013) 
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A stratégiákat Coombs tulajdonképpen krízisreakciós, -kvázi taktikai - hozzáállásnak tekinti és 
azokon belül javaslatot tesz alternatív krízisválasz-vázakra, amelyeket az alábbi táblázatban 
foglalok össze: 
 

Stratégia Krízisválasz 

Elsődleges 

Tagadó 

Visszatámadás 

Tagadás 

Bűnbakkeresés 

Mérséklő 
Kifogás / mentség 

Indoklás 

Újraépítő 
Kompenzálás / megegyezés 

Bocsánatkérés 

Másodlagos Megerősítés 

Emlékeztetés 

Dicséret 
Áldozattá válás 

 

4. táblázat: Az SCCT elsődleges és másodlagos krízisreakciós stratégiái (Coombs 2007b 

alapján saját szerkesztés) 
 

Coombs keretezés fogalma: mielőtt részletesen tárgyalnám a fenti válaszstratégiákat, 
elengedhetetlenül fontos nyomatékosítani, hogy ez az a pont, ahol az SCCT egyértelműen 
találkozik az FT-vel. Ahogy korábban bemutattam, Coombs érvelésének központi eleme, hogy 
egy válságesemény a specifikus kiváltó okok és a befogadók adott cég krízisben betöltött 
szerepével kapcsolatos percepciói alapján különböző típusú válságokként reprezentálható. Ezt 

a reprezentálást az SCCT folyamatának utolsó fázisában már a modell névadója is keretezésnek 
hívja; az általa használt framing fogalmat pedig egy az egyben megfelelteti a második 
táblázatban összegzett, a kiváltó okok alapján tipizált krízis-alternatívákkal, vagyis „válság 
klaszterekkel”. (Coombs 2007b: 167) 

Az SCCT koncepcióján belül a keretezés fogalma a 3.1-es fejezetben bemutatott druckmani 

értelmezések közül elsősorban nem gondolati, hanem olyan kommunikációs folyamatként 
jelenik meg, amely a válság egyes aspektusainak kihangsúlyozásával, vagy elnyomásával kvázi 
értékeli az eseményeket és az érintett vállalat krízisben betöltött szerepét. (Coombs 2007b:167, 

ld. 39. o.) Coombs szerint a kiváltó okok alapján tipizált krízis-alternatívák különböző – és 
nagyban eltérő - jellemzőket kölcsönöznek az eseményeknek, a különböző jellemzőkre építő 
klaszterek pedig meghatározzák azt, ahogyan az érdekgazdák interpretálják az eseményeket. 
(Coombs-Holladay 2002) 

Ebben a folyamatban fontos szerepe van az adott cég stratégiai tervének, valamint a 
krízismenedzsernek, aki korábbi szakmai tapasztalataira támaszkodva az egyes válság-

aspektusok tartalmi hangsúlyozását, kiemelését végzi. (Coombs 2007b) Az SCCT lényegét 
összefoglaló írásában Coombs kifejti, hogy az adott válságban dolgozó szakemberek 

egyértelmű célja a krízisválasz-stratégiák kidolgozásával és felhasználásával, hogy 

 

1. létrehozzanak egy új, 
2. vagy megerősítsenek egy már meglévő értelmezési keretet (Coombs 2007b:171); 
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melynek segítségével képesek olyan olvasatot tárni a krízisnyilvánosság elé, amely a szervezet 
számára legelőnyösebb válságtípusba sorolva mutatja be a felmerült veszélyes helyzetet. 
Összefoglalva tehát elmondható, hogy 

 

Coombs ekvivalensnek tekinti az adott krízis típusát azzal, ahogy a válság keretezésre kerül. 
 

Természetesen az SCCT által irányított válságkommunikációs keretezés sikerességét a 
média – vagy egyéb disztribútor – szerkesztési szempontjai is döntően befolyásolhatják; a 

hírekben megjelent, tömegesen terjesztett keretek lesznek ugyanis zömében azok, amiket az 
érdekgazdák végül magukénak vallanak. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy 
intézményi oldalról felkészült, tudatos válságkommunikáció történjen, hiszen így lesz a 
szervezet által felállított, az SCCT megfontolásait tartalmazó kommunikációs keret először 
média frame, majd a célcsoport által érzékelt, nyilvános olvasat. A két elmélet közötti 
kapcsolódási pontokat összefoglalva tehát azt mondhatnánk, hogy 

 

„míg az SCCT útmutatásai stratégiai szinten abban segítik a krízismenedzsereket, hogy a 
válság specifikumainak figyelembe vételével kiválasszák a szervezet számára a lehető 
legelőnyösebb krízisreakciós hozzáállást és stratégiát; addig az FT ennek a hozzáállásnak a 
konkrét elemeit taktikai szinten „csomagolja be” a gyakorlatban és tölti fel tartalommal: a 

brand válságban betöltött szerepének nemcsak pozitív olvasatot ad, de ezt a szelektív 
megvilágítást a média közvetítésével igyekszik elültetni az érdekgazdák fejében is.” (Pintér 
2016b: 44) 

 

Általánosságban véve elmondható, hogy az SCCT szerint a krízisstratégiáknak – amellett, hogy 

létrehozzanak új, vagy megerősítsenek már meglévő értelmezési kereteket, - három fő 
célkitűzésük van a szervezet hírnevének védelme érdekében: 
 

1. formálni a válsággal kapcsolatos attribúciókat, 
2. alakítani az érdekgazdák percepcióját, 
3. ezáltal pedig jelentősen csökkenteni a krízis negatív hatását. (Coombs 2007b)  

 

Ennek jegyében a tagadó stratégiák célja, hogy a vádak cáfolatán keresztül valamilyen 
mértékben megszüntessék a kapcsolatot a vállalat és a krízis között. Coombs a stratégia 
érvényesítéséhez három különböző értelmezési keretet javasol a felmerülő problémmákra 
válaszként, melyek alkalmazásával a menedzser 
 

1. „konfrontálhatja a vádlókat, 
2. tagadhatja a válság létezését, valamint  
3. a válsággal kapcsolatos felelősséget a szervezeten kívülre helyezheti azáltal, hogy egy 

független bűnbakot hibáztat.” (Coombs 2007b:171) 

 

A mérséklő stratégiák lényege, hogy hangsúlyozzák: a válság nem olyan mértékben súlyos, 
ahogy azt a közönség érzékeli, a vállalat pedig még minimálisan sem veszítette el a kontrollt az 

események felett. (Jakab 2012) Ha a válságkezelők a médiának eljuttatott nyilatkozataik 
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segítségével csökkentik a vállalat észlelt szerepét a válságban, és/vagy bizonyítékok 
felmutatásával elérik, hogy az érintettek kevésbé negatívan érzékeljék a történéseket, a 
vállalatot érő kárt is nagy valószínűséggel sikerül mérsékelniük. (Coombs 2007b) Ezt a külső 
kommunikáció során két különböző speciális kerettel tehetik meg a menedzserek: 

 

1. „kifogás hangsúlyozásával, amellyel tagadják a krízissel kapcsolatos szándékoltságot 
és/vagy sikeresen bemutatják, hogy nem lehetett szabályozni a válság kirobbanásáig vezető 
eseményeket; 

2. valamint indoklással, aminek segítségével csökkentik a krízis okozta észlelt károkat.” 

(Coombs 2007b:171) 

 

Újraépítő stratégiáknak nevezzük, amikor a vállalat a róla kialakult kép javítása érdekében 
új, pozitív információt közöl magáról, vagy a korábbi, általános megelégedést kiváltó, 
menetrendszerű működésre utal vissza. „A stratégiára épülő kommunikációs keretek lényege, 
hogy eltereljék a negatív részletekről és a nagymértékű felelősségről a figyelmet a pozitív 
cselekedetekre való utalással, és új hírnévalapot teremtsenek.” (Jakab 2012:29) Legfontosabb 

formái közé tartozik 

 

1. a kompenzáció, más néven kártérítés, amikor a vállalat szimbolikus vagy gyakorlati 

segítséget, támogatást nyújt az áldozatoknak, érintetteknek;  
2. valamint a bocsánatkérés, amely során a hibák elismerése mellett a menedzserek 

megpróbálják visszanyerni az érintettek bizalmát és ezáltal javítani a szervezet megítélését. 
(Coombs 2007b) 

 

Végezetül érdemes megemlíteni az erősítő stratégiákat is, melyek valójában másodlagos, 

kríziskommunikációs keretek: használatuk nem önmagukban, hanem csak másik stratégiával 
együtt lehet sikeres. (Coombs 2007b) Lényegük éppen ebben rejlik: rajtuk keresztül az 
elsődleges stratégiák hatását erősítheti fel a vállalat. „Az erre a szemléletre építő krízisválaszok 
megkövetelik az előzetes jó viszonyt az érintettekkel, vagyis a válságkommunikációs terv 
kivitelezése jóval a krízis kirobbanása előtt kezdődik.” (Jakab 2012:29) A menedzserek így 
építhetnek a már fennálló jó közönségkapcsolataikra és a korábban kiépített hitelességre, vagyis  

 

1. élhetnek az emlékeztetés eszközével, melynek segítségével tudatosíthatják az 
érdekgazdákban a korábbi sikeres közös munkát;  

2. dicsérhetnek, mely során a célcsoport szimpátiáját hízelgés útján próbálják visszaszerezni; 
3. végezetül pedig alkalmazhatják az áldozati választ, mely segít emlékeztetni az 

érdekelteknek, hogy az adott cég szintén a válság károsultja. (Coombs 2007b) 

 

Coombs a stratégiák használatára, gyakorlati implementálására vonatkozóan az alábbi 
nyolc irányelvet dolgozta ki. (Coombs 2007b:173) 
 

1. A kifogás, illetve a közzétett információk megindoklása önmagában elégséges lehet 

azokban az esetekben, amikor a szervezet áldozati klaszterbe sorolandó, vagyis alacsony a 
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kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke, nem történt korábban hasonló krízis, a cég 
reputációja pedig semleges vagy pozitív. 

2. Az áldozattá válás válaszát elsősorban munkahelyi erőszak, termékmanipulálás, természeti 
katasztrófa, vagy rosszindulatú pletykák felmerülése esetén célszerű bevetni. 

3. A mérséklő krízisválasz-stratégiákat akkor célszerű használni, amikor a szervezet áldozati 
klaszterbe sorolandó, vagyis alacsony a kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke, viszont 
mindez negatív előzményekkel és / vagy negatív reputációval párosul. 

4. A fentieken túl, a mérséklő krízisválasz-stratégiák akkor is bevethetőek, amikor a szervezet 

a baleseti klaszterbe sorolandó, vagyis alacsony a kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke, 
nem történt korábban hasonló krízis, a cég reputációja pedig semleges vagy pozitív. 

5. Az újjáépítő krízisválasz-stratégiák olyan helyzetekben alkalmazhatóak, amikor a baleseti 

klaszterben lévő cég negatív előzményekkel és / vagy negatív reputációval bír. 
6. Az újjáépítő krízisválasz-stratégiákat az előtörténettől és az előzetes kapcsolatok 

minőségétől függetlenül azokban az esetekben is elengedhetetlen alkalmazni, amikor a 

szervezet által indukált veszélyes helyzet a megelőzhető klaszterbe sorolandó, vagyis magas 

a kezdeti felelősségtulajdonítás mértéke. 
7. A tagadó stratégiákat elsősorban rosszindulatú pletykák és belső szervezeti kihívások 

megjelenésekor célszerű használni. 
8. A konzisztencia fenntartása elengedhetetlen szempont a krízisválaszok implementálásában, 

hiszen a tagadó stratégiák újraépítővel vagy mérséklővel való kombinálása egyértelműen 
erodálja a szervezeti reakció hatékonyságát. (Coombs 2007b:173) 

 

Adkins (2009) mindezt még annyival egészíti ki, hogy 

 

9. az elsődleges válaszstratégiákat minden esetben érdemes megerősíteni másodlagos 

stratégiákkal; 

10. a csillapító válaszstratégia használható egyszerre az újjáépítő válaszstratégiával; 
11. az áldozati választ pedig csakis akkor célszerű használni, amikor a szervezet az áldozati 

klaszterbe sorolandó, máskor pedig nem. (Adkins 2009: 104) 

 

A stratégiák használatára, gyakorlati implementálására vonatkozó irányelveket az alábbi 
táblázatban foglalom össze:  
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Felelősség  Válságklaszter 
Előtörténet / 

hírnév 
Válaszstratégia 

Válságkommunikációs 
keret 

Alacsony 

Áldozat 
(Természeti 
katasztrófa, 

munkahelyi erőszak, 
Termékmanipulálás) 

volt már 
korábban krízis / 

kedvezőtlen 
szervezeti 

reputáció 

Mérséklő Kifogás / indoklás 

Pletyka altípus Mindegy Tagadó 

Tagadás / 
visszatámadás / 
bűnbakkeresés 

Közepes 

Baleset 

(technikai okokra 

visszavezethető 
ipari balesetek, 

termékvisszahívás, 
érdekgazdák 

kifogásai) 

nem volt 

korábban krízis / 
semleges vagy 

pozitív szervezeti 
reputáció 

Mérséklő Kifogás / indoklás 

volt már 
korábban krízis / 
negatív szervezeti 

reputáció 

Újjáépítő 

Bocsánatkérés / 
kompenzáció, 

felelősség felvállalása 

Szervezeti kihívás 

altípus 

(nem megfelelő 
szervezeti működés)  

Problémafelvetés 
indokolatlan 

Tagadó 

Tagadás / 
visszatámadás / 
bűnbakkeresés 

Problémafelvetést 
indokoltnak 

tartják  

Újjáépítő, 

korrigáló akció 

Bocsánatkérés / 
kompenzáció, 

felelősség felvállalása 
Magas 

Megelőzhető 

(Emberi mulasztás 
miatti baleset, 

emberi mulasztás 
miatt termékhiba, 

szervezet hibájából 
történő károkozás, 
jogi visszaélések,  
vállalatvezetési 

kötelezettségszegés) 

Mindegy Újjáépítő 

Mindegy 
Áldozat / baleset / 

megelőzhető 
Mindegy 

Másodlagos, 
erősítő 

Emlékeztetés / dicséret 
/ áldozattá válás 

 

5. táblázat: Coombs krízisválaszai és az IVK – összesítő táblázat (Coombs 2007b:168, 

170; Adkins 2009 és Grünczeisz 2015:50 alapján saját szerkesztés) 
 

Az egyes klaszterekhez illesztett, különböző szempontok szerint alkalmazott keretek a 
nyilatkozatok konkrét szavainak megválasztásával kezdve, a tárgyalási pozíciók elfoglalásán át 
a kompenzációs folyamatokig jutva gyakorlatilag minden részletükben áthatják a válsággal 
kapcsolatos közönségkapcsolati tevékenységet. Ez elsősorban abban segíti a szervezetet, hogy 
a brand érdekeinek megfelelő krízisolvasat kerüljön be a mainstream médiába, így a 
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menedzserek a média közvetítésével a nyilvánosság megítélését is jó hatásfokkal 
determinálhatják.37 

A fejezet során ismertetett, meghatározott lépések nyomán kirajzolódó folyamat már nem 
tekinthető NVK-nak, hiszen a krízismenedzserek nem egy intézményközpontú nézőpontból, 
valamilyen szubjektív és ösztönös szakmai megfontolások alapján, „reflexből” igyekeznek 

megoldani a felmerülő problémákat, eseti érdekeik és a cég stratégiája alapján befolyásolni a 

krízisnyilvánosságot, hanem Coombs útmutatásai alapján IVK zajlik. Az SCCT tehát 
 

„egyrészről objektív, empirikusan tesztelt szempontokat ad a válságmenedzsereknek az adott 

szituáció specifikumaira szabott, lehető legsikeresebb krízisreakciós hozzáállás 
kiválasztásához és legmeggyőzőbb válságkommunikációs értelmezési keret kidolgozásához; 
másrészről pedig mindezt úgy teszi, hogy az intézményközpontú olvasatot kiterjeszti és 
szisztematikusan építkező módszertanában integrálja a befogadók krízissel kapcsolatos 
kiindulási percepcióit.” (Pintér 2016b: 46) 

 

A befogadó-központú nézőpont beemelése mellett az SCCT és FT összekapcsolása melletti 
másik fontos érv, hogy miként a korábbi alfejezetekben láttuk, az SCCT jóval fókuszáltabban 
és nagyobb mértékben fogja át a válságkommunikációs folyamatot, mintha az FT-t önmagában, 

kvázi naivan alkalmaznánk. Az SCCT komplex – a vállalat felelősségvállalását, az érdekgazdák 
észlelését, a reputációs fenyegetettség mértékét és a krízis kiváltó okát egyaránt 
figyelembevevő – szempontrendszere ugyanis nemcsak a válságkommunikációs folyamat 

végső szakaszán, a krízis-fázisra jellemző reakció során próbálja maximalizálni a válaszok 
befogadókra tett hatását, de a szervezet adott válsághoz való hozzáállásában, minden részletre 
kiterjedő viszonyulásában, már a tervezés, helyzetfelmérés, felkészülés során, a pre-krízis 

fázisban megjelenik. 

Összefoglalva tehát az SCCT sikere szofisztikált módszertanában, kellően reflexív 
kritériumrendszerében és stratégiai nézőpontjában keresendő: nemcsak amellett foglal 

meggyőzően állást, hogy bizonyos szituációk során, egy adott válság specifikumainak 
ismeretében milyen meghatározott módon keretezzük az információkat az érdekgazdák 
számára reputációvédelem céljából, de impliciten azt is egyértelművé teszi, hogy mi módon 
biztosan ne. Míg az NVK azzal az előfeltevéssel él, hogy az érdekgazdák percepciói szabadon 
alakíthatók, addig Coombs amellett érvel, hogy vannak olyan esetek, amikor a célcsoport 
percepciói nem hogy nem alakíthatóak, de akár vissza is hatnak a szervezetre. Éppen ezért 
elméletében kőkemény feltételek segítségével irányítja a válságkommunikációs keretek 
alkalmazását és élesen elhatárolódik a krízisválaszok naiv, a befogadó-központú nézőpontot és 
az SCCT empirikusan tesztelt megfontolásait nélkülöző alkalmazásától. (Pintér 2016b) 

                                                           
37 A kommunikációs üzenetek kialakításának, a közvetítő csatornák és eszközök kiválasztásának, valamint a média 
válság esetén történő kezelésének számos alapeleme van a gyakorlatban (ld. pl. Zaremba 2010, Fearn-Banks 2011), 

melyeket jelen fejezet – teoretikus célkitűzései miatt - csak érintőlegesen ismertetett. Mindazonáltal fontos 
megjegyezni, hogy a média saját működési mechanizmusainak, szelekciós szempontjainak megfelelően torzíthatja 

a szervezet krízismenedzserei által közzétett keretet. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a veszélyes 
helyzet kezelésén dolgozó PR szakemberek alaposan ismerjék a média hírközvetítő, véleményformáló szerepét és 
képesek legyenek minimalizálni e torzításokat, hogy lehetőség szerint hangsúlyeltolódások nélkül jusson el a cég 
által preferált olvasat a krízisnyilvánossághoz, ezáltal determinálva az érdekgazdák egyéni percepcióit is. 
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3.6. Az elméleti kutatás konklúziói: az SCCT és FT korrelációinak és az irányított 
válságkommunikációs keretezés előnyeinek összefoglalása 

 

Értekezésem harmadik fejezete a Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a 
Kommunikációs Keretezés Elmélet kapcsolatában rejlő módszertani lehetőségeket, valamint az 

SCCT elméletétől az FT gyakorlatáig tartó folyamat specifikumait tárgyalta. Az értekezés 1.2.-
es fejezetében felvetett hat kutatási kérdésre az irodalomkutatás során maradéktalanul választ 
kaptam. 

 

1. Röviden bemutattam a tömegkommunikáció, a szociológia, a közgazdaságtan, a 
pszichológia, a jog, valamint a társadalomtudományok szempontjából meghatározott 
keretezés definíciókat és a Framing-vizsgálatok eredményeit. (ld. 39-44. o.) 

 

2. Amellett érveltem, hogy a válságkommunikáció értelmezhető framingként is; a két fogalom 
definíciójában rejlő átfedéseket pedig az alábbi jellemzők mentén adtam meg: 

 

 közös ismeretek; értelmezés; értékelés; információközlés; kétirányúság; szelekció; 
célvezéreltség; befolyásolás; elvárások; sikeresség. (ld. 47. o.) 

Ezt követően az FT válságkommunikációra adaptált változatán belül distinkciót tettem és 
bevezettem a naiv és az irányított kríziskommunikációs keretezés fogalmát. A két fogalom 
ismérveinek megadásával (ld. 48-50. o.) az SCCT és az FT együttes használata mellett 
érveltem, hiszen ahogy Coombs kutatásai rávilágítottak, egy SCCT által irányított, a befogadók 
percepcióit és intézményi szempontokat egyaránt integráló, empirikusan tesztelt, stratégiai 
szinten felépített IVK jóval hatékonysabb, mint egy pusztán a cég önös céljaira fókuszáló, 

ösztönös szakmai szempontok, érdekek és eseti jellegű döntések alapján felépített NVK. 

 

3. Az SCCT modelljének elemzése során arra is rávilágítottam, hogy mely faktorok mentén 

ismerhető meg a szervezet helyzete és lehetőségei egy válság során; illetve hogy Coombs 

milyen kulcstényezőkre hívja fel a figyelmet az adekvát krízisválasz kiválasztásában. 
Részletesen bemutattam, hogy 

 

 a válság specifikumai; 
 az érdekgazdák észlelése; 

 a kommunikációs előzmények, a válság előtörténete és a cég hírnéve; 

 a szervezet hitelessége és megbízhatósága; 

 a bekövetkezett eseményt kiváltó ok; 

 valamint a kiválasztott krízisválasz-stratégia 

 

milyen hatással van a vállalat szituációval kapcsolatos felelősségvállalására; valamint a 

reputációs fenyegetettség mértékére. Ezt követően az SCCT módszertana segítségével 
vázoltam azokat a kritikus pontokat, ahol mindezek a szempontok megszabhatják a PR-

menedzserek konkrét krízisstratégia kidolgozására vonatkozó döntéseit, ismertettem a 

különböző krízisstratégiák által felkínált válaszokra vonatkozó útmutatásokat, majd 
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összefoglaltam azokat a coombsi irányelveket, amelyekre a válságüzenetek nyilvánossá 
tételekor a krízismenedzserek támaszkodhatnak. (ld. 51-63. o.) 

 

4. Értekezésem elméleti kutatása során arra a kérdésre is választ kaptam, hogy hol van az az 

egzakt pont, ahol az SCCT és az FT találkozik egymással; hogyan identifikálható pontosan 

Coombs keretezés fogalma. Rámutattam, hogy a két koncepció coombsi értelemben a 
krízis-fázisban ér össze; közvetlenül azután, hogy megállapításra került a kiváltó ok, a 

kezdeti felelősségtulajdonítás és reputációs fenyegetettség mértéke. Coombs 

értelmezésében ezt követően válik a cég besorolhatóvá a klaszterek valamelyikébe; a 
krízisreakciós stratégiákat pedig az SCCT folyamatának utolsó fázisában már ő maga is 

frame-nek hívja. A kutató tehát ekvivalensnek tekinti az adott válság típusát azzal, ahogy 
az esemény keretezésre kerül, a fogalmat pedig egy az egyben megfelelteti a kiváltó okok 
alapján tipizált krízis-alternatívákkal.  

Irodalomkutatásom során arra is rávilágítottam, hogy a Coombs által használt framing 
fogalom elsősorban nem gondolati, hanem olyan kommunikációs folyamatként jelenik meg, 
amely a válság egyes aspektusainak kihangsúlyozásával, vagy elnyomásával értékeli az 
eseményeket és a vállalat krízisben betöltött szerepét. A kutató szerint a kiváltó okok 
alapján tipizált krízis-alternatívák nagyban eltérő karakterisztikákat kölcsönöznek az 
eseményeknek, a különböző jellemzőkre építő klaszterek pedig meghatározzák azt, 
ahogyan az érdekgazdák interpretálják az eseményeket. (ld. 58-59. o.) 

 

5. Arra a kérdésre a választ, hogy az SCCT és FT pontosan hogyan korrelál és hat egymásra, 
a két koncepció mely fontos adalékokkal gazdagítja a másikat, illetve miben rejlik az IVK 

előnye az NVK-hoz képest, az alábbi táblázatban foglalom össze. 
 

Az SCCT hozzájárulása az FT-hez Az FT hozzájárulása az SCCT-hez 

 Tudományos elemzési és pragmatikus 
tervezési szempontokat nyújt a cégek 

helyzetének és kommunikációs 
lehetőségeinek felméréséhez. 

 Menedzsment szemlélettel egészíti ki a 

kommunikációs szemléletet. 

 Némiképp pontosítja az inkonzisztens 

framing fogalmat. 

 Objektív, empirikusan tesztelt, kvantitatív 
alapokon nyugvó és komplex 

szempontrendszert nyújt a krízisválaszok 

kidolgozásához. 

 Megmutatja, hogy az adott válság 
specifikumainak fényében milyen az 
adekvát krízisreakciós hozzáállás. 

 Nemcsak azt szabályozza, hogy bizonyos 

szituációkban hogyan célszerű keretezni az 

 Az értelmező kommunikációs kereteket 

kulcstényezőként azonosítja a sikeres 
kríziskezelői folyamatban. 

 Segít megérteni, hogy a 
válságkommunikáció önmagában 
értelmezhető kommunikációs 
keretezésként is. 

 Tömegkommunikációs és 
közönségkapcsolati szempontokkal 

egészíti ki a válságkezelés stratégiai és 
menedzsment szempontjait.  

 Az SCCT útmutatásainak éles helyzetben 
való kivitelezésében segít: a válság 
specifikumaira szabott, Coombs által 
javasolt krízisreakciós hozzááállást tölti 
fel konkrét tartalommal. 
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eseményeket, - és a vállalat szerepét benne, 
- de impliciten azt is előírja, hogy mi 

módon semmiképpen se. 
 Az FT intézmény- és feladóközpontú 

megközelítését kiterjeszti és integrálja a 
befogadók kiindulási percepcióit. 

 Interaktívitiást és kétirányúságot; míg az 

NVK azzal az előfeltevéssel él, hogy az 
érdekgazdák megítélése szabadon 
alakítható, addig az SCCT rávilágít, hogy 

vannak olyan esetek, amikor a célcsoport 
percepciói nem hogy nem alakíthatóak, de 
akár vissza is hatnak a szervezetre. 

 Mivel az SCCT nemcsak a kivitelezési, de 
már a helyzetelemzési, tervezési fázisban 
megjelenik; ezáltal jóval fókuszáltabban és 
nagyobb mértékben fogja át a 
válságkommunikációs folyamatot, mintha 
az FT-t önmagában alkalmaznánk a poszt-
krízis fázisban felmerülő kommunikációs 
feladatok megoldására. 

 A válságkommunikációt stratégiai szinten, 
hosszútávon, az előzményekre, a hírnévre, 
a szervezet megbízhatóságára és 
hitelességére építve értelmezi. 

 Az NVK-t jóval hatékonyabb IVK-vá 
változtatja. 

 A válság egyes, a szervezet számára 
kedvezőtlen aspektusait háttérbe szorítja, 
míg az előnyös aspektusokat kiugrasztja.  

 Gyakorlati retorikai apparátust biztosít az 
adott válság nyilvános reprezentálásához. 
A konkrét szavak, üzenetek, képek, stb. 
megválasztásával segít nyilvánosan 
értékelni a krízisszituációt. 

 A közvetlen emberi kommunikáción 
kívül egyéb, non-verbális 
információátadási módoknak is 
jelentőséget tulajdonít. 

 A válságkommunikációt nem egy 
statikus, egyirányú folyamatként, hanem 
egy olyan interaktív 
információátadásként értelmezi, 
amelyben a szerepek folyamatosan 

változnak és a krízisben érdekelt aktorok 

keretei folyamatosan versengenek 

egymással és újraírják a 
jelentéskörnyezetet. 

 A válságkommunikációt taktikai szinten, 
rövidtávon értelmezi. 

 

6. táblázat: Az irányított válságkommunikáció előnye a naivval szemben: az SCCT 

és az FT korrelációinak összefoglalása (saját ábra) 
 

Végezetül érdemes megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy Coombs elmélete 
vitathatatlanul egyedülálló a tekintetben, hogy empirikusan tesztelt szempontokat ad a 
válságmenedzsereknek az adott szituáció specifikumaira szabott, lehető legadekvátabb 
kríziskommunikációs keret kiválasztásához, az SCCT-nek mégis akad néhány jelentős korlátja 
és ellentmondása, melyek kiküszöbölésével vélhetően hatékonyabbá tehető a 
válságkommunikáció módszertana. Emiatt az értekezés első fejezetében felvetett kérdések 
közül a hatodiknak, - vagyis hogy milyen típusú válsághelyzetekre, a céges krízisek 
kezelésének mely aspektusaira nem tér ki Coombs; illetve milyen olyan válságkommunikációs 
keretezéstípus fordulhat elő a gyakorlatban, amely az SCCT koncepcióján belül nem 
értelmezhető, - további két alfejezetet szentelek. A következőkben az SCCT határát és a 
modellel, valamint az FT-vel kapcsolatos kritikákat kettébontva tárgyalom. 
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3.7. A hatodik kutatási kérdésre adott válaszok: az SCCT érvényességének határai és 
egyéb kritikai észrevételek 

 

1. Az FT-vel kapcsolatos további kutatási irányok: mivel a framing hatásai sem mindenhatóak 
és számos tényező mérsékelheti a sikerességüket, a területet kutatóknak - abbéli 
erőfeszítéseik mellett, hogy a multidiszciplináris alapokon nyugvó elmélettel kapcsolatos 
fogalmi tisztázatlanságokat és inkonzisztenciákat rendbe rakják, - talán hasznos lehet jelen 
értekezés huszonnegyedik lábjegyzetében felvetett problémával is behatóbban foglalkozni 
(ld. 45. o.) Bár a válságkommunikáció körülményeinek megválasztása, non-verbális 
aspektusai alapvetően csak egy tágan értelmezett kommunikációs keret definícióba 
férhetnek bele, izgalmas és mindenképpen módszertant gazdagító vállalkozásnak tűnik a 
különböző frame-ket alkotó tartalmi komponensek mellett a keretek alkalmazásával 
kapcsolatos menedzsment-szempontokat is azonosítani. Utóbbiak ugyanis szintén jelentős 
rejtett üzeneteket hordozhatnak, emiatt pedig nagymértékben gyengíthetik vagy erősíthetik 
a krízisválasz befogadókra tett hatását. 

Az internet és a közösségi média korában elengedhetetlen arra vonatkozkozóan is 
empirikus kutatásokat végezni, hogy a különböző kommunikációs felületek hogyan 
erősítik, vagy éppen gyengítik az egyes keretek hatását; a befogadók vajon eltérően 
adaptálják-e az egyes válságeseményeket annak függvényében például, hogy a szervezet 

közleményét a YouTube-on közzétett videó, esetleg nyomtatásban megjelenő hírlap, vagy 

Facebook-os bejelentkezés formátumában fogyasztották. Mely felületeken és mi módon 
érdemes a különböző típusú, eltérő kiváltó okok által eszkalálódótt válságokat keretezni? 

Hogyan determinálják magának a felületnek a terjedelmi, szerkesztési szabályai az egyes 
krízisválaszok adekvátságát, sikerességét? Egyaltalán; a folyamatos impulzusokat 
kibocsátó online kommunikációs formátumokkal szemben nem lettek-e apatikusabbak, 

rezisztensebbek, vagy akár kevésbé befogadóak a célcsoport tagjai? Krízisek esetén hogyan 
változik az interneten megjelenő frame-k gondolkodásra, cselekvére tett hatása?38 

Ahogy korábbi kutatásaimban rámutattam, a jól megválasztott válságkommunikációs 
keretezésnek nemcsak elméleti, de gyakorlati kritériumai is vannak. A krízis szervezet 
szempontjából hatékony definiálása, lehatárolása és az intézményi olvasat sikeres 

terjesztése akkor működik, „ha a keret nem tágítja, hanem szűkíti a vádak hatókörét, 
megfelelően értelmezi a válságszituációt, a támadási felületet pedig csökkenti, nem pedig 
növeli. A krízismenedzsereknek ilyenkor érdemes a megértést segítő körülményeket 
kialakítani; az általuk irányított frame-mel pedig mind bevonni a válságban érdekeltet. 
Ennek alapfeltétele, hogy az adott frame képes legyen kezelni az eltérő célcsoportokra 
megfelelően szegmentált üzeneteket; a fókuszt pedig a kritikus pontok háttérbe szorításával 
a negatív tartalomról a pozitívra irányítsa át és úgy tematizálja a problémakört, hogy 
közben minimalizálja a reputációs veszteséget.”39 (Pintér 2015a:81) Amennyiben az 

                                                           
38 Ezen kérdések fényében gyaníthatóan nemcsak az FT, de az SCCT is aktualizálásra szorul, hiszen Coombs 2007-

es invenciója óta eltelt tizenkét évben a cégek oldaláról is egyre összetettebb feladattá vált kitalálni, hogy mikor 
és hogyan érdemes befolyásolni a célcsoport percepcióit az internetes kommunikáció során. 
39 Természetesen a sikeres keretezés mellett a válságkommunikáció hatékonyságát számos egyéb kritérium is 
támogathatja, melyek alapfeltétele egyrészről a kellő mennyiségű és minőségű információ a biztonságérzet 
javítására és a spekulációk ellensúlyozására, másrészről a pontos helyzet- és folyamatfelmérés a szervezet belső 
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ezekhez hasonló általános iránymutatások empirikusan tesztelt válságkommunikációs 
tartalmi egységekkel és határozott menedzsment szabályokkal is kiegészülnek, az SCCT 
szempontjai már nemcsak a legfőbb értelmezési vázak kiválasztásában lesznek képesek 
támogatni a válságmenedzsereket, de azok gyakorlati becsomagolásában, a krízisválaszok 
konkrét megformálásában és a kárenyhítés folyamatában is nélkülözhetetlenné válnak. 

 

2. Az SCCT-vel kapcsolatos további kutatási irányok: természetesen nemcsak az FT oldaláról, 
de Coombs modellje felől is felmerülhetnek érdekes további kutatási irányok. Ami az 

általános bírálatokat illeti, Wright (2009) tanulmányában a baleseti klaszterhez illesztett 
válaszstratégiák hatékonyságát tesztelte és rámutatott, hogy a coombsi osztályok semmivel 

sem hatékonyabbak, mintha a szervezet egyéb, akár a koncepción kívül eső krízisreakciós 
hozzáállást alkalmazna. A kutató szerint ugyanis balesetek esetén az SCCT krízisválaszai 
valójában sem a szervezet válsággal kapcsolatos felelősségvállalásának mértékét, sem a 

céges reputációval kapcsolatos percepciókat nem befolyásolják pozitívan. (Wright 2009) 

Wright mellett az SCCT részleges invaliditását húzza alá Tripp tanulmánya (2016) is, 
amely egy konkrét esetre való adaptálást követően az elmélet iránymutatásaival 
kapcsolatban az egyértelműség teljes hiányára hívja fel a figyelmet. Ezt kiegészítve 
Bayarong (2015) elsősorban azoknak a diskurzusoknak az elmaradására mutat rá, amelyek 
a szervezet és a válság előtörténetét, valamint az előzetes kapcsolatok minőségét 
kulcstényezőkként vizsgálják; amellett érvel, hogy e két tényező indirekt és direkt hatása 
Coombs megközlítésében ezidáig kidolgozatlan maradt, így a jövőben részletezésre szorul. 

Coombs kutatásaiban felhívja arra is a figyelmet, hogy az elmélete által nyújtott 
gyakorlati útmutatásoknak akár jelentős anyagi korlátai lehetnek. (Coombs 2007b) A 

kisebb, szűkösebb erőforrásokkal rendelkező szervezetek esetében előfordulhat ugyanis, 

hogy nem engedhetik meg maguknak a koncepció által javasolt, leghatékonyabb 
krízisválasz-stratégia végigvitelét; ilyenkor Coombs a „második legjobb, de kevésbé 
költséges stratégiát” javasolja. (Coombs 2007b:173) Bár a szerző szerint az SCCT 
segítségével az is determinálható, hogy melyik stratégia lesz a „második legjobb”, azonban 
a krízismenedzserek számára egy adott szituációban rendelkezésre álló opciók közötti 
súlyozáshoz, az egyes alternatívák rangsorolásához már nem ad módszeresen kidolgozott 
választási szempontokat. Sőt, modelljének ismertetésekor Coombs egyenesen azt sugallja, 
hogy a második, harmadik, stb. legjobb, legdrágább opció megtalálásához elég pontosan 
ugyanazokat az iránymutatásokat követnie a krízismenedzsernek, mintha a 
legoptimálisabbat keresné (Coombs 2007b). 

A fenti állítás tudományos bizonyítás nélkül atekintetben bizonyosan vitatható, hogy 

amennyiben az eredeti coombs-i értékelő szempontokat a költséghatékonyság aspektusával 
bővítjük, akár az is előfordulhat, hogy teljesen eltérő végeredményt kapunk, mintha a 
legjobb, legeffektívebb opcióhoz vezető utat követnénk. Jelenlegi ismereteink fényében 
ugyanis nem tudhatunk arról semmi valid, empirikusan megalapozott információt, hogy a 
„költséghatékonyság”, vagy az „adott nagyságú büdzsé” szempontjai hol helyezkednek el 

                                                           

és külső viszonyait illetően, harmadrészről pedig a megfelelő mennyiségben allokált erőforrás. E három mellett 
fontos tényezők továbbá a szervezeti magatartásban megjelenő kompromisszumra, konszenzusra és szinergiára 
törekvés, az odafigyelés, a felmerült probléma iránti elkötelezettség. 
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az eredeti értékelő szempontok - előtörténet, kezdeti felelősségtulajdonítás, hírnév, stb. - 

hierarchiájában. Egyenértékűek-e velük, dominánsabb vagy gyengébb szempontok? A 

modell melyik fázisában, a legelején vagy a legvégén kéne-e számolni velük? Egyáltalán; 
amennyiben az anyagiakat tervezési szempontként integráljuk az SCCT-be, attól még a 

modell ugyanaz marad, vagy netán teljesen eltérő koncepciót kapunk? Ezen kérdések 
megválaszolása és a költségnek, mint tervezési-kivitelezési szempontnak a módszertanilag 
megalapozott integrálása egyelőre még várat magára. 

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy egy adott cég kommunikációjának költségességét 
rendszerint jóval kisebb mértékben határozza meg maga az adott stratégia, mint inkább a 
stratégiát tartalommal feltöltő, tényleges elemek és felhasználandó csatornák, formátumok 
megválasztása és kivitelezési minősége. Ebből következően amennyiben egy 
válsághelyzetben lévő szervezetnél erőforráshiány alakul ki, messze nem kézenfekvő, hogy 
a sikeres reputációvédelem érdekében automatikusan a Coombs által javasolt „sokadik 
legjobb” krízisválasz megkeresése és alkalmazása mellett kell döntenünk; elsőkörben lehet, 
hogy célszerűbb inkább a leghatékonyabb krízisválaszt kiszolgáló eszközöket újragondolni. 

Az értekezés szerzője szerint ez az a pont, ahol az SCCT leginkább kudarcot vall: 
stratégiákban gondolkozik ugyan, de a stratégiákat támogató apparátus kidolgozása során 
már elengedi a krízismenedzserek kezét, miközben ma az online kommunikációs 
technológiáknak köszönhetően egyre olcsóbban és könnyebben lehet tömegekhez eljutni. 

Bár eredeti célkitűzése és gyakorlatban is helytálló eredményei alapján ez csak részben 
kérhető számon a kutatón, fontos látni, hogy Coombs elmélete nem fogja át a teljes, a 
vállalat felelősségvállalásától egészen az érdekgazdák észleléséig tartó folyamatot. Az 
SCCT ugyanis egy sikeres szervezeti stratégia központi célmeghatározásáig és a lehető 
legadekvátabb krízisreakciós hozzáállás alapjainak lefektetéséhez vezeti csupán a 
válságmenedzsereket, de a szempontjai által kiválasztott, üzenet-központú 
válságkommunikációs keretek konkrét tartalmi elemeire már nem tesz javaslatot. Ebben a 
tekintetben a Coombs által használt kommunikációs keret fogalom is kissé elnagyoltnak 
hat, hiszen tulajdonképpen a különböző típusú krízisekhez illesztett kereteket a krízisválasz-

stratégiák alegységeiként definiálja (Coombs: 2007b), de konkrét tartalmi javaslatokat már 
nem tesz és az SCCT szempontjai által irányított válságkommunikáció részletes 
kidolgozásához sem ad instrukciókat. (Pintér 2016b) 

Ez a megközelítés két esetben bizonyosan problémás. Egyrészről ahogy a Kohn és Grün 
összeveszéséről szóló szakállas vicc40 is tartja: mindenkinek mást jelent a bocsánatkérés, 
adott esetben egyéni szociálpszichológiai szűrők és kulturális faktorok alapján mást 
jelenthet a kompenzáció, a kártérítés, a konfrontálódás, azaz bármelyik elsődleges vagy 
másodlagos krízisreakciós stratégia. Nem lehet tehát az érdekgazdákat homogén csoportnak 
tekinteni: egy válság esetén akár több célcsoport is érintett lehet, az eltérő célcsoportok 
pedig akár eltérő mértékű reputációt tulajdoníthatnak az adott cégnek, sőt, akár eltérő 

                                                           
40 Kohn és Grün összevesznek. Kohnt azonban bántja a lelkiismeret. Elmegy a rabbihoz, elmeséli a konfliktust és 
megkérdi, mit lehetne tenni. A rabbi azt mondja, hogy bocsánatot kell kérni. Kohn ebbe nem megy bele, inkább 
hazatér. Otthon újra furdalni kezdi a lelkiismeret, emiatt újra felkeresi a rabbiját és megkérdi, biztos, hogy 
bocsánatot kell-e kérni. „Teljesen biztos” – válaszolja a rabbi. „De lehet telefonon is?” – kérdezi vissza Kohn. 
„Lehet.”- mondja a rabbi. Erre Kohn otthon feltárcsázza Grün lakását. A túloldalon beleszólnak: „Halló?” Mire 
Kohn: „Halló, Kovács lakás?” „Nem, Grün lakás.” „Akkor bocsánat.” 
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mértékben is tehetik felelőssé azt a válság kirobbanásában. Mindez azt indukálja, hogy 
bizonyos esetekben nem az SCCT által sugallt egy, mindenható krízisválasz mentén épül 
fel a hatékony válságkezelő stratégia, hanem az eltérő befogadói csoportok megítélése miatt 
akár ugyanannak a válságnak a kapcsán is több, különböző kategóriába sorolható be a 

bajban lévő szervezet. E párhuzamos, mégis alapjaiban eltérő kategorizálás eredményeképp 
felmerülhet, hogy teljesen eltérő krízisválasz kidolgozása szükséges az eltérő 
karakterisztikájú és elvárású érdekgazdai csoportokkal folytatott sikeres kármentő 
kommunikációhoz, miközben Coombs szerint a konzisztencia fenntartása kulcsfontosságú 
a stratégiák adaptálásában. (Coombs 2007b) Ennek az elletmondásnak a feloldása, valamint 
a célcsoportok ilyetén való rangsorolása és a különböző típusú krízisválaszok 
összehangolása mindenképpen további kutatásokat igényel. 

Másrészről Coombs ugyan jelzi a problémát (Coombs 2007b), elmélete azonban nem 

fektet kellő hangsúlyt a médiára, mint a válságkommunikációs keretek legfőbb 
disztribútorára, így nem foglalkozik azzal sem, hogy a média saját működési 
mechanizmusai alapján szelektálhatja az intézményi krízisválaszokat. A média 
válsághelyzetekben betöltött, közvetítő szerepével kapcsolatos további kutatásokat sürget 
Bayarong (2015) is, míg Kynh (2008) a skandináviai légitársaság válságkommunikációját 
vizsgáló esettanulmánya során arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel a médiának megvan a 
maga agendája, működési módja és szelekciós mechanizmusai, így a Coombs által, az 
elmélet felépítéséhez felhasznált sajtóforrások akár kiszínezettek, torzítóak is lehetnek, ez 
a torzítás pedig vélhetően jelentős hatást fejtett ki az elmélet kifejlesztésére és annak 
konklúzióira is. Bayarong szerint az SCCT modellje azokat az eseteket se figyelembe nem 
veszi, se nem magyarázza, amikor a kommunikációs- vagy értelmezési kereteket olyan 
információk vagy narratívák formálják, amelyek ellenállnak, esetleg negligálják az adott 
válság érdekgazdáinak inputjait; illetve amikor a válságot egy külső – akár a szervezettel 
kapcsolatban sem álló – személy okozta. (Bayarong 2015) 

A fentiekkel szemben Coombs szerint a média hírközlési kereteivel kapcsolatos 
kutatások arra utalnak, hogy válság esetén az érdekgazdák nagy valószínűséggel a média 
értelmezéseit fogják elsajítátani (ld. pl. Caroll 2004). Ebből a kutató szerint két dolog is 
következik: egyrészről, hogy a krízismenedzserek jelentős nehézségekbe ütközhetnek, ha 
ezeket a médiaframe-ket alapjaikban akarják megváltoztatni; másrészről gyakran 
kénytelenek ezeken, az eleve adott értelmezési kereteken belül maradva dolgozni. (Coombs 

2007b) Coombs amellett foglal állást, hogy az online válságoknál is hasonló dinamikák 
játszódnak le: ezekben az esetekben a krízisekkel kapcsolatos céges információ interneten 
való megjelenítése egyértelműen segít létrehozni a szervezet számára előnyös keretet. 
Kutatásai során rámutatott, hogy amennyiben a média lefedettsége alacsony vagy a 

válsággal kapcsolatos internetes párbeszédből nem kristályosodik ki egyértelmű 
válságolvasat, a krízismenedzsernek könnyebb dolga lesz létrehozni és nyilvánosan 
megszilárdítani a saját keretét. (Coombs 2007b) 

A fentiekből akár egyértelmű kutatási program is következhetne: a jövőben érdemes 
lehet az SCCT-kutatóknak még egy lépéssel kiterjeszteni az elméletet és 
válságkommunikációs sajtóközlemények, médianyilatkozatok szövegeinek elemzése során, 
kvantitatív módszerek segítségével azonosítani a legfontosabb, a sikeres reputációvédelem 

érdekében előírható szakmai kritériumokat, tartalmi egységeket, akár konkrét tétel-szavakat 



71 

 

is, amelyeknek a siker maximalizálása érdekében feltétlenül szükséges megjelennie az 

egyes klaszterekhez illesztett válságkommunikációs keretben. (Pintér 2016b) A disszertáció 
harmadik lábjegyzetében (ld. 14. o.)  bemutatott kommunikációtechnológiai fejlődési 
tendencia értelmében mindezt a kiterjesztést érdemes volna célzottan az online térbe 
integráltan megtenni, hiszen az irányított válságkommunikációs keretezés szempontjai és 
az internet nyújtotta fogyasztói elvárások között bizonyosan számos korreláció kimutatható. 

Végezetül érdemes megemlíteni azt az aspektust, amely az értekezésben található eset 
szempontjából az SCCT-vel kapcsolatos legjelentősebb kritikákhoz vezet. Coombs 

modellje ugyanis csak egy részlegesen egzakt keretrendszernek tekinthető; olyan stratégiai 
útmutatónak, amelynek nagy előnye, hogy megmutatja a krízismenedzserek számára, hogy 
mely kritikus pontokon, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni annak érdekében, 
hogy az általuk képviselt szervezetet a klaszterek valamelyikébe be lehessen sorolni, viszont 

jelentős hátránya, hogy a szempontok értékeléséhez, illetve a helyzetfelmérő kutatáshoz 

már nem nyújt támpontokat. Ebből a módszertani hiányosságból fakadóan a szakemberek 

bizonyos dilemmák feloldásában, - például a koncepció működtetéséhez elengedhetetlen 

információk megszerzésében, esetleg az egyes krízisválaszok konkrét tartalommal való 
feltöltésében - magukra maradnak és kénytelenek pillanatnyi benyomásaikra, az általuk 
képviselt cég céljaira, valamint korábbi tapasztalataikra támaszkodni. 

A koncepció előírja például, hogy a kríziskommunikáció kidolgozásakor vegyük 
figyelembe a szervezet hírnevét, hitelességét, megbízhatóságát, de arra vonatkozóan, hogy 

ezeket a faktorokat pontosan mi alapján minősítsük kedvezőnek vagy éppen 
kedvezőtlennek, nem ad instrukciókat. Ugyanez igaz a felelősség és a reputációs 
fenyegetettség kérdésére is: mi alapján, mihez viszonyítva alacsonyak, közepesek, vagy 
éppen magasak ezek az értékek? Amennyiben az egyik tényezőre 3,6-os érték jön ki egy 
ötös skálán mérve, akkor azt pozitívan vagy negatívan minősítsük? A döntés a 
krízismenedzser szubjektív ítéletén, döntésén múlik, emiatt pedig végső soron az IVK sem 

mentes teljesen az NVK-ra jellemző naivitástól. 
A fentiekhez szorosan kapcsolódó probléma, hogy Coombs nem tesz javaslatot arra 

vonatkozóan sem, hogy az SCCT kulcsfaktorainak értékei milyen eszközökkel mérhetőek 

fel. Ki tekinthető célcsoportnak? Hogyan súlyozzunk a különböző célcsoport-szegmensek 

között? Mekkora mintán igyekezzünk felmérni ezeket a faktorokat? Hogyan 

következtessünk az adott mintáról a teljes célcsoportra? Hogyan ismerhetőek meg pontosan 
a befogadók percepciói; milyen kutatási forrásokhoz kell fordulnunk annak érdekében, 
hogy eldönthessük, hogy a krízisnyilvánosság értékelése alapján áldozatként, balesetként 
vagy megelőzhető eseményként kategorizálható a konkrét eset? Egyáltalán; biztos, hogy 

minden esetben direkt módon felmérhetőek a befogadók percepciói és rendelkezésünkre 
állnak a besoroláshoz szükséges kutatási források? Nem lehet, hogy éles helyzetben gyakran 
csupán a krízisnyilvánosság percepciót alakító média- és egyéb felületekre vagyunk 

kénytelenek támaszkodni? 

Mielőtt ezeket a kérdéseket tüzetesebben megvizsgálnánk, összefoglalásként 
elmondhatjuk, hogy 

 

míg az SCCT koncepciója stratégiai szinten remek normatív útmutató arra vonatkozóan, 
hogy a krízismenedzserek megértsék az adott szituáció sikeres kezeléséhez szükséges 
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részleteket és vágyott szervezeti hozzáállást, addig a válságkommunikációs folyamat 
taktikai szintjén némiképp hiányos és elnagyolt: sem a helyzetfelmérő kutatás lehetséges 
forrásaival, módszereivel és értékelési szempontjaival, sem az egyes stratégiák konkrét 
tartalmával, sem a használandó felületekkel és formátumokkal kapcsolatban nem ad 

részletes útmutatást. 
 

Az alfejezet során összegzett, általános kritikákon túl a következőkben egy további, a 

modell szabályainak merevségéből és reflexivitásának hiányából fakadó, az SCCT hatókörét 
korlátozó tényezőre szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen az időre. E faktor az 

értekezésben található eset, vagyis a 2016-os budapesti robbantás tanulmányozása során 
kiemelt jelentősséget nyer majd a negyedik fejezetben, hiszen új elemzési szempontként való 
bevezetésével kimutatható a válságkommunikációs szakma gyakorlati protokollja és Coombs 
elmélete között húzódó legjelentősebb ellentmondás. 
 

3.8. További megoldásra váró problémák az időfaktor tükrében; a passzív, a szimultán és 
a kontrolláló válságkommunikációs keretezés 

 

Ahogy az értekezés 3.4-es fejezetében láttuk, Coombs szerint a reputációs fenyegetettség 
mértékének megismerése nélkül nem sorolhatóak be a cégek az áldozat, a baleset, vagy a 
szándékos esemény alapvető klasztereibe, a besorolás hiánya pedig a modell sikerességét 
lehetetleníti el. (Coombs 2007b) A következőkben tárgyalt probléma alapját elsősorban az adja, 
hogy a kategóriákba rendszerezéshez elengedhetetlen komponensek (előtörténet, 
felelősségtulajdonítás, hírnév, stb.) megállapítására csakis valamilyen mértékű 
helyzetfelmérést, kutatást, média- és piacelemzést, szervezeti diagnózis felállítását követően 
van lehetőség, mely 

 

 egyrészről kvázi kötelező előfeltétele a modell megfelelő működésének; 
 másrészről viszont amellett, hogy megterheli a szervezet erőforrásait és humán kapacitását, 
 magas szintű kutatásmódszertani kompetenciákat igényel, 
 ráadásul jelentős időt is igénybe vehet. 
 

Ezen a ponton egymásnak ellentmondó szakmai szempontokra bukkanhatunk, hiszen 

 

 amíg az SCCT alkalmazására való felkészülés, a szükséges információk begyűjtése, 

rendszerezése és az ezekre az információkra építő krízisválasz kidolgozása vélhetően 
értékes órákat, napokat vesz el,  

 addig a válságkommunikációs szakemberek körében alapvetésnek számít, hogy az első 
reakció gyorsasága és megfelelőssége meghatározó a válság intenzitásának szempontjából, 
hiszen ez az a két komponens, ami a leginkább meghatározza a veszélyes helyzet lefutását, 
időtartamát. (ld. pl. Alfonso-Suzanne 2008) Carney és Jorden (1993) szerint a gyors válasz 
szervezeti aktivitást és dominanciát jelez; megmutatja, hogy a krízisben lévő cég kontroll 
alatt tartja a helyzetet. Hearit kutatása (1994) a másik oldalról erősíti meg ugyanezt: 

kutatásaiban rávilágított, hogy a csend valójában passzivitást kommunikál a vállalatról és 
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lehetővé teszi, hogy ellenérdekelt csoportok alakítsák a válságszituációt. Arpan és Roskos-

Ewoldsen (2005) szerint a korai krízisválasznak köszönhetően az érdekgazdák nagyobb 
hitelességet, megbízhatóságot tulajdonítanak a vállalatnak, mintha a reakció késne. A 

válságreakció azonnaliságára vonatkozó általános szakmai előírást a 
kommunikációtechnológia fejlődése, valamint az online médiahasználati szokások, 
felhasználói igények változása is aláhúzza; ma ugyanis már határozott elvárás a cégekkel 
szemben, hogy az internet sebességének megfelelő gyorsasággal kommunikáljon. (ld. pl. 
Hayes-Kotwica 2013, Gruber et al. 2015, Pintér 2017b) Erre az elvárásra maga Coombs is 

felhívja a figyelmet, aki szerint minden krízis esetén szem előtt kell tartani a következő 
három tanácsot: „Légy gyors, légy határozott és légy nyitott!”. (Coombs 2009) 

 

Összefoglalva a fentieket; miközben az SCCT alapján azt látjuk, hogy a sikeres kezelés 
érdekében elengedhetetlen tűpontos képet kapnunk az összes érintett észleléséről - nemcsak a 

válság kitörtésének pillanatában, de történeti dimenzióban is, - aközben rendszerint 
időkényszerben vagyunk; a krízisnyilvánosság és a szakma protokollja ugyanis a válságot 
követően szinte azonnal várja a szervezet hivatalos reakcióját, melynek mihamarabbi 

közzététele a cég jól felfogott üzleti érdeke is. Adja tehát magát a kérdés, hogy mi történik 
akkor, ha 

 

 a válság kitörésének pillanatában nincsen elég rendelkezésre álló információnk és/vagy 
elemezhető forrásunk és/vagy a társadalomtudományi kutatások kivitelezésével kapcsolatos 
ismeretünk ahhoz, hogy az általunk képviselt szervezetet megalapozottan besorolhassuk a 

coombsi klaszterek valamelyikébe; 
 a különböző érdekgazdai csoportok eltérő mértékben, - akár eltérő aspektusokból kifolyólag 

- teszik felelőssé az adott vállalatot a válság kirobbanásért, így akár több coombsi 
kategóriában is értelmezhető az adott szituáció; 

 a fenti kísérőjelenségek együttes vagy egyedülálló jelenléte ellenére mégsem szeretnénk a 
kevésbé hatékony NVK-t használni; 

 viszont a helyzetelemzés, információgyűjtés, esetleg a különböző célcsoportokhoz rendelt 
krízisválaszok súlyozása miatt elvesztegetett idő ellenére sem kívánjuk elszalasztani a 
gyors, első reakcióban rejlő lehetőséget? 

 

Ezekre a kérdésekre Coombs kutatásai nem adnak kielégítő válaszokat, az SCCT modellje 
ugyanis ebben a megvilágításban nem foglalkozik sem az időfaktorral, sem a több alternatív 
választ felvető esetekkel, ráadásul némiképp megalapozatlanul valószínűsíti, hogy a 
klaszterekbe soroláshoz szükséges összes információ rögtön rendelkezésünkre áll a válság 
kirobbanásakor. (Coombs 2007b) A kutató nemcsak feltételezi az egyetlen, univerzális 
krízisválasz mindenhatóságát, de azt is előírja, hogy a koncepció szempontjai segítségével 
kiválasztott stratégia alkalmazásakor mindig, minden körülmények között célszerű követni az 
egységesség és következetesség elvét. Bár javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy bizonyos 
szituációkban milyen a megfelelő krízisreakciós hozzáállás, annak nem jár utána, hogy mi 
történik akkor, ha a válságban lévő szervezet a tervezéshez szükséges inputok híján a némaság, 
vagyis a kommunikáció időszakos vagy teljes elhalasztása mellett dönt. Vizsgálja ugyan, hogy 
milyen az adekvát és az inadekvát keretezés, de nem foglalkozik 
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1. azokkal a komplex válságszituációkkal, amikor több alternatív értékelési mód is felmerül, 
illetve 

2. amikor a keretezés teljesen elmarad, vagyis hogy mi történik, ha a szervezet egyáltalán nem 
nyilatkozik a válság kapcsán. 

 

Ezek Coombs eredeti célkitűzései miatt klasszikus kritikaként nem azonosíthatóak ugyan, 
viszont az SCCT lehetséges kiterjesztéseként felvetik a kérdést: értelmezhető-e önmagában a 
„nem kommunikáció” keretezési folyamatként, illetve hogyan rangsoroljuk, súlyozzuk 
ugyanannak a válságnak az eltérő kategorizálási módjait? 

Ilyen esetekre a korábban tárgyalt NVK és IVK mellett a következőkben három újabb, saját 
kommunikációs keretezés fogalmat vezetek be: a passzív- (a továbbiakban PVK), a szimultán-

, vagy más néven kombinált- (a továbbiakban SZVK), valamint a kontrolláló, vagy más néven 
áthidaló (a továbbiakban KVK) válságkommunikációs keretezést. 
 

 A PVK arra az előfeltevésre épít, hogy azon válságesetek során, amikor az érdekgazdák 
hiába várják a hivatalos állásfoglalást, a szervezet némasága is kommunikál bizonyos 

információkat. (Pintér 2018c) 
 Az SZVK arra az előfeltevésre épít, hogy Coombs állítása ellenére, számos válság esetén 

nincs egy, univerzális, mindenre kiterjedő hatókörű krízválasz-stratégia, hanem a 
különböző érdekgazdai csoportok - heterogén percepcióik, valamint a kezdeti 

felelősségtulajdonítás eltérő mértéke és értelmezése miatt, - eltérő kezelést és 
kommunikációt igényelnek, melynek következtében az egyes klaszterek valamilyen 
szempontok szerinti kombinálására, - esetleg szelekciójára, - valamint a kiválasztott 
stratégia konzisztens alkalmazására vonatkozó előírás negligálására kényszerülünk. 

 A KVK arra az előfeltevésre épít, hogy létezik olyan szervezeti megszólalás, amelynek a 
segítségével a menedzserek egyrészről elkerülhetik az NVK esetleges romboló hatását, 
másrészről pedig ideig-óráig képesek részben vagy egészben ellenőrizni, kézben tartani az 

eseményeket addig a pontig, amíg nem szerzik meg az IVK alkalmazásához szükséges 
ismereteket.41 

 

Bár a passzív-, a szimultán-, és a kontrolláló válságkommunikációs keretek módszertani 

kidolgozása egyelőre még várat magára, az eddigiek alapján azonban már számos fontosabb 

ismérvük, alkalmazási kritériumuk megadható, amelyeket az alábbi táblázatban összegzek. 
  

                                                           
41 Míg az NVK-t, az IVK-t, a PVK-t, valamint az SZVK-t az értekezés szerzője elsődleges, önmagukban is 

értelmezhető kommunikációs keretezés-típusokként határozza meg, addig a KVK-t csupán kiegészítő, másodlagos 
framing-ként definiálja, mely kizárólagosan semmilyen körülmények között nem használható. Ennek a legfőbb 
oka a válságmenedzseri szakma etikai és pragmatikus útmutatóiban keresendő, melyek azt diktálják, hogy a cég 
ne csak „porhintő” kommunikációt folytasson, de mihamarabb tényleges erőfeszítéseket is tegyen a válság 
kezelése, a károsultak kompenzálása, valamint az eredeti állapot visszaállítása céljából. Mivel a krízisek 
burjánzása – az adott szituáció megszüntetésére és a kármentésre vonatkozó tényleges tevékenység nélkül - 

rendszerint nem kontrollálható a végtelenségig, ezért módszertani szempontból a KVK használata csakis akkor 
indokolt, ha az alkalmazásával nyert időt az IVK minél gyorsabb, precízebb előkészítésére fordítják a kríziskezelő 
szakemberek. 
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A PVK jellemzői Az SZVK jellemzői A KVK jellemzői 
 Inaktív. 
 Mind a primer, mind a 

szekunder valóságot 
ignorálja. 

 Az információ nem 
közlése, visszatartása, a 
reakció elmaradása által 
tagadja a válság tényét, 
az eseményekkel 
kapcsolatos felelősséget, 
érintettséget, 
érdeklődést. 

 Ignoráns szervezeti 
kommunikációs 
magatartás jellemzi, ami 

nem él sem az NVK-ban, 

sem az IVK-ban, sem az 

SZVK-ban, sem a KVK-

ban rejlő lehetőségekkel. 

 Kontrollálatlanul és 
ellenőrizetlenül hagyja 

terjedni a spekulációkat, 
burjánzani a különböző 
érdekgazdai 
percepciókat. 

 Konkrét jelentést 
általában külső szereplő 
tulajdonít neki: a néma 
szervezetet a 

krízisnyilvánosság 
ruházza fel bizonyos 
jellemzőkkel. 

 Reaktív, de párhuzamos. 
 Az IVK-hoz hasonlóan a 

szekunder valóságra 
fókuszál, de azon belül is 
szegmentál; további 
különböző 
valóságolvasatokat 
azonosít, és azokra 
szelektíven vagy 
teljeskörűen reagálva 
épít fel több alternatív 

krízisválaszt. 
 Használata annak a 

felismerésén alapul, 
hogy az eltérő 
célcsoportok külünböző 
mértékű felelősséget, 
hírnevet 
tulajdoníthatanak a 

szervezetnek, heterogén 
aspektusok miatt 

vádolhatják a céget, 
ebből következően pedig 

eltérő tervezési 
szempontokat adnak a 

válság sikeres 
kezeléséhez.  

 Az eltérő coombs-i 

kategorizálás 
eredményeként létrejövő 
különböző keretek 
részben vagy egészben 
egymásra épülnek; 
valamilyen súlyozást, 
kombinálást / válogatást 
követően épülnek fel. 

 Az alapját az IVK 
krízisválasz-típusai 
képezik, melyek akár 
differens tartalmi 

egységekből is 

felépülhetnek, így 

 Proaktív, de szinguláris. 
 Az SZKV-hoz hasonlóan 

a szekunder valóságra 

fókuszál, azon belül 
különböző 
valóságolvasatokat 
azonosít, amelyek 

számszerű növekedését, 
vagyis a krízis mélyülését 
gátolja. 

 Szemben az NVK-val és 
az IVK-val, a KVK-nak 

csupán másodlagos célja a 

válság teljes megoldása; 

elsősorban a kontroll 

visszaszerzése és az 
események burjánzásának 
a megállítása a feladata. 

 Részben már a válság 
kitörése előtt adott 
panelekből épül fel; a 
panelek gyorsan 

feltölthetőek az adott 
helyzet specifikus 

részleteivel. 
 Gyorsan, a válság 

kirobbanását követően 
kvázi azonnal 
megjeleníthető. 

 Nyilvános igazodási 
pontot ad; interakcióra 
nyitott, elsődleges 
forrásként, együttműködő 
félként pozícionálja a 

szervezetet. 

 Megerősíti a válság 
tényét, valamint hogy a 

cég aktívan tesz a sikeres 

kezelésért. 
 Konkrét időpont 

megjelölésével ígéri be az 
IVK, vagyis a részletes 
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összehangolásuk 
kulcsfontosságú a sikeres 
kríziskommunikáció 
szempontjából. 

 A többszörös 
kategorizálás, súlyozás, 
az eltérő célcsoportokra 
szabott, lehető 
legadekvátabb 
krízisválasz-stratégia 
kidolgozása jelentős időt 
vesz igénybe, mely alatt 

célszerű a KVK 

másodlagos technikáját 
alkalmazni. 

információk közlésének 
idejét. 

 Segítségével a szervezet 

időt nyer, hogy érdemben 
kivizsgálhassa a 

válságeseményt és a 
leghatékonyabb coombsi 

kategorizálás (IVK vagy 

SZVK) érdekében 
információt gyűjthessen. 

 

7. táblázat: A passzív, a szimultán és a kontrolláló válságkommunikációs keretezés 
eltérő jellemzői (saját ábra) 

 

Természetesen a fenti keretezéstípusok mélyebb kidolgozást, a jellemzőik pontosabb 
megadását és empirikus megalapozást igényelnek az alábbi három fő kérdéskör mentén. 
 

1. A KVK során, az adott szituáció kapcsán az érdekgazdák percepcióinak felmérése nélkül 
célszerű-e automatikusan használni a coombsi krízisválaszok közül az emlékeztetést vagy 
a dícséretet? E két krízisválasz támogatja ugyan az események kézben tartását, viszont 
további kutatást igényel annak a körüljárása, hogy ettől nem válik-e a kontrolláló keret 
legalább részben IVK-vá? Mely szituációkban sikeresebb a KVK, mint az NVK? Abban az 

esetben is sikertelenebb-e az NVK, mint a KVK, ha idővel követi egy jóval 
megalapozottabb, irányított krízisválasz, ami pontosítja a korábban átadott információkat? 

2. Pontosan mit kommunikál a cégről a PVK, milyen jellemzőket tulajdonítanak a befogadók 
annak a vállalatnak, amelyik krízis során hallgatásba burkolódzik? Vannak-e olyan 

szituációk, amikor az inaktivitás a legkézenfekvőbb stratégia? Amennyiben vannak, melyek 

azok? A kommunikáció elmaradásával pontosan milyen konstruktív lehetőséget szalaszt el 
a cég? 

3. Az SZVK esetén milyen szempontok szerint súlyozzuk a különböző krízisválaszokat? Az 
adott érdekgazdai csoportok mérete, jelentősége, vásárlóereje, vagy egyéb priorizálási 
szempontok alapján? Érdemes-e minden egyes célcsoportra és célcsoportszegmensre külön 
keretet kidolgozni? Amennyiben igen, a kereteket milyen mértékben építsük egymásra, 
milyen mértékben szinkronizáljuk? Az egymásnak ellentmondó tartalmú krízisválaszok 
problematikáját hogyan oldjuk fel? Érdemes-e a különböző keretek legfontosabb elemeit 
kombinálni, vagy sikeresebb-e, ha több keretet használunk párhuzamosan és konzekvensen, 

esetleg súlyozást követően szelektálunk, vagyis a kevésbé jelentőseket egyáltalán nem 
jelenítjük meg nyilvánosan? Amennyiben a szelektálás mellett döntünk, milyen módszerrel 
azonosítható a válságban lévő cég elsődleges célcsoportja és annak percepciói? 
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Amennyiben a legfontosabb elemek egybeolvasztása mellett döntünk, azokat milyen 
szempontok szerint választjuk ki? Hatékonytalanabb-e a rosszul kategorizált IVK, mint az 

NVK? Érdemes-e az SZVK kidolgozásáig KVK-t alkalmazni? 

 

A fenti kérdések megválaszolására jelen értekezés szerzője a továbbiakban nem 
vállalkozik; pusztán azt kívánta bemutatni, hogy amennyiben a válságkommunikáció 
folyamatát framing-ként értelmező tudományos perspektívát és Coombs normatív 

iránymutatásait a szakma gyakorlati kihívásainak és néhány specifikus válsághelyzeteknek a 

fényében is megvizsgáljuk, számos további, tudományos megalapozásra váró távlat nyílik a 

terület kutatásában. A következőkben egy kiemelt hazai eset tanulmányozása során a naiv-, az 

irányított-, a passzív-, a kontrolláló-, valamint a szimultán válságkommunikációs keretezés 
jelenlétét, a kapcsolódó jövőbeli kutatási irányok legitimitását, valamint az SCCT 

kiterjesztésének szükségszerűségét igazolom.  
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4. A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet alkalmazása a 2016-os budapesti 

robbantással kapcsolatos rendőrségi kommunikáció elemzése során 

 

Értekezésem következő fejezetében az SCCT és az FT kapcsolódási ponjait a 2016-os 

budapesti robbantás elemzése során a rendőrség kommunikációjában azonosítom. A detonáció 
nyomán kialakult helyzet komplexitásának és a válságban érdekelt szervezet szakmai 

kihívásainak megértése a coombsi megközelítés korlátaihoz és lehetséges kiterjesztéséhez is 

közelebb visz: egyrészről segít azonosítani azokat a pontokat, ahol az SCCT érvényét veszti, 
másrészről pedig némiképp tovább szofisztikálja az előző fejezetben ismertetett, saját 
keretezés-fogalmakat is. A következőkben elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

 

az SCCT modellje kritikus helyzetben is teljeskörűen és sikerrel implementálható-e, avagy 

Coombs csupán a válságesetek utólagos tanulmányozásához, valamint a szakmai és 
tudományos konzekvenciák levonásához nyújt értékelési szempontokat? 

 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása céljából a negyedik fejezet kevésbé retrospektív 

tudományos elemzésként értelmezendő, mint inkább egyfajta gyakorlati szimulációként, 
melynek keretein belül a szerző igyekezett lépésről-lépésre igazodni a kutató iránymutatásaihoz 

és megvizsgálni, hogy a budapesti robbantás sajtótájékoztatója során a rendőrség az SCCT 
szabályai közül melyeket tudta (volna) zökkenőmentesen implementálni, és melyek azok, amik 
diszfunkcionálisak. Annak érdekében, hogy az esettanulmány valóban hűen modellezze a 

történteket, a következőkben kizárólag a hivatalos szervek rendelkezésére álló 
időintervallumra, valamint a detonációtól az első részletes megszólalás kezdetéig nyilvánosan 
hozzáférhető információkra támaszkodom. 

Az értekezésben ismertetett elméleti eredmények és az esettanulmány korrelációjának 

kimutatása, valamint a fejezetek közti kapcsolatok explicitté tétele az alábbi tizenkét tartalmi 

egység mentén valósul meg: 
 

1. ismertetem az esettanulmány tézisét és főbb érvelését; 
2. bemutatom a budapesti robbantás körülményeit, majd Nyárády-Szeles (1999) szempontjai 

segítségével konceptualizálom a válságot; 
3. röviden összefoglalom az információs társadalom és az online média válságkezelésre 

gyakorolt hatását, 
4. vázolom mindazokat a kutatási forrásokat, amik a rendőrség reputációs fenyegetettségének 

és a célcsoport percepcióinak felmérése céljából relatíve rövid idő alatt, éles helyzetben 
rendelkezésre álltak (volna); 

5. a hivatalos szervek előzetes kapcsolatainak megismerése érdekében összefoglalom a 
szervezet megítélésével kapcsolatos kutatásokat; 

6. azonosítom a rendőrség, mint közszolgálatot ellátó cég kommunikációs specifikumait; 
7. a kezdeti felelősségtulajdonítás felmérése érdekében bemutatom az eset médiaelemzésének 

eredményeit: meghatározom a reputációs fenyegetettség mértékét, besorolom a rendőrséget 
a coombsi klaszterek valamelyikébe, majd hozzávetőlegesen megbecsülöm, hogy mennyi 
időbe telt volna és mekkora stábot igényelt volna ez a folyamat; 
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8. ismertetem a helyzetfelmérő kutatás során felszínre jött, az SCCT-vel kapcsolatos újabb 
kritikai észrevételekeket, majd illusztrálom azokat a gyakorlati dilemmákat, amelyekre 
Coombs nem ad egyértelmű válaszokat; 

9. utólagos elemzési támpontokat nyerek ki a szakértői blogok, felhasználók által generált 
tartalmak, valamint a kapcsolódó szavazások és kommentek áttekintéséből; 

10. bemutatom a rendőrség sajtótájékoztatójának médiareprezentációit és összefoglalom az 
azokra érkezett olvasói reakciókat; 

11. az SCCT koncepcióján belül, stratégiai és taktikai szinten egyaránt értékelem a rendőrség 
sajtótájékoztatóját, majd ismertetem, hogy mit kellett volna máshogy kommunikálnia a 
szervezetnek; 

12. végezetül pedig röviden összefoglalom az első hivatalos megszólalást értékelő cikkek 

tartalmát és bemutatom a válság lefutását. 

A következőkben nyolc központi gondolatot járok körbe, melyeket a kutatás központi 
érvelésével együtt a következő fejezetben mutatok be részletesen. 
 

4.1. Az esettanulmány tézise és főbb célkitűzései 
 

Az értekezés fő tézise szerint 
 

az SCCT sikeres működtetéséhez kivétel nélkül mindig szükséges valamilyen mértékű 
helyzetfelmérés, ez a tény pedig felveti elmélet és gyakorlat, vagyis a coombsi tudományos 
nézőpont, valamint a válságkommunikáció protokollja közötti ellentétet. 

 

Annak alátámasztása érdekében, hogy miért problémás, hogy ezt a diszkrepanciát Coombs 

teljességgel figyelmen kívül hagyja, az értekezés fő tézisét további nyolc gondolati egységre 

bontom, melyek körüljárása során részletesen illusztrálom az elmélet korlátait. 
 

1. Elsőként rámutatok, hogy a robbantáshoz hasonló kemény válságok esetén a szituáció 
részleteinek kivizsgálásához, az adott szervezet lehetőségeinek és státuszának 
feltérképezéséhez, az SCCT útmutatásai alapján legadekvátabb krízisválasz-stratégia 
kiválasztásához, - vagyis az IVK-hoz - szükséges alapvető ismeretek megszerzése minden 

esetben átfogó cégtörténeti- és/vagy piac- és/vagy média- és/vagy célcsoport analizálást 
igényel, mely - még a legprofesszionálisabban működő szakemberi gárda esetén is – hosszú 
órákba telhet és jelentős energiaráfordítást igényel. 

 

2. Ezzel szemben a válságkommunikáció szakmai protokollja szinte azonnali hivatalos 

reakciót ír elő, mely dilemma csakis a krízis észlelésének pillanatában instant bevethető 
NVK-val oldható fel. Ez a keretezéstípus azonban elvetendő, hiszen egyrészről nem 
támogatják a tudomány objektív, empirikusan tesztelt szempontjai, másrészről ignorálja a 
krízisválaszt befogadók percepióit, így az SCCT-kutatások eredményei alapján elmondható 
(Coombs 2007b, Pintér 2016b), hogy jóval hatékonytalanabb kommunikációt eredményez, 
mint az IVK. 
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3. Az IVK-hoz elengedhetetlen átfogó vizsgálatok azonban az időkényszer, a 

krízismenedzserek hiányzó tudományos kompetenciái és a megszerezhető információk 
esetlegessége miatt valószínűsíthetően sosem érhetnek el száz százalékos reprezentativitást 
és társadalomelméleti megalapozottságot, mivel a befogadói percepciók teljeskörű 
felmérésére, - vagyis több ezer fős mintán elvégzett kérdőíves-, vagy interkóder táblázat 
segítségével készített kutatásra, a célcsoport tagjaival folytatott mélyinterjúra, esetleg 
fókuszcsoportos beszélgetésre - éles helyzetben aligha van lehetőség. Ennek ellenére 
számos olyan primer és szekunder kutatási forrás, kvantitatív háttérinformáció áll 
rendelkezésünkre, melyek segítségével – ha a célcsoport észleletét és a krízissel kapcsolatos 
kezdeti felelősségtulajdonítás pontos mértékét nem is, de – az ezeket a faktorokat leginkább 
befolyásoló tartalmakat megismerhetjük. 

 

4. A befogadói percepciók megismerésére és a helyzetfelmérő kutatásra fordított idő alatt a 

rendőrség hivatalos álláspontja szükségszerűen késik; a hivatalos szervek hallgatását pedig 

PVK-ként értelmezhetjük, hiszen a célközönség egyértelműen azonosítható jellemzőket 
tulajdonított a hallgatásba burkolózó szervezetnek. 

A rendőrségre a detonációt követő húsz órában jellemző némaság a szervezet 

kommunikációs kontrollvesztéséhez és információs deficit kialakulásához vezetett, amely 

végső soron a célcsoport más, kevésbé kredibilis médiafelületek felé fordulását, valamint a 

bűntett eredetével és részleteivel kapcsolatos találgatások elterjedését eredményezte. Mivel 

a válságesemények nagy hírértékük miatt a média fokozott érdeklődésére tartanak számot, 
így a robbantást követő időszakban megnőtt a szenzációhajhászó és spekuláló híradások, 
meg nem erősített információk, összeesküvés-elméletek száma is, melyek nagy számban 

terjedtek a közösségi média felületeken és felhasználói blogokon. (Pintér 2018a) A 

különböző értelmezések nemcsak komplexebbé, de nehezebben kezelhetővé is tették a 
hivatalos szervek által uralni kívánt kommunikációs teret. 

 

5. A fentiek miatt a befogadói percepciók megismerésére és a helyzetfelmérő kutatásra 
fordított idő alatt a rendőrségnek célszerű lett volna a PVK helyett élni a KVK 

lehetőségével. A KVK egyik legsikeresebb eszköze lehet az ún. átmeneti nyilatkozat, mely 

nemcsak meggátolhatja a válságszituáció problémakörének tágítását, de az érdemi 
tájékoztatásig nyilvános igazodási pontot is adhat. (Pintér 2017a) A KVK főbb tartalmi 
egységei megismerhetőek az átmeneti nyilatkozatra vonatkozó gyakorlati útmutatókból. 
(ld. pl. wildewords.ie 2016, IAAPA 2012, imagemanagement.in 2012) 

 

6. Nemcsak az SCCT klasztereibe való besoroláshoz elengedhetetlen információk 
megszerzéséhez szükséges idő, de nemegyszer az információk forrásait jelentő 
médiatartalmak, szakértői kommentárok megjelenése is napokat vehet igénybe. A fejezet 

során annak a pontos időpontnak a beazonosítására is törekszem, amikor a rendőrség 

számára már elengendő forrás állt rendelkezésére a krízisnyilvánosság percepcióinak 
teljeskörű megismeréséhez, ezáltal pedig lehetőség nyílt (volna) a KVK-t IVK-ra cserélni. 
Megállapítom, hogy a magyar rendőrség első részletes megszólalásának ütemezése 
megfelelő volt-e, vagy sem. 
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7. Ahogy a detonáció nyomán kialakult helyzet is mutatja, vannak olyan krízisszituációk, 
amelyek értékelésekor nem egyértelműen és nem kizárólagosan sorolható be az SCCT 
klasztereibe az érintett szervezet, mivel a befogadói percepciók alapján a kezdeti 
felelősségtulajdonítás több különböző aspektusban is megjelenik. A fejezet során 
rámutatok, hogy a magyarországi hivatalos szervek két okból kifolyólag is főszereplői az 
esettanulmánynak, emiatt pedig két különböző módon értékelhetjük Coombs koncepcióján 
belül a rendőrség szerepét, mely végső soron két eltérő stratégiát is vont (volna) maga után. 

Mivel e differens stratégiák jelentős kontrasztban állnak egymással, - e paradoxon 

feloldására pedig a modell nem nyújt megnyugtató megoldást, - ezért amellett érvelek, hogy 
a jövőben elengedhetetlen az SZVK fogalmát és módszertanát kidolgozni, valamint 
megadni a technika osztályozási és súlyozási szempontjait is. 

 

8. Végezetül megállapításra kerül, hogy az SCCT iránymutatásainak fényében a rendőrség 
sajtótájékoztatója NVK-nak tekinthető, nem pedig IVK-nak. Ennek legfőbb 
magyarázataként illusztrálom, hogy a rendőrség szakemberei egyrészről bizonyos, az eset 

részleteivel kapcsolatos befogadói értelmezéseket teljességgel figyelmen kívül hagytak, 
míg más, inadekvát tartalmi elemeket indokolatlanul túlhangsúlyoztak, mely végső soron 
kevésbé hatékony válságkommunikációt eredményezett, mintha szisztematikus 
helyzetfelmérő kutatásra alapozott kategorizálás, a krízisnyilvánosság észlelésének 
integrálása és Coombs szempontjai szerinti IVK történt volna. 

 

Miután megismertük a disszertáció tézisét és a kapcsolódó esettanulmány főbb érvelését, a 

következőkben a budapesti robbantás körülményeit ismertetem, majd konceptualizálom a 
válságot.  
 

4.2. A budapesti robbantás körülményei: a válság konceptualizálása 

 

2016. szeptember 24-én éjjel Magyarország fővárosa, Budapest belvárosában 22 óra 36 
perc 18 másodperckor robbantás történt egy felújításra előkészített, üres üzlethelyiség 
bejáratánál a Teréz körút 4. szám alatt (Joób 2016a). A bűncselekményben három fő sérült meg, 
közülük egy gyalogosan arra haladó rendőrjárőr páros egyik tagja életveszélyesen, társa pedig 
súlyosan (hvg.hu 2016). A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vizsgálat idejére teljesen 
lezárta a területet, a tömegközlekedési vonalakat módosították (privatbankar.hu 2016). A 

városrészre mindenkit csak lakcímkártyával engedtek be, a lakókat igazoltatták és kikérdezték. 

Bár elvitathatatlan tény, hogy a hivatalos szervek szinte azonnal megkezdték a 
helyszínelést, a szakemberek mozgósítását és az eset kivizsgálását, a részletes központi 
tájékoztatással mégis csaknem húsz órát vártak, a térfigyelő kamerák által a feltételezett 
elkövetőről készült felvételeket pedig a detonációtól számított negyvenegy órán belül hozták 
nyilvánosságra (Joób et al. 2016). Papp Károly országos rendőrfőkapitány másnap, azaz 
szeptember 25. esti bejelentése szerint a merénylet célpontja egyértelműen a közelben 
járőrszolgálatot teljesítő két rendőr volt, a szerkezet pedig házi készítésű szögbomba lehetett. 

A feltételezett elkövetőt, aki a nyomozás adatai szerint egyedül hajtotta végre a robbantást, 
közel egy hónapi nyomozás után, 2016. október 19-én fogták el a Terrorelhárítási Központ 
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(TEK) munkatársai (hirado.hu 2016). Bár a bűncselekmény indíttatását a mai napig nem tudjuk 

biztosan (Német 2017), a detonációt követő kritikus időszakban számos alternatíva felmerült 
arra vonatkozóan, mi motiválta a tettest. Mielőtt bemutatom, miért problémás, hogy a hivatalos 
szervek nem tartották kontroll alatt a kiváltó okokkal kapcsolatos spekulálásokat, – amelyek a 

terrortámadástól a titokzatos politikai megrendelőig tartó széles skálán helyezték el az 
eseményeket (Pintér 2018a), – a következőkben osztályozom az esetet 42 

A krízisek konceptualizálásánál alapvetésnek számít, hogy a fogalom tág értelmezéséből 
adódóan a veszélyes helyzeteket több szinten értelmezhetjük. A különböző válságszituációkat 
az érdekeltek köre, kiváltó okaik, jellegzetességeik, súlyosságuk, valamint menedzselhetőségük 
alapján is lehet még homogénebb csoportokra osztani (Nyárádi-Szeles 1999: 288) 

 

 A hivatalos szervek nézőpontjából a Teréz körúti robbantást kritikus válságként 
osztályozhatjuk, mivel egy üzlethelység nagymértékben károsodott és személyi sérülés is 
történt. 

 Az érintettek szempontjából lokális válságként jellemezhető, mivel elsősorban a fővárosi 

lakosságot érintették a következményei. (Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy bár a 
rendőrség részéről maga a krízisszituáció nem tekinthető országos érintettségűnek, a 

krízisszituáció kommunikációja viszont annál inkább. Egyrészről azért, mert egy országos 
hatókörű szerv viszonylagos kontraproduktivitását mutatta, másrészről pedig azért, mert a 

bűncselekményt a média számos más közéleti kérdéssel is összekapcsolta. Mivel a 

robbantásról szóló sajtótermékek és televíziós riportok a válságesemény külpolitikai, 
biztonságtechnikai és kulturális aspektusait több ízben is az európai migrációs válságig 
vezették vissza, így akár a teljes nemzet érdekeltségére számot tartó krízisként is 

osztályozhatnánk.) 

 Az eredet és kiváltó ok szerint emberi rosszindulat okozta erőszakos cselekedet történt. 
 A válságot elszenvedő szervezet szempontjából külső válságról van szó, hiszen a robbantás 

közvetlenül nem függ össze a rendőrség életével, belső működésével és munkakultúrájával, 
viszont a szerveknek alaprendeltetése szerint mégis kötelessége volt foglalkozni a detonáció 
nyomán kialakult helyzet kezelésével. 

 A krízis menedzselhetősége szempontjából kemény válság alakult ki, hiszen egy detonáció 
erős hatású, komoly veszélyt jelentő, hirtelen megjelenő, előre nem látható esemény, 

melynek következményei nehezen kezelhetőek és kommunikálhatóak. 
 Az időtartam szerint gyors lefolyású válságról van szó abban a tekintetben, hogy az 

elkövetőt a robbantást követő egy hónapon belül elfogták (Dull 2016), abban a tekintetben 

azonban, hogy a bűncselekmény hosszútávon rengette meg a magyar lakosság 
biztonságérzetét, a hivatalos szervek folyamatosan korrigálták a nyilvánosságra hozott 
információkat – így a média közvetítésével tulajdonképpen máig napirenden tartva a témát 
– elhúzódó, úgynevezett publicisztikai válságként osztályozhatjuk. 

                                                           
42 Mivel jelen disszertációnak nem célja sem politizálni, sem az igen komplex migránsválság fölött moralizálni, 
annak boncolgatásától most eltekintek, hogy a detonáció kiváltó okaival kapcsolatos információ hiánya milyen 

módon hathatott a közelgő kvótanépszavazáson való részvételi arányra és annak végeredményére (ld. pl. Mészáros 
2016), így pusztán a robbantás PR- és válságkommunikációs szempontjaira, valamint a rendőrség munkájára 
szorítkozom. 
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Miután a robbantás körülményeivel és rövid történetével megismerkedtünk, valamint 
konceptualizáltuk a válságot, a következő alfejezet az információs társadalomban megjelenő 

válságok tipikus kísérőjelenségeit és az online média működésére vonatkozó általános 
jellemzőket foglalja össze. 

 

4.3. Egy válság kísérőjelenségei az információs társadalomban: az online média működése 

 

Ahhoz, hogy a krízisnyilvánosság detonációval kapcsolatos kezdeti 
felelősségtulajdonításának és a rendőrség involváltságának mértékét a lehető legobjektívebben 
megismerhessük, elengedhetetlen először rövid kitérőt tenni és néhány tendencia erejéig 
felvázolni az online média működésének SCCT szempontjából legfontosabb specifikumait. Az 

információs társadalom beköszönte ugyanis teljes mértékben újrarendezte a közösségi 
erőforrásokhoz és információhoz való hozzáférést (Beniger 1986), melynek – a technológiai, 
kulturális, szociálpszichológiai stb. aspektusok mellett – jelentős válságkommunikációs 
vonatkozásai is vannak. „Az információ feldolgozása, tárolása és továbbítása terén történt 
fejlődés egyrészről a digitális technológiák széles körű alkalmazásához, másrészről a távközlés 
és a számítástechnika konvergenciájához vezetett a társadalom minden szegmensében. Mivel a 
kétezres években a technológia életünk minden szegmensét formálja, így korábban nem 
tapasztalt inger- és hírismereti nyomást gyakorol a társadalomra” (Pintér 2016e: 676). A világ 
szerkezete hálózati alapúvá vált, amelyben sorsformáló élménnyé lépett elő az internet, a 
számítástechnika, valamint a telekommunikáció (Castells 2006). 

A 21. század médiapiacára egyre intenzívebb hírverseny és rövidülő hírciklus jellemző 
(Zelizer 2009), aminek következtében a válságok központi és állandó témákká váltak a 
mainstream médiumokban is. Az online hírportálok és a közösségi felületek térhódításának 
köszönhetően soha annyi médium nem versengett még a célközönség figyelméért, mint ma. Ez 
a tendencia egyúttal felgyorsította a bulvárosodás folyamatát is, „az olvasókért vívott 
küzdelemben pedig csak az marad talpon, aki képes magához ragadni és megőrizni az emberek 
figyelmét” (Bajomi 2009). Erre a bulvártémákról, vagyis a – válságoknak is gyakran 
meghatározó aspektusait jelentő – balesetekről, bűnügyekről, botrányokról szóló tudósítások a 
legalkalmasabbak. A bulvártémák nagyobb arányú megjelenése némiképp átformálta a hírek 
stílusát is: az egyre koncentrálódó piacon a különböző online médiumok a profit- és 
olvasottságmaximalizálás érdekében gyakran háttérbe szorítják a száraz tényeket és előtérbe 
veszik a szenzációhajhász, tabloidizáló megfogalmazásokat (Glynn 2000). 

Ehhez szorosan kapcsolódik és a kríziseket övező kiemelt médiafigyelmet magyarázza, az 
úgynevezett Gresham-törvény is. A 16. században felismert közgazdasági szabály azt mondja 
ki, hogy a rossz pénz kiszorítja a jót. A magas aranytartalmú pénzt az emberek tévedhetetlenül 
felismerték, ezért eltették megtakarítás céljából, míg a rosszat, amiből kicsalták az aranyat, 
fizetésre használták, így a jó pénz gyakorlatilag eltűnt a forgalomból. A törvény médiapiacra 
(Agnew 1969) és kultúrafogyasztásra (Bateson 1979) adaptált változatai szerint „a sajtót a 
negatív hírek jobban érdeklik, mint a pozitívak” (Nyárády-Szeles 1999: 116). Mivel a kríziseket 
gyakran hangos konfliktusok, szélsőséges esetben akár halálesetek jellemzik, így érthető, hogy 
a veszélyes helyzetekről szóló hírek felülreprezentáltak a médiában is. 

A krízisek népszerű témává válásának folyamatát az is támogatja, hogy az elmúlt években 
„a közvélemény érdeklődésének középpontjába egyre inkább a hírek humán dimenziója került” 
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(Tanács Zemplén 2015: 5), válságok esetén pedig az emberi ágencia egyaránt megjelenik a 

felelősség kérdésében, vagyis hogy ki okozta, ki kezeli a kialakult veszélyes helyzetet, valamint 
az érintettség kérdésében, vagyis hogy kik az áldozatok, károsultak. A hírfogyasztási igények 
változásának, valamint a magán és nyilvános szféra elmúlt évtizedekre jellemző 
összeolvadásának köszönhetően az érintettek személyes, emberi történeteinek bemutatását 
egyértelműen preferálja a bulvármédia, ami szintén a válságok nyilvános fókuszba 
helyezésének kedvez. (Zelizer 2009) 

A veszélyben lévő szervezetek képviselőnek azt is érdemes szem előtt tartania, hogy a 

válságok médiareprezentációja a közvéleményt különböző irányokba mozdíthatja el. Az 
érdeklődés felkeltésével elterelheti a figyelmet más témákról; kiválthat az esettel kapcsolatban 
együttérzést, megértést, pozitív attitűdöket; megszüntetheti a találgatásokat és 
gyanúsítgatásokat; de akár megerősítheti a negatív érzelmeket, szembenállást is kiválthat 
(Nyárády és Szeles 1999). Amennyiben ehhez hozzávesszük, hogy a válságok hatóköre az 
infokommunikáció korában nehezen lokalizálható, rögtön világossá válik, hogy a mihamarabbi, 
megfelelő, hivatalos tájékoztatás elmaradása és a probléma körülhatárolása nélkül a média 
közvetítésével egy válságesemény nyilvános értelmezése nagyban torzulhat, e torz 
reprezentációk pedig intenzíven terjedhetnek szélesebb körben is akár. (Pintér 2015a) 

Az újmédia terjedésének és a hírfogyasztási szokások változásának folyamata 
egyértelműen felértékeli a permanens, átmeneti kommunikációt és a gyorsan megszerezhető 
információkat. (Pintér 2017b) Ebbe a tendenciába beletartozik a kríziskommunikáció egyik 
legfontosabb alapvetése is, miszerint a válságban érintett cég hivatalos állásfoglalásának 
kidolgozottsága, minél gyorsabb közzététele kiemelt fontosságú a veszélyes helyzet kifutása 

szempontjából. Amennyiben az érintettek a válság kialakulását követő rövid időn belül, 
fordulatot elérő szándékkal intézkednek és kommunikálnak, úgy kezükbe veszik a 
kezdeményezést és a krízisszituáció konstruktív alakításának lehetőségét (Anthonissen 2009). 
Ennek elmaradása azonban az alap problémakört – jelen esetben a robbantás 
biztonságtechnikai, politikai, gazdasági, pszichológiai stb. következményeit – kibővítheti a 
kései - vagy inadekvát - kommunikáció által generált problémakörrel is, melyek nemcsak 

egymás hatását erősíthetik, de tágíthatják is a kialakult helyzet lehetséges értelmezéseinek 
körét, eszkalálva a detonáció nyomán fellépő bizonytalanságot és veszélyhelyzetet. (ld. pl. 

Hegyeshalmi 2017) Ebből következően a magyar rendőrség vasárnap estére összehívott 
sajtótájékoztatója túl késői időpontnak tűnik (Perlaky-Papp 2016). Annak a ténye, hogy Papp 

Károly országos rendőrfőkapitány és Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség 
vezetője csupán húsz órával a detonációt követően adott először hivatalos, részletes 
tájékoztatást és magyarázatot (Joób 2016b), nemcsak bizonyosan kontraproduktív volt a rend 
és nyugalom visszaállítása szempontjából, de további kommunikációs kihívásokat is indukált. 
(Pintér 2018a) 

Elvitathatatlan tény, hogy hétvégén a szokásosnál is nehezebb összehívni egy 
kríziskommunikációs csapatot, de ilyen esetben is fontos a felkészültség, hiszen az adekvát, 
hatékony és gyors krízisválasz elmulasztása az első, kritikus órákban intenzív közösségi 
bizonytalanságot szülhet. A következőkben először a befogadói percepciók megismerésének 
szükségessége mellett érvelek, majd a fejezet további részében azt illusztrálom, hogy 

amennyiben a robbantás nyomán kialakult helyzetet kezelők nem szabnak a válság 
bekövetkezte után gyakorlatilag azonnal gátat a torz médiareprezentációk és felhasználói 
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spekulációk tömeges terjedésének, úgy az első formális megszólaláskor nemcsak 
megnövekedett számú és egyre komplexebbé váló krízis-értelmezésekkel, de intenzívebb 
közösségi bizonytalansággal is kénytelenek szembe nézni. (Pintér 2018a)  

 

4.4. A helyzetfelmérő kutatás módszertana és a befogadói percepciók megismerésének 

szükségessége, mint az SCCT alkalmazásának előfeltétele 

 

Ahogy az értekezés harmadik fejezetében rámutattam, a detonáció nyomán kialakult válság 
kezelése céljából a rendőrség kezdetben két opció közül választhatott: 

 

1. vagy naiv, intézményközpontú nézőpontból, valamilyen ösztönös, szubjektív szakmai 
megfontolások alapján felépített válságkommunikációs keretezést alkalmaz; 

2. vagy irányított, az SCCT-kutatások objektív, empirikusan tesztelt szempontjaival 
kombinált keretezést alkalmaz, amely a cég céljai mellett a kríziskommunikáció 
befogadóinak észlelését is figyelembe veszi. (ld. 48. o.) 

 

Előbbinek ugyan meg van az az előnye, hogy a válság eszkalálódását követően szinte azonnal 

bevethető, utóbbi viszont empirikusan tesztelt, ráadásul az érdekgazdai percepciók 
integrálásával jóval átfogóbb képet képes adni a krízisnyilvánosságról, mely végső soron 
szisztematikusabb értékelési és tervezési rendszert, valamint effektívebb kezelést tesz lehetővé. 
(Coombs 2007b) Éppen ezért a rendőrségnek - a robbantás következtében fellépő szituáció 
közéleti aspektusai miatt – célszerű lett volna az IVK opcióját választani. A célközönség 
szekunder valóságának és a szakmai megfontolások modell-szintű összekapcsolásának azonban 
komoly előfeltétele és „ára” is van; ugyanis egy, a reputációs fenyegetettség mértékének 
megismerését célzó helyzetfelmérő kutatás jelentős szakemberi gárdát, erőforrást és értékes 
órákat vesz igénybe. 

Coombs kutatásait áttekintve láthattuk, hogy az SCCT klasztereibe való besorolás 
alapfeltétele, hogy a krízismenedzserek megismerjék a kezdeti felelősségtulajdonítás mértékét, 
a szervezet előtörténetét, valamint az előzetes kapcsolatok minőségét, vagyis a szervezet 
hírnevét (Coombs 2007b: 166, ld. 52.o.). Mivel arra nem tért ki a kutató, hogy ezen faktorok 

pontosan mi módon ismerhetőek meg, hogyan osztályozhatóak és konvertálhatóak stratégiává, 
így 

 

 a befogadói percepciók megismeréséhez szükséges források és elemzési szempontok 
kiválasztásához, 

 a helyzetfelmérő kutatás elvégzéséhez és értékeléséhez, 
 az eredmények alapján az SCCT kategóriarendszerébe való besoroláshoz, 
 a válságban érdekelt célcsoportok azonosításához, 
 a különböző célcsoportokhoz illesztett krízisválaszok rangsorolásához, 
 az eltérő stratégiák tartalommal való feltöltéséhez, 

 valamint a tartalom adott kommunikációs eszközre való implementálásához és a stratégia 
teljeskörű kivitelezéséhez 
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egyaránt az adott válság kezelésén dolgozók egyéni választásai szükségesek. 

Ezek az egyéni döntések némiképp tárgyilagosabbá tehetőek, amennyiben a 
válságmenedzserek nemcsak intézményi szempontokra, pillanatnyi krízisészlelésükre és 
korábbi szakmai tapasztalataikra támaszkodnak, hanem néhány, - a befogadók percepcióival, 

az azokat leginkább alakító médiafelületekkel, valamint további specifikus részletekkel 
kapcsolatban támpontokat nyújtó - primer és szekunder kutatási forrásra is. A kezdeti 

célkitűzések alapján a disszertáció további részének kevésbé kvantitatívan megalapozott 
kutatás a célja, mint inkább mindazon minőségi vizsgálatok bemutatása, amelyek a krízis-fázis 
kellős közepén, idő- és erőforrástakarékos módon, megközelítőleg pontos fogódzót kínálnak a 
társadalomtudományi szempontból laikusnak tekinthető rendőrség számára a robbantáshoz 
hasonló válságok sikeres kommunikációjához. A következőkben nem annak a feltérképezésére 
vállalkozom tudományos, szociológiai eszközökkel hogy a krízisnyilvánosság mit gondol, érez 
(public opinion), milyen attitűdökkel rendelkezik a robbantás kapcsán, hanem azt elemzem 

kommunikációs eszközökkel, amit a befogadók, illetve a befogadók percepcióit leginkább 
alakító felületek szerzői expliciten ki is fejeztek az online kommunikációs térben. A 

helyzetfelmérő kutatásból levont következtetések, ha nem is érvényesek univerzálisan, de 
mindenképpen hitelesek a budapesti robbantás nyomán kialakult szituáció ábrázolásában, 

hiszen a detonációt követően az internetező krízisnyilvánosság gondolkodásában 
legszignifikánsabban megjelenő sémákat tükrözik.  

A következőkben 

 

1. a rendőrség előzetes kapcsolatainak felmérse céljából a szervezet hírnevével és társadalmi 

megítélésével kapcsolatban megjelent átfogó felméréseket tekintem át. (MTI 2013, Szabó 
2014, Mehesh-Christián 2016, Christián 2016) A minta kialakításának két fontos 
szempontja volt: egyrészről, hogy a kutatások a detonáció időpontjához viszonyítva minél 
aktuálisabb információkkal szolgáljanak, másrészről pedig, hogy megállapításaik minél 
több ember véleményét tükrözzék. 

2. a szervezet és a válság előtörténetének felmérése során a Teréz körúti detonációhoz hasonló 
hazai esetek relatíve alacsony száma és az azokat feldolgozó esettanulmányok 
elérhetetlensége, eseti jellege miatt nehézségekbe ütközhetünk. Mivel az értekezés szerzője 
ezen a ponton érezte leginkább úgy, hogy a kutatási források szubjektív szelekciójára 
kényszerülne, ráadásul a szervezet előtörténetével kapcsolatos felmérések legalább 
részleges támpontot biztosítanak, így inkább a rendőrség, mint közszolgálatot ellátó 
szervezet kommunikációs specifikumait vizsgáló kutatások (Finszter 2006, Cserép-Molnár 
2010, Vári 2015, Kriskó 2013) eredményeinek összegzése mellett döntött.43 

3. a kezdeti felelősségtulajdonítás és a reputációs fenyegetettség mértékének megismerése 
érdekében az olvasottsági szempontok alapján kiválasztott négy online hírportálon (24.hu, 
blikk.hu, origo.hu, index.hu), a detonációval, illetve a szervek kommunikációjával 
kapcsolatban megjelent harminc darab cikk kerül áttekintésre. (ld. elemzett online források) 
A mintát olvasottsági és időbeli szempontok alapján szűkítettem: a robbantástól a rendőrség 
sajtótájékoztatójának időpontjáig tartó húsz órás intervallumban, a négy legmagasabb 

                                                           
43 Mivel a szervezet és a válság előtörténetének megismerését célzó kutatás kivitelezésének nehézsége az SCCT 

egyik legjelentősebb kritikája, ezért erről bővebben a 4.8-as fejezetben, majd az ötödik fejezet további kutatási 
irányai kapcsán esik majd szó. 
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látogatói számmal rendelkező felület került be a válogatásba. A cikkek listája az index.hu-

n és az origo.hu-n megjelent források esetében a felületek saját keresőinek segítségével, míg 
a 24.hu, a blikk.hu és a blog.hu esetében a Google részletes kereső funkcióját használva állt 
össze. A keresés szűrőit a „robban”, a „detonáció”, a „teréz”, a „király”, a „körút”, a 

„bomba” és a „rendőr” kulcsszavak adták. 
4. az SCCT útmutatásainak fényében a hivatalos szervek kommunikációs stratégiájának 

értékelését a rendőrség sajtótájékoztatójáról szóló médiareprezentációk összegzése során 

végzem. Az összehasonlíthatóság, egységesség érdekében a mintát a hármas pontban 

meghatározott felületeken született egy-egy cikkre szűkítem. (origo.hu 2016h, Joóbe 2016e, 
blikk.hu 2016g, 24.hu 2016g) 

5. a rendőrség válságkezelésével és kommunikációjával kapcsolatos befogadói vélemények 

megismerése céljából a sajtótájékoztatót összefoglaló cikkekre érkezett olvasói reakciókat 

is áttekintem. (facebook.com/24ponthu 2016, facebook.com/blikkhu 2016, 

facebook.com/indexhu 2016, facebook.com/OrigoHirek 2016) A mintába csakis a 
hírportálok saját felületein, illetve a kapcsolódó Facebook oldalakon posztolt kommentek 

kerültek, melyeket népszerűségi szempontok alapján szűrtem. 
6. a rendőrség kommunikációjával kapcsolatban további tartalmi adalékokat szereztem a 

szervek első részletes megszólalását értékelő, a 24.hu-n, az origo.hu-n, valamint az 

index.hu-n megjelent írások áttekintése során. (Joób et al. 2016, Kerner 2016, Mágó 2016) 
7. utólagos elemzési támpontot nyújtottak a blogoszféra Teréz körúti detonációt boncolgató 

felhasználói tartalmai is. (b1.blog.hu, konteo.blogrepublik.eu. 

frontembermegmondja.blogspot.hu) A minta szűkítésének itt is időbeli szempontjai voltak; 

csak azokat a bejegyzéseket vizsgáltam ugyanis, amelyek a robbantást követően a lehető 
leggyorsabban jelentek meg, és/vagy lehetővé tették olvasóik számára a 

véleménynyilvánítást. Az értekezésben szereplő megállapításokat a hazai 

válságkommunikációs szakértők robbantással kapcsolatos kommentárjainak (Vas 2016, 

Perlaky-Papp 2016) összefoglalásával is megtámogattam.  

 

A fenti kutatások elvégzése során elsősorban az értekezés célkitűzése és tézise szempontjából 
releváns narratívákat azonosítom; a robbantás és a rendőrség szerepének azon reprezentálási 
módjait, melyek megjelentek a helyzetfelmérés forrásait adó multimediális környezetben. A 

narratíva a szakirodalom szerint olyan megosztott gondolkodási séma, mely értelemmel ruház 
fel és kronológiai sorrendbe rendezi a történéseket. Időben strukturált, ok-okozati 

kapcsolatokban lévő események és aktorok láncaként beszéli el a krízisnyilvánosság 

tapasztalatait. (David 2009) A narrátor – jelen esetben az egyes médiatartalmak, felhasználó 
felületek és lakossági kommentárok szerzői - az átadandó információt egy előre meghatározott 
diszkurzív, - vagyis kifejtő, következtető - kontextusba foglalja, mely nagymértékben 
befolyásolja a megszólalási módot és azoknak a stilisztikai elemeknek a készletét, amelynek 
segítségével a befogadó közönség értelmezni fogja a detonáció részleteit. (David 2009) A 

következőkben erre az értelmezésre koncentrálok; a coombsi klaszterekbe való besoroláshoz 
elengedhetetlen előfeltételek teljestése, az SCCT kulcsfaktorainak felmérése mellett a hivatalos 

szervek tevékenységének nyilvános értékelési módjait azonosítom. 
Miután bemutatattam a helyzetfelmérő kutatás módszertanát és az SCCT alkalmazási 

feltételeinek nehezen kivitelezhető jellege mellett érveltem, a következőkben kísérletet teszek 
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pontról pontra végigkövetni Coombs iránymutatásait és utólag lemodellezni a Teréz körúti 
robbantás sikeres kommunikációja, valamint a rendőrség közönségkapcsolati munkájának 

átfogó értékelése érdekében elvégzendő főbb lépéseket. 

 

4.5. Az előzetes kapcsolatok minőségének megismerése: a rendőrség hírnevével és 
társadalmi megítélésével kapcsolatos kutatások összefoglalása 

 

Coombs iránymutatásainak fényében a rendőrség reputációs fenyegetettségének felmérése 
és a szervezet SCCT klasztereibe való besorolása érdekében először elengedhetetlen 

megismerni az előzetes kapcsolatok minőségét. Ebből a célból az alfejezet során azon kutatások 
eredményeit foglalom össze röviden, amelyek a hivatalos szervek hírnevét, társadalmi 
megítélését vizsgálták és a robbantás napjához, vagyis 2016. szeptember 24-éhez képest a 
lehető legfrisebbnek mondhatók. (MTI 2013, Szabó 2014, Mehesh-Christián 2016, Christián 
2016) A viszonylagos aktualitás mellett e szekunder forrástípus kiválasztásának másik 
szempontja a minél nagyobb elemszámú minta volt. 

A TÁRKI 2009. és 2013. évi „Értékek 2013” című bizalomkutatásából az derült ki, hogy 

Magyarországra alapvetően a bizalmatlanság jellemző: „nem bízunk sem az emberekben, sem 
az intézményekben és alapvetően magas fokú korrupciót észlelünk”. (Christián 2016: 690) 

Természetesen azóta születtek optimistább eredmények is: 2012. október 15. és december 
20. között, a Belügyminisztérium megbízásából a Századvég Alapítvány készített egy országos 
online kérdőíves felmérést, mely szerint összességében pozitív a rendőrség munkájának 
megítélése. Bár a kutatás során csaknem négyezer embertől érkezett értékelhető válasz, a 
felmérés korántsem tekinthető reprezentatívnak, hiszen kizárólag az önkormányzatokra, 
iskolákra és szülői szervezetekre koncentrált. (MTI 2013) Nemes Zoltán főkapitányi 
főtanácsadó az eredmények bejelentése céljából szervezett sajtótájékoztatón elmondta, hogy „a 

megkérdezettek ötös skálán összességében 67-77 százalékra értékelték a rendőrség bűn- és 
baleset-megelőzési tevékenységét, a kiemelt bűncselekményekről és a bűncselekményekkel 
szembeni védekezésről történő lakossági tájékoztatást. A rendőrség iránti bizalomra vonatkozó 
kérdéskörben is magasabb volt azok aránya, akik négyesre vagy ötösre értékeltek, de két terület 
– a közterületek rendjének biztosítása és a közbiztonság tekintetében – alacsonyabbak voltak 

az osztályzatok. A négyes és ötös osztályzatok együttes aránya csak e két kérdés esetében nem 
éri el a 75 százalékot. A magas osztályzatok aránya a civil szerveződésekkel való 
kapcsolattartás és az emberek felesleges zaklatásának elkerülése (85-85 százalék) terén volt a 
legnagyobb.” (MTI 2013) 

Christián László a rendőrség és rendészet helyzetét vizsgáló kutatásában is az elmúlt évekre 

jellemző pozitív elmozdulást húzta alá: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője 
szerint, amíg 2009-ben 2,9 (58%) volt a rendőrség iránti intézményi bizalom ötfokozatú skálán 
mérve, addig 2013-ra ez az érték 3,3-ra (66%) nőtt. (Christián 2016:691) Ezzel szemben Szabó 
I. László még aktuálisabb, 2014. évi bizalomkutatásból az derült ki, hogy a rendőrség iránti 
bizalmi index 59, amely eredmény a huszonöt vizsgált intézmény közül a középmezőnyhöz volt 
elegendő. (Szabó 2014) 

A legfrisebb helyzetjelentést az NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhelyétől kaphatjuk, 

melynek szakemberei 2016. közepén, tehát alig néhány héttel a budapesti robbantást 
megelőzően hozták nyilvánosságra felmérésük adatait. (Mehesh – Christián 2016) A rendőrség 
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és a magánbiztonsági szolgáltatók társadalmi megítélését vizsgáló kutatásból némiképp 
ellentmondásos kép körvonalazódott ki. Egyrészről a rendőrség megítélésében először volt 
érzékelhető fokozatos és érdemi javulás: „a válaszadók 80%-a ugyanis pozitívan értékelte az 
eljárást, amikor kapcsolatba került rendőrrel, de a többség arról a kérdésről is túlnyomórészt 
pozitívan vélekedett, hogy mennyire érzi magát biztonságban az általa lakott településen. A 

megkérdezettek egyharmada szerint javult a helyi biztonság és törvényesség szabályozása a 

2015-ös évben, minden ötödik ember pedig úgy érzékelte, hogy csökkent az elkövetett 
bűncselekmények száma. Másrészről viszont az adatokból az is kiderült, hogy minden negyedik 

ember vált áldozattá az elmúlt egy évben és majdnem minden második ember nyilatkozott úgy, 
hogy aggódik a családja biztonságáért.” (Christián 2016:691-694) 

Ahogy a 4.2-es fejezetben láttuk; bár a hivatalos szervek felől nézve a budapesti robbantás 
nyomán kialakult krízisszituáció nem tekinthető országos érintettségűnek, csupán lokálisnak, a 

krízisszituáció kommunikációja viszont az egész magyar társadalom érdeklődésére tartott 
számot. Ebből következőn a fent ismertetett felmérések mintavételi halmaza tulajdonképpen 
egy az egyben megfeleltethető a rendőrség válságkommunikációjának befogadói csoportjával. 
Az áttekintett kutatások eredményeit összefoglalva 

 

a rendőrség előzetes kapcsolatainak minőségét erős közepesre értékelhetjük.44 

 

A források könnyedén és a detonációt követően szinte azonnal rendelkezésre álltak, 
kielemzésük pedig abban az esetben is maximum néhány órát vett volna igénybe, ha a fenti 

információk teljesen ismeretlenek lettek volna a rendőrség szakemberei számára - ami egy 

ennyire profisszionálisan és permanensen monitorozó szervezetnél aligha elképzelhető. 
 

4.6. A rendőrség, mint közszolgálatot ellátó szervezet kommunikációs specifikumai 
 

Coombs iránymutatásainak fényében a rendőrség reputációs fenyegetettségének felmérése 
és a szervezet SCCT klasztereibe való besorolása érdekében teljesítendő második pont, hogy a 
krízismenedzserek megismerjék a szervezet és a válság előtörténetét. Bár a rendőrségnél 
dolgozó szakemberek számára bizonyára elérhetőek olyan belső dokumentációk, amik a 

korábban sikeresen vagy sikertelenül kezelt válságok legfontosabb konklúzióit összegzik, a 
külső elemző azonban a Teréz körúti detonációhoz hasonló hazai esetek relatíve alacsony száma 
és az azokat feldolgozó esettanulmányok elérhetetlensége, eseti jellege miatt ebben a kérdésben 
jelentős nehézségekbe ütközik. 

A budapesti robbantás kapcsán egyáltalán nem világos, hogy mi számít „előtörténetnek”; 

                                                           
44 Természetesen az, hogy a rendőrség 77%-os bűnmegelőzési tevékenysége „erős közepesnek”, esetleg „jó”-nak 

értékelendő-e, szubjektív kérdés, melynek eldöntésében az értekezés szerzője kénytelen volt a magyar felsőoktatás 
konvencionálisan elfogadott értékelési rendszerére és a társadalomtudományok bevett hibahatárára támaszkodni, 
amely 85% felett tekint egy értéket kiválónak, 70-84 % között jónak, 55-69 % között pedig közepesnek. Ez a 
következtetés amiatt bizonyosan problémás, hogy egy ötelemű, kvantitatív-alapú értékelési rendszer nyilvánvalóan 
nehezen konvertálható Coombs háromelemű, kvalitatív-alapú értékelési rendszerére; mindazonáltal mivel az 
SCCT az előzetes kapcsolatok minőségének faktorán belül nem határozott meg számszerűsíthető értékeket, hanem 
pusztán a „gyenge”, a „közepes” és az „erős” jellemzők segítségével osztályoz, így az értékezés szerzője is 
kénytelen volt erre az átváltási mechanizmusra támaszkodni. Mivel a lábjegyzetben felvetett probléma Coombs 
kritikájaként is értelmezhető, ezért erről bővebben az ötödik fejezet során felvetett további kutatási irányok 
részletezésekor esik szó. 
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 korábbi, a fővárosban történt robbantások, mint például a Ferihegyi gyorsforgalmi úti 
merénylet (Fekete 1991), az Aranykéz utcai robbantás (Pesti Polgár 1998), esetleg egy 

bankfiók előtti detonáció (index.hu 2014)? 

 korábbi, külföldön történt robbantások? 

 Ezek kommunikációjáról, kezeléséről szóló tanulmányok, médiabeszámolók? 

 Nemzetközi rendvédelmi szervek legjobb gyakorlatai? 

 Olyan esetek, amelynek jelentős köz- és külpolitikai aspektusai voltak? 

 Esetleg olyan esetek, amelyeknek rendőrök voltak az áldozatai? 

 

Mivel a kérdések sora a végtelenségig bővíthető, - Coombs pedig erre vonatkozóan nem ad 
egyértelmű iránymutatásokat, - az értekezés szerzője ezen a ponton érezte leginkább úgy, hogy 
a kutatási források szubjektív szelekciójára kényszerülne. Tekintve, hogy a 4.5-ös fejezetben 

bemutatott, a szervezet hírnevével kapcsolatos felmérések legalább részleges támpontot 
biztosítanak a szervezet és a válság előtörténetével kapcsolatban is, így a továbbiakban inkább 
a rendőrség kommunikációs specifikumait vizsgáló kutatások összegzése mellett döntöttem. 

Annak ellenére, hogy Coombs teljesen világosan kiterjeszti az SCCT hatókörét 
szervezetekre (organization) is a vállalatok (corporation) mellett (Coombs 2007:164), - tehát az 

értekezés megállapításai ebben a tekintetben bizonyosan érvényesek, - a rendőrség 
válságkommunikációjának számos, kizárólag a közszférára jellemző vonása van. Bár ezek a 
vonások a negyedik fejezet további részében található elemzés relevanciájából nem vonnak 
ugyan le, a disszertáció reflexivitásának biztosítása érdekében elengedhetetlen röviden 
összefoglalni azokat a jellegzetességeket, amikben a rendőrség kommunikációja közszolgálatot 
ellátó szervezetként markánsan eltér egy profitorientált cég PR tevékenységétől.  

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 40/A. §-ának (2) 
bekezdése szerint a rendőrség alapvető feladata „a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme (…), ennek keretében a szervezet bűnmegelőzési, bűnüldözési, 
államigazgatási és rendészeti feladatokat végez. A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi 
épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, 
felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak, tiszteletben tartja és védelmezi az emberi 
méltóságot, óvja az ember jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend védelme, az 
államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a 
terrorizmus elleni küzdelem és a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú 
ellenőrzés.”45 A törvény nem tér ki ugyan a hivatalos szervek kommunikációs és tájékoztatási 
kötezettségeire, valamint közönségkapcsolati tevékenységének irányvonalaira, a témában 
azonban az elmúlt években számos összefoglaló tanulmány született. 

A következőkben Kriskó (2013), Finszter (2006), Vári (2015), valamint Cserép-Molnár 
(2010) a témában született, átfogó írásainak megállapításait foglalom össze; elsősorban pedig 
azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy 

 

 milyen szerepet tölt be a külső kommunikáció a rendőrség szervezetében; 
 milyen szempontok irányítják a közönségkapcsolati tevékenységet; 

                                                           
45 2012. évi állami költségvetés Belügyminisztérium fejezet, 10. oldal, 

http://www.parlament.hu/irom39/04365/adatok/fejezetek/14.pdf 
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 valamint melyek a legfőbb hiányosságai a hivatalos szervek információátadásának a média 
működési mechanizmusai fényében? 

 

Annak ellenére, hogy Kriskó Edina értekezése abban az irányban tett lépéseket, hogy a 
magyar rendőrség helyzetéről, működéséről, sajtókommunikációs gyakorlatáról elsősorban 
történeti perspektívában tárjon fel ismereteket, dolgozatában kitért a napjainkra jellemző elvi 
alapokra is. A kutató szerint a rendőrség a sajtót elsősorban a kiemelt ügyek kapcsán és a média 
érdeklődésére tájékoztatja.(Kriskó 2013) A hivatalos szervek kommunikációs gyakorlatára a 

kutató szerint kettős szemlélet jellemző: egyrészről ahol tud, ott a rendőrség előzetesen 
szelektál és szűri az átadott eseményeket, másrészről pedig a titokban nem tartható, nagy 
jelentőségű eseményeknél a sajtó automatikusan tájékoztatásra kerül; igény szerint válogatott 
képanyagokkal kiegészítve. (Kriskó 2013) 

A hivatalos szervek előzetes szelekciós igényét Vári tanulmánya is alátámasztja, aki szerint 
„a rendőrség rendkívüli mértékben kontrollálni kívánja a megjelenő médiatartalmat, ezért 
nagyon leszűkíti még a saját kommunikációs szervezeti egységeinek mozgásterét is, annak 
elkerülése érdekében, hogy a médiumok véletlenül se közöljenek a rendőrséggel összefüggésben 
negatív értékítélet kialakítására alkalmas híranyagot.” (Vári 2015: 138) Értekezésében 
értinőlegesen vizsgálta a rendőrség tömegtájékoztatása és a szervezet iránti bizalom kérdését 
is, melyben az alábbi főbb megállapításokat tette: 

 

 „A média számára „a biztonságot szavatolni nem képes” rendőrségkép festése a 
félelemfaktort növelésével egyetemben növeli az adott hír „eladhatóságát” és a műsor 
nézettségét is. 

 A média negatív hírszelekciót alkalmaz, kihasználva, hogy az embereknek nincs közvetlen 
személyes tapasztalata a bűnözés és a bűnüldözés világáról, vagy ha van is, az többnyire 
elenyésző mennyiségű, és semmiképpen sem „reprezentatív”.  

 A média  tömegtájékoztatási és híradási funkciójából adódóan  a lakosságot a rendőrség 
működéséének hatékonyságával kapcsolatban saját szája íze szerint tájékoztatja. A 
szubjektív biztonságot elsősorban a személyes tapasztalatok és a közvetlen környezet 
információi, illetve a tömegkommunikációs eszközök információi befolyásolják. 

 A rendőrségi külső kommunikáció a rendőrségről az emberek fejében élő képpel való 
azonos modell kommunikálására törekszik, így a tények helyett a meggyőzés lett a kívánatos 
kép implikálása.  

 A bűnüldözés kommunikációs modelljéből kitűnik, hogy a média negatív hírfestő 
beállítottsága és hatalmi dominanciája miatt a testület saját reputációja megőrzése 
érdekében zárttá és védekezővé, esetleg „bulvárosodásával” konformmá válik.  

 A kifelé irányuló külső kommunikáció problematikájából következik a belső kommunikáció 
erőtlensége is, amely indokolja, hogy az információs lánc egyes elemei az esetleges 
védekezéshez szükséges többletismeret megszerzése érdekében miért tartják vissza az 
információt, miért akadozik az információáramlás, illetve miért nem működnek olajozottan 
az alulról fölfelé irányuló információs csatornák sem.” (Vári 2015: 293-294) 
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A kutató amellett foglalt állást, hogy a média és a rendőrség közötti kommunikációs ellentét 
valójában csak látszólagos, hiszen „a rendőrség – saját kommunikációs csatornái hiányában – 

mindig csak a hírek szolgáltatója lehet, de annak nem továbbítója és közvetítője. Ahogy a 
bűnüldözés egyre jobban belátja a média hírszelekciós mechanizmusával való 
szembeszegülésének értelmetlenségét és hiábavalóságát, úgy válik egyre inkább passzívvá.” 

(Vári 2015:146) Ennek a problémának a feloldása céljából Vári amellett érvelt, hogy a 
„rendőrség a média hírtorzító mechanizmusától félve nem mondhat le a közvetlen és kétirányú 
kommunikációs csatorna kiépítésének lehetőségéről, ezzel végképp elszakítva magát attól, hogy 
valós képet kapjon és alakítson ki a lakosságban a közbiztonságról.” (Vári 2015: 294) Szerinte 
a nyilvánosságra hozott információk totális kontrollja helyett elengedhetetlenül fontos lenne 
olyan új kommunikációs csatornák kidolgozása, amely „pozitívan alakítja a közvéleményt már 
pusztán önmagában azzal a ténnyel, hogy közvetlenül kommunikál” a rendőrség. (Vári 2015: 
294) 

Finszter Géza tanulmányában tovább árnyalta a rendőrség kommunikációs szempontjait 
befolyásoló tényezőkről alkotott képet. Szerinte a rendőrség elismeri ugyan a nyomozati munka 

eredményeinek ismertetésében rejlő társadalmi és kommunikációs potenciált, ebben azonban 
„a személyiségi jogokat és az eljárás érdekeit elengedhetetlen fokozottan szem előtt tartani” 

(Finszter 2006:95). Kriskó mindezt annyival egészítette ki, hogy bár a „sikeresen felderített 
bűncselekményekről minden esetben sajtótájékoztatót tart” a rendőrség (Finszter 2006:95), 
addig a felderítetlen ügyekre vonatkozóan csak ritkán, nagyon indokolt esetben tesznek 

megállapításokat. (Kriskó 2013: 249) 
Finszter tanulmányát összefoglalva az alábbi öt elv tekinthető irányadónak a rendőrség 

tájékoztatáspolitikájával kapcsolatban: 
 

1. „A közvélemény tájékoztatása a rendészeti munkáról, közhivatalról lévén szó, kötelesség. A 
működéssel kapcsolatos információk csak kivételes esetben minősülhetnek titoknak. 

2. A közvélemény támogatásának megnyeréséhez szükséges, hogy az intézmény betekintést 
engedjen tevékenységébe, a kiképzés folyamatába, a testület életébe. 

3. A közvéleményt fel kell készíteni a lehetséges veszélyhelyzetekre, aminek eszköze megint 
csak a gyors, pontos, hiteles tájékoztatás. 

4. Ismeretlen tettesek felderítésében segítséget kérni a lakosságtól a sajtó útján lehet. A 
szemléletbeli változások is a média útján közvetített üzenetekkel érhetők el, például a 
feljelentési készség javítása tárgyában. 

5. A jogkövető magatartás propagandája a jogszabályok ismertetésével és a jogi tájékozottság 
növelésével érhető el.” (Finszter 2006, ld. Kriskó 249-250) 

 

Az idézett dokumentum határozottan állástfoglal amellett is, hogy „a nyilvánosság kezelése a 
rendőri szaktudás része, (…) a rendőrségi sajtószolgálat legfőbb feladata pedig, hogy pótolja 
a szakmai vezetés kommunikációs ismereteit és a médiumokat pedig, segítse a rendészeti 
hatósági tevékenység szakszerű bemutatásában.” (Finszter 2006:95) 

Cserép Attila és Molnár Katalin tanulmánya Finszteréhez hasonló tényezők mentén 
azonosította a rendészeti kommunikáció szakmaiságát, kiegészítve mindazt a szervezet 
specifikumaival: 
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1. „a rendészeti tevékenység hivatás, amelynek képviselői különös felelősséggel és komoly 
hatalommal felruházva; 

2. az emberek közötti konfliktusok közepette végzik problémamegoldó  munkájukat; 
3. legtöbbször a nyilvánosság különös érdeklődésétől kísérve; 
4. egy sajátos szervezeti kultúra tagjaként, amelynek fő jellemzője a szigorú hierarchia, 

valamint a parancsuralmi rendszer; 

5. amelyben a merev jogi, katonai, hivatalos stílus az uralkodó; 
6. mindamellett el kell fogadtatni a közösséggel e szervezetek erőszak-monopóliumi és 

szankcionáló szerepét; 
7. ráadásul úgy, hogy annak tagjait együttműködésre bírják, és meggyőzzék őket a 

biztonságteremtő munka szolgáltató és polgárbarát jellegéről.” (Cserép-Molnár 2010) 
 

Kriskó és Cserép-Molnár kutatása egyébként nemcsak a tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozó főbb irányelvekben, valamint a rendőrség specifikumainak azonosításában cseng 
egybe, de mindkét szerző amellett teszi le a voksát, hogy a rendőrség PR tevékenységének 
hibáit elsősorban a szervezet egészét átfogó integrált kommunikációs stratégia hiánya okozza. 
Kriskó szerint „a rendőri szervezet kommunikációs és kommunikációszervező tevékenysége, 
valamint annak gyakorlata a mai napig nem tudott maradéktalanul megfelelni a pr-rel szemben 

támasztott követelményeknek.” A kutató ennek legfőbb okát abban látja, hogy „a pr alapvető 
definitív tényezője hiányzik a kommunikáció menedzseléséből: a stratégiai tervezés.” (Kriskó 
2013:289) Cserép-Molnár mindezt annyival egészíti ki, hogy a „kommunikáció területén a 
magyar rendőrségnél a fejlődés érdekében nem egyszerűen sok tennivalóra, de 
szemléletváltásra van szükség. A szabályozástól a mentalitáson át egészen a végrehajtásig 
alapjaiban kell megújítani a kommunikációt. Véleményünk szerint ez azonban lehetetlen 

stratégia nélkül.” (Cserép-Molnár 2010:61) 
A fenti kritikák ellenére Kriskó értekezésében azt is megjegyzni, hogy a rendőrség 

közönségkapcsolati munkája során a humánerőforrás területekkel karöltve az utóbbi 
évtizedekben jelentős hangsúlyt fektetett arra, hogy „kommunikációs eszközökkel teremtse meg 
a szervezettel való azonosulást, érjen el nagyfokú lojalitást a szervezetbe belépő egyéneknél.” 

(Kriskó 2013:99) Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy amíg a PR stratégiai szinten 
kevéssé jelenik meg a rendőrség kommunikációjában, addig a szervezet arculatának és 
identitásának formálásában meghatározó tényező. Kutatásában Kriskó arra is rávilágított, hogy 

a PR tevékenység marketing típusú megközelítésének „a kormányzati, civil, egészségügyi, 
kulturális, egyházi, politikai szervezetben nincs létjogosultsága. Az olyan közhatalmi 
szervezetekben, mint a rendőrség csak az össz-szervezeti szintű pr felfogás értelmezhető.” 
(Kriskó 2013: 131) 

A fejezet során összegzett kutatásokból jól látszik, hogy 

 

 egyrészről a rendőrség a mai napig nem tudta egységesen meghatározni saját 
kommunikációs profilját, követendő stratégiáját, valamint közönségkapcsolati 
tevékenységének főbb sarokpontjait és artikulálandó üzeneteit;  

 másrészről pedig, hogy jelen értekezés megállapításai atekintetben bizonyosan árnyalásra 
szorulnak, hogy közszolgálatot ellátó szervezetként ugyan értékelhető a rendőrség 
kommunikációs tevékenysége az SCCT koncepcióján belül, viszont Coombs útmutatásai 



94 

 

mellett számos olyan külső, kényszerítő, - nem egyszer pedig korlátozó - tényező hat a 

szervekre, amelyek jelentősen megnehezítették a Teréz körúti robbantás nyomán kialakult 
válság kezelését és amelyekről a külső elemzőnek nem lehet tudomása. 

 

Miután a rendőrség, mint közszolgálatot ellátó szervezet kommunikációs specifikumait 
azonosítottuk, a következő fejezet az eset médiaelemzésének legfontosabb tanulságait összegzi. 
 

4.7. A krízissel kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonítás mértékének felmérése: az eset 
médiaelemzése 

 

Coombs iránymutatásainak fényében a rendőrség reputációs fenyegetettségének felmérése 
és a szervezet SCCT klasztereibe való besorolása érdekében teljesítendő harmadik pont, hogy 
a menedzserek megismerjék a krízissel kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonítás mértékét. 
Ebben a kérdésben már jóval nehezebb dolga lett volna a rendőrségnek, mint a 4.5-ös fejezetben 

ismertetett előzetes kapcsolatok minőségének megismerésében; ráadásul a célközönség 
észlelésének felmérése során az SCCT részlegességét csak többrendbeli - személyes vagy 
szakmai preferencia alapján – meghozott döntés ellensúlyozhatta (volna); amelyek viszont 

jelentős torzító hatást fejtettek (volna) ki a végeredményre. Természetesen az utólag vizsgálódó 
elemző választhatott volna úgy, hogy – akár kvantitatív adatgyűjtés, akár kérdőíves vagy 
strukturált mélyinterjú segítségével, - társadalomtudományi megalapozottsággal méri fel a 

befogadói percepciókat, de mivel 
 

 joggal feltételezhetjük, hogy az eset óta eltelt szűk két évben az érdekgazdák Teréz körúti 
robbantással és a rendőrség munkájával kapcsolatos véleményét nyilvános megszólalások, 
médiatartalmak és egyéb közéleti faktorok jelentősen befolyásolták, emiatt pedig utólag 
aligha lehet még megközelítőleg sem pontos képet kapni a kezdeti felelősségtulajdonítás 
mértékéről; 

 ráadásul az értekezés írásakor megkapott eredmények inkommenzurábilisak lennének a 

2016 őszén rendelkezésre álló információkkal; 

 ugyanakkor az eredményekig vezető tudományos módszerek ismerete aligha 

számonkérhető az esettanulmány főszereplőin, mivel éles szituációban majdhogynem 

kivitelezhetetlenek számukra, 

 a dolgozat gyakorlati alkalmazhatóságára és az SCCT validitásának tesztelésére vonatkozó 
célkitűzései pedig nem teljesülnének; 

 

így a következőkben – némileg kompromisszumos megoldásként, - egy olyan szisztematikus 

médiaelemzést javaslok, amely kutatásmódszertani kompetenciák nélkül, idő és egyéb külső 
tényezők által szorított helyzetben is bevethető. Ez a médiaelemzés „jelen idejű”, - vagyis 

kizárólag a 2016. szeptember 24-25. között, a hivatalos szervek rendelkezésére álló forrásokra 
összpontosít, - viszonylagosan erőforrás-hatékony, - így akár a rendőrség sajtóosztálya által 
végrehajtható (lett volna), - és elsősorban azokat a detonációval kapcsolatban megjelent online 

tartalmakat vizsgálja, amelyek vélhetően a leginkább befolyásolhatták a tervezett 

válságkommunikáció célcsoportját. A fejezet során bemutatott tartalomanalízis mögött az a 
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feltételezés áll, hogy a befogadók jelentős hányada által fogyasztott hírek kivonatából 
indokoltan vezethetünk le a krízisnyilvánosság észlelésére vonatkozó következtetéseket. 

Magyarország vezető hírportáljai a budapesti robbantást követő kritikus időszakban 
oknyomozó riportok tucatjaival próbálták megválaszolni a válság érdekgazdáit leginkább 
érdeklő kérdéseket, ezzel mintegy átvéve a hallgatásba burkolódzó, elsősorban a 

bűncselekmény felgöngyölítésére koncentráló hatóságok szerepét a tájékoztatásban. (Pintér 
2018a) A cikkek a 4.3-mas fejezetben ismertetett általános médiapiaci tendenciáknak 
megfelelően nemcsak számos hatásvadász – és a későbbi ismeretek fényében lényegtelen vagy 

torzító – részletet tartalmaztak az esettel kapcsolatban, de több kritikát is megfogalmaztak a 

rendőrség működésére vonatkozóan. Mivel Magyarországon e sorok írásakor nincs olyan 

adatbázis, amely az egyes cikkek olvasottságát mutatja, ezért annak érdekében, hogy 
megismerjük azokat az online tartalmakat, amelyek a robbantást követően a legtöbb ember 

véleményét alakították, célszerű a Digitális Közönségmérési Tanács (a továbbiakban DKT) 
keresőjét használni és lekérni a legolvasottabb felületek listáját.46 

Az olvasottság megállapításának a mérőszáma az RU, vagyis a „real user”, azaz valódi 
felhasználó. Ez az érték azokat az olvasókat mutatja, akik a megadott időszakban a kiválasztott 
webhelyet meglátogatták, tehát legalább egy oldalletöltést kezdeményeztek, melyben a mobil- 

és tabletforgalmak is megjelentek. Mivel a DKT keresőjében csak napra pontosan lehet 

időszakra szűrni, ezért a detonációt követő első húsz óra, vagyis 2016. szeptember 24. és 25. 

olvasottsági adatait célszerű szemlézni annak érdekében, hogy rekonstruáljuk a robbantás 
nyomán kialakult kommunikációs teret. Az így megkapott legolvasottabb négy online hírportál 
az alábbi47: 

 

Orgánum 
neve 

Egyedi olvasók száma, 
2016. 09. 24. 

Egyedi olvasók száma, 
2016. 09. 25. 

origo.hu 438930 577157 

index.hu 374552 514657 

blikk.hu 311511 327274 

24.hu 281033 406446 

 

8. táblázat: a Digitális Közönségmérési Tanács olvasottsági adatai 2016. szeptember 

24-25. között (saját ábra) 

 

                                                           
46 Természetesen előfordulhat olyan speciális eset is, amikor egy válságesetről szóló legolvasottabb cikk nem az 

adott időszakban leginkább látogatott felületek valamelyikén jelent meg, hanem egy relatíve kis orgánumban vagy 
akár blogon, de mivel erre vonatkozóan hazánkban nem szerezhetőek megbízható látogatottsági adatok, így 
ezektől a helyzetektől az értekezés szerzője eltekintett és a legolvasottabb felületek listájából egyenesen 
következtetett arra, hogy melyek lehettek a Teréz körúti robbantásról szóló, a befogadók percepcióit leginkább 
befolyásoló tartalmak. 
47 A DKT adatai szerint a startlap.hu, a jofogas.hu és a blog.hu valójában letöltési számban megelőzte ugyan a 

24.hu-t az adott időszakban, azonban ezek megvizsgálásától arra hivatkozva eltekintettem, hogy az előbbi egy 

gyűjtőoldal, ami más, elsődleges forrásoktól veszi át a tartalmat; utóbbi pedig nem híroldal, hanem aprophirdetési 
portál csupán, ezért irreleváns a befogadói percepciók szempontjából. Az adott időszakban második 
legolvasottabbnak számító felületen, a blog.hu-n a Teréz körúti robbantással kapcsolatban nem jelent meg 
tartalom, úgyhogy a továbbiakban az origo.hu, az index.hu, a blikk.hu és a 24.hu felületeinek áttekintésére 
törekszem, a blog.hu-tól eltérő motorokon futó felhasználói bejegyzésekről pedig a 4.9-es fejezetben esik 

bővebben szó. 
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A következőkben a táblázatban szereplő felületeken megjelent írások tartalmát vizsgálom 
meg. Annak érdekében, hogy az SCCT szempontrendszere segítségével elvégzett saját elemzés 
objektíven összehasonlítható legyen a rendőrség sajtótájékoztatójával, csakis a hivatalos 

megszólalás idejéig, azaz 25-e 18 óra 30 percig megszületett cikkeket és az akkor a szervek 

rendelkezésére álló információkat listázom. A lista 

 

 az index.hu-n és az origo.hu-n megjelent források esetében a felületek saját keresőinek 
segítségével, 

 míg a 24.hu és a blikk.hu esetében a Google részletes kereső funkcióját használva állt össze. 
 A keresés szűrőit elsősorban a robbantást követő kritikus, húsz órás időszak, valamint a 

„robban”, a „teréz”, a „király”, a „körút”, a „bomba”, a „detonáció”, a „rendőr” és a 
„rendőrség” kulcsszavak adták. 

 

Ezzel a módszerrel összesen harminc darab médiamegjelenést kaptam, melyeket tartalmi 

elemzésnek vetettem alá. Az összefoglalás legfontosabb célja volt, hogy megismerjem a 

rendőrség reputációs fenyegetettségének és a nekik tulajdonított felelősség mértékét, illetve 
további tartalmi, tervezési és elemzési szempontokat kapjak a sajtótájékoztatóval kapcsolatban. 
A következőkben elsősorban a rendőrség tevékenységének, kommunikációjának 
reprezentálására és az esettel kapcsolatos vitás kérdések azonosítására koncentráltam, valamint 
arra, hogyan, milyen kontextusban jelentek meg a hivatalos szervek és a detonációt kiváltó okok 
a legolvasottabb online hírportálok hasábjain.  

 

1. Origo.hu: a hírportálon a megjelölt húsz órás időszakban szám szerint nyolc írás jelent meg. 
Az első még szombaton éjjel született, amely megerősítette a robbantás tényét, valamint 
azt, hogy „a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája több ember sérelmére 
elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes 
ellen”. (origo.hu 2016a) A cikk lehivatkozta a Népszabadságot és a PestiSrácok.hu-t is, 

amelyek egyetértettek abban, hogy a detonációt egy szögekkel megpakolt csőbomba 
váltotta ki, majd tájékoztatott arról, hogy az Oktogon és a Wesselényi utca közti terület 
lezárásra, több épület pedig kiürítésre került az intenzíven zajló helyszíni vizsgálatok miatt. 

Ezt követően részletes beszámoló volt olvasható a rendőrség munkájáról, akik tűzszerészek, 
szakértők és több mint száz rendőr bevonásával nemcsak megkezdték a helyszíni szemlét 
és adatgyűjtést, de rengeteg embert ki is kérdeztek a tanúk utáni kutatás során. A beszámoló 
a gyalogosjárőr áldozatokat is beazonosította, majd tájékoztatott a sérültek állapotáról, 
amely szombat éjjelre már stabilnak volt mondható. (origo.hu 2016a) A cikk vasárnap 
reggel további fontos tartalmi elemekkel frissült, többek között egy lakossági felhívással: a 

Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis közleményben kérte, hogy bárki, aki a cselekmény 
helyszínén vagy annak közelében tartózkodott, illetve akinek a cselekménnyel kapcsolatban 
információja volt, az a megadott telefonszámon jelentkezzen. Az anyag olvasói 
beszámolókkal, a szemtanúk részletes információival és a helyszínről készült telefonos 
videókkal is kiegészült. Végezetül jelen értekezés célkitűzése és az SCCT klasztereibe való 
besorolás érdekében elengedhetetlenül fontos megemlíteni, hogy az origo.hu azt is 

leközölte, hogy vasárnap hajnalban „testpáncélt viselő rendőrök érkeztek a helyszínre. 
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Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ vezetője is szemlét tartott, de nem nyilatkozott 
arról, hogy mi történhetett.” (origo.hu 2016a) 

Másnap reggel az online hírportál előbb egy rövid, tényszerű beszámolóban 
megismételte a detonációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat (origo.hu 2016b), majd 
az MTI közleményét szemlézte, amely a Teréz körúti robbantás miatt megváltozott 
útvonalon közlekedő tömegközlekedési eszközökről tájékoztatott. (MTI 2016a) 

A témában az origo.hu-n megjelent következő anyag már vasárnap, azaz 25-e kora 

délutánra volt tehető: a felület az M1 televízión nyilatkozó Ladocsi Attila igazságügyi 
tűzszerészt idézte. A szakértő szerint „a robbanás környezetében keletkezett elváltozások, 
károk, a kirakatüveg környékének sérülése, a fal maradványa egyértelműen nagyobb 
mennyiségű robbanóanyag robbanására utal.” (origo.hu 2016d) A cikk már expliciten 
kezelte a szándékoltságot és kizárta a gázrobbanást a kiváltó okok közül, a rendőrség 
ugyanis ekkor már több jel szerint arra gyanakodott, hogy valaki szándékosan akart sérülést 
okozni a járőröknek. Az origo.hu a cikkben idézte a hvg.hu-t is: „szemtanúk láttak egy 
zacskóval várakozó embert a robbantás helyszínén. Amikor a járőrök elhaladtak előtte, 
kivett valamit a zacskóból, és utánuk dobta, majd azonnal visszabújt a kapubeállóba. Két-
három másodperccel később történt a robbanás. Ezután átment az út másik oldalára, de 
útközben végig a sebesült rendőröket nézte.” (origo.hu 2016d) Ezt a PestiSrácok.hu meg 
nem erősített információjával egészítette ki a cikk szerzője, amely szerint egy gazdátlan 
csomagot akartak megnézni a rendőrök, amikor a robbanás történt. Az origo.hu a beszámoló 
végén újra aláhúzta a rendőrség kommunikációs passzivitását és azt, hogy egyelőre a 

robbanás és a két sérült tényét rögzítő közleményen kívül nem adtak részletes tájékoztatást. 
„Mindenesetre a hatóságok több emberen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt 
nyomoznak”, az ügyről pedig (vasárnap) este fél hétkor tartanak sajtótájékozatót. (origo.hu 
2016d) 

A következő cikk szűk egy órára az előzőre jelent meg és elsősorban a rendőrséggel 
kapcsolatos szakmai és kommunikációs elvárásokat, valamint a hivatalos szerveken lévő 
politikai nyomást összegezte. Itt már intenzíven megjelent az idő- és megszólalási kényszer, 
illetve a válságban érintettek felelősségének kérdése is. A cikk szerint az Országgyűlés 
nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke a nyílt kommunikációt és az ügy szakszerű 
kezelését sürgette, ennek érdekében pedig összehívta a testület ülését 27-e hétfő reggelre. 
„Molnár Zsolt azt mondta, az ülésen részletes beszámolót vár a hatóságoktól a szombati, 
Teréz körúti robbanás kivizsgálásának eredményéről, a robbanás lehetséges okairól.” 
(origo.hu 2016e) Az elnök az origo.hu által idézett közleményében azt írta, hogy „a szombat 

esti ismeretlen eredetű robbanás kivizsgálása a rendőrség kötelessége csakúgy, mint a 
tényekre szorítkozó, tárgyszerű tájékoztatás. A civil kontroll biztosítása pedig a 
nemzetbiztonsági bizottság kötelessége, ezért a vizsgálat eredményéről, a robbanás 
lehetséges okairól részletes beszámolót vár a hatóságoktól hétfő reggeli ülésén.” A lap 

értesülései szerint Molnár Zsolt azt is hozzátette, hogy az ügyben csak tárgyszerű 
tájékoztatásnak van helye, „találgatásokra, spekulációkra, híresztelésekre alapozva nincs 
helye félelemkeltésnek, ez pedig minden közéleti szereplő és véleményformáló közös 
felelőssége.” (origo.hu 2016e) Ezt kiegészítve a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkára szerint „a legfontosabb, hogy a budapesti Teréz 
körúti robbanás utáni nyomozás sikeres legyen, ezért mindenkitől felelősségteljes 
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magatartást kér.” Tuzson Bence azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amennyiben 

voltak tettesek, kézre kerüljenek. Az államtitkár hozzátette, várhatóan estére a rendőrség 
már annyi információ birtokában lesz, hogy részletes tájékoztatást tud adni a történtekről. 
(origo.hu 2016e) 

Szombat délután négy órakor a rendőrség részletes tájékoztatást még mindig nem adott 
ugyan, de az origo.hu-n megjelent felhívásuk szerint mivel a térfigyelő kamerák felvétele 
segíthet(ett) az eset kinyomozásában, ezért arra kértek minden budapesti vállalkozást, 
társasházat vagy lakót, hogy ha üzemeltetnek ilyet, akkor őrizzék meg a rögzített 
felvételeket harminc napig. (origo.hu 2016f) Közleményükben azt is megerősítették, hogy 

továbbra is várják azoknak a szemtanúknak a jelentkezését, akik a robbanás helyszínén vagy 
közelében voltak. Az origo.hu újságírója mindezt némi, a rendőri munkával kapcsolatos 

spekulációval is kiegészítette: „az, hogy Budapest egész területén kérik a felvételek 
megőrzését azt jelentheti, hogy nagy területen mozoghatott az, aki robbantott a Teréz 
körúton szombaton éjszaka és minden lépéséről tudni akarnak.” (origo.hu 2016f) 

A következő cikk némiképp hatásvadász módon egy olvasót, a közeli hotel portását 
szólította meg, ezzel pedig nemcsak ráerősített a detonáció részleteivel kapcsolatos 
találgatásokra, de a rendőrség szakszerűtlenségét is sejtette. A szemtanú, aki a robbantáskor 
éppen dolgozott, úgy emlékezett, hogy öt embert vittek el a rendőrök a helyszínről, és 
valójában nem is egy, hanem két robbanás történt. (Kovács 2016) „Igazából totál nagy 
káosz volt, mindenki rohangált, ordibáltak egymásnak a rendőrök, és egy taxist láttam. Nem 
sokkal ezután kitereltek mindenkit a területről”– idézte az origo.hu a portást. Azt mondta, 

az is egyértelmű volt, hogy a korábbi hírek szerint szintén megsérült taxisnak nem lehetett 

komolyabb baja, mert kinyitotta az ajtót, és kiszállt. A cikk szerint a két sérült rendőr közül 
csak az egyiket látta jól a portáról. A szemtanú úgy emlékezett, hogy nagyon hamar 

megérkeztek a mentők, és pont úgy álltak meg, hogy kitakarták a földön fekvő rendőröket. 
„Az első mentőautó elment, a másodikba egy feketével letakart testet tettek be, azt 

feltételeztem, hogy halott.” – nyilatkozta az origo.hu-nak. (Kovács 2016) A cikk egy, a 

szomszéd házban lakó másik szemtanút is megszólaltatott, aki a detonáció után néhány 
pillanattal már civil ruhás rendőröket látott a helyszín felé futni. „Pár perc múlva már 
nyüzsögtek a rendőrök, érkeztek a mentők és a tűzoltók. Lementünk, de a rendőrök nem 
voltak a helyzet magaslatán, jobbra-balra cikáztak, ordibáltak, megafon nuku, hogy 
tájékoztassák a népet, hogy mi a tényállás.” – mondta a lapnak. (Kovács 2016)  

A sajtótájékoztató előtti utolsó, az origo.hu-n megjelent cikk elsősorban az áldozatokra 
és ellátásuk szakszerűségére fókuszált. Arról informálta az olvasókat, hogy „elszenvedett 

sérüléseikhez képest kielégítő, stabil annak a két budapesti rendőr tiszthelyettesnek az 
egészségi állapota, akik a Teréz körúton történt robbanás során megsérültek”. Végezetül a 

cikk a rendőrséget is idézte, akik cáfolták azt a közösségi médiában terjedő hírt, amely 
szerint az egyik megsérült rendőrnek vérre lett volna szüksége. (origo.hu 2016g) 

 

2. Index.hu: a felületen a robbantást követő húsz órában kilenc cikk jelent meg. Ezek 

áttekintése során elsősorban az origo.hu-n megjelent anyagokhoz képest többletinformációt 
jelentő részletekre koncentráltam. 

Az első cikk alig fél órával a detonációt követően, vagyis szeptember 24-én 23 óra 9 
perckor jelent meg és az origo.hu-hoz hasonlóan elsősorban a robbantás tényének 
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megerősítésére szorítkozott. A beszámoló szerint a detonáció kiváltó oka ekkor még 
ismeretlen volt, de a „bűnügyi helyszínelők centiről centire vizsgálják át a körutat”. 
(index.hu 2016a) A cikk a hivatalos szervek első kommunikációs hibájára is felhívta a 

figyelmet: „szerkesztőségünknek elküldött levelében a Nemzeti Nyomozó Iroda azt írta, 
hogy több ember sérelmére elkövetett emberölés gyanújával nyomoznak. Eddig azonban 
nem lehet arról tudni, hogy bárki életét vesztette volna a robbanásban, a hivatalos 
közleményekben is két sérültről van szó, ezért megkerestük őket. Telefonban annyit 

mondtak, lehetséges, hogy a kavarodásban kimaradt egy "kísérlet" szócska az emberölés 
elől, de abból a szempontból mindegy, hogy ugyanúgy kérik az emberek segítségét.” 

(index.hu 2016a) Ahogy az index.hu szerzője is nyomtatékosította, a félreérthető 
közleményben szereplő információ és a valóság közti különbség „abból a szempontból nem 
mindegy, hogy az egyik (megfogalmazás) azt jelenti meghalt valaki, míg a másik azt, hogy 
nem”. (index.hu 2016a) A cikk további része megegyezik az origo.hu-n megjelent első 
híradások tartalmával: ismertetésre került a BKK járatainak módosult útvonala, majd a 

rendőrség felhívása a szemtanúk jelentkezésére vonatkozóan. Végezetül olvasói 
beszámolók következtek, amelyek szerint a rendőrök átvizsgálták a környéken a lakásokat, 
próbálták kideríteni, hogy az ott lakók láttak-e bármi gyanúsat. Ez a vizsgálat jelentős 
kényelmetlenséget okozott a lakóknak, hiszen a terület lezárása érdemben korlátozta őket a 
napi rutinjukban. „Kutyával mentem volna le az előbb épp sétálni, de nem mehetek ki a 
házból. Az egész terület továbbra is blokkolva van, minden épület előtt áll egy rendőr. Vagy 
elhagyom a házat, és akkor a területről is azonnal ki kell mennem, vagy az épületben 
maradok. Délután ötig lesznek lezárva az utcák a rendőr szerint" – idézte az index.hu 

egyiküket. (index.hu 2016a) 

A következő anyag másnap, azaz vasárnap délben jelent meg a felületen, amely további 
specifikus részleteket közölt az ekkor még ismeretlen eredetű robbantásal kapcsolatban. 

Ebben a cikkben már megjelent a sérült rendőrök állapotának súlyossága, valamint az is, 
hogy egyesek szögbombára gyanakodtak. (Német 2016a) Az index.hu idézte a hvg.hu-t és 
a Blikket is, amelyek olyan képeket közöltek, amiken a rendőrségi nyombiztosítók által 
megjelölt szögek láthatóak az aszfalton. „Nem kizárt, hogy a két rendőr egy gazdátlan 
csomagot akart megnézni, akkor következett be a detonáció. Az M1 úgy tudja, hogy a köztéri 
kamerák felvételén az látható, ahogy valaki elhelyez egy csomagot, vagy táskát a helyszínen 
a robbanás előtt. Egy igazságügyi szakértő szerint az biztos, hogy nem gázrobbanás történt, 
hanem valamilyen robbanószerkezet robbant fel, ami valószínűleg erősebb lehetett egy 
egyszerű csőbombánál.” –írta a hírportál. (Német 2016a) Az index.hu szerint „a térfigyelő 
kamerák állítólag egy alakot rögzítettek, aki egy táskát helyez el a helyszínen a robbanás 
előtt”; tehát lehetséges, hogy kifejezetten a két járőrt vették célba a robbantással. Ez a cikk 

is olvasói beszámolókkal zárult, melyből jóval több fontos adalék derült ki, mint a rendőrség 
hivatalos tájékoztatásából. Idézték például egy szemtanú Facebook-on közzétett 
bejegyzését, amely szerint „beszélt a szemközti gíroszosokkal, akik azt mondták, hogy a 

rendőrök egy fehér halászkalapos, fehér bőrű, 40 körüli férfit kerestek, akinél két táska 

volt.” Egy másik olvasó pedig említést tett egy harmadik sérült emberről is, akivel 

kapcsolatban további információ egyelőre nem állt rendelkezésre. (Német 2016a) Az 

origo.hu-hoz hasonlóan az index.hu is szóvá tette, hogy „fél nappal a robbanás után 
hivatalosan semmit nem lehet tudni, sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem, sem a 
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TEK, sem senki nem adott ki közleményt, nem tartott sajtótájékoztatót.” Mindenesetre a 

hírportál tájékoztatott arról is, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elnöke összehívta a 

testület ülését hétfőre, a rendőrség pedig aznap, azaz vasárnap fél hétkor sajtótájékoztatót 
tart majd az eseményekről. (Német 2016a) 

Az előzőre alig fél órára jelent meg a következő, tényszerű összefoglaló az index.hu-n, 

amely friss információt nem tartalmazott (Kárpáti 2016), majd pedig egy rövid hír jelent 

meg, ami elsősorban arra az elégedetlenségre volt kihegyezve, hogy vasárnap 17 óráig még 
mindig nem lehetett tudni, hogy robbanás vagy robbantás történt-e, mivel a „rendőrség 
egyelőre nagyon kevés információt közölt az esetről.” (Joób 2016a) Időközben néhány 
irreleváns, a robbantás kontextusába erőszakolt egyéb cikk is született; például a „Csapó 
indul! Megint füst és ordibálás a Király utca környékén” című megtévesztő poszt, amely 

valójában csupán egy, a helyszínhez közeli filmforgatásról számolt be. (Joób 2016b) 
A vasárnap kora délután az index.hu-n megjelent következő cikk ismételten az 

információs deficit miatti elégedetlenségnek adott hangot, majd néhány, közéleti 
szereplőtől származó kommentárt ismertetett. Ahogy a hírportál írta: „a tudható 
részletekből azonban nagyon kevés van: szinte semmilyen információt nem erősített meg 
eddig a rendőrség a két sérülten kívül, más szervek pedig még ennyit sem nyilatkoznak, 
nyilatkozhatnak. Fél nappal a robbanás után sem a főpolgármester, sem a belügyminiszter, 
sem a katasztrófavédelem vagy a terrorelhárítás vezetője nem szólalt meg.” (Német 2016b) 
A cikk további része megismételte Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkárának, valamint Molnár Zsolt, a 

Nemzetbiztonsági bizottság elnökének az origo.hu-n is megjelent közleményét, majd a 
Demokratikus Koalíciót idézi. A DK „követeli, hogy vasárnap délután 6 óráig a kormány 
és a rendőrség tisztázza, mi történt a Teréz körúton, és tájékoztassák a közvéleményt. 
Hozzáteszik, ha ez nem történik meg, a DK úgy tekinti, a kormánnyal szemben gyanút 
megfogalmazó embereknek van igazuk, és kampánycélokat szolgálhatott az eset. A DK 
mihamarabbi gyógyulást kíván a megsérült két rendőrnek.” (Német 2016b) Az index.hu 

idézte Kakuk Györgyöt, a párt politikusát is, aki szerint "a sok hónapja tartó kormányzati 
gyűlöletkampány után olyan hangulat alakult ki az országban, amelyben nagyon sokan már 
nem tartják lehetetlennek, sőt inkább valószínűnek tartják, hogy egy ilyen akció mögött akár 
Orbánék is állhatnak. Ezt mi nem állítjuk, ez az általános vélekedés a közösségi oldalakon". 
A politikus szerint mindezek miatt közös érdek, hogy tisztán lássunk, "ezt azonban nem 

segíti az, hogy a rendőrség nem mondja meg egyértelműen, hogy mi történt". (Német 
2016b) 

A következő cikk, ami a megjelölt időszakban érintőlegesen foglalkozott a Teréz körúti 
esettel, elsősorban a Modern Magyarországért (MoMa) eseményéről szóló tudósítás volt. 
(Nyilas 2016b) A rendezvény célja az volt, hogy „a kvótakampány utolsó hetének finisébe 
fordulva útmutatást adjon azoknak, akik nem akarnak nemmel szavazni október 
másodikán.” Az index.hu részletesen idézte az eseményen felszólalókat, majd a tudósítás 
végén a hallgatósághoz fordult, hogy a kiváltó okokkal kapcsolatos véleményükről 
kérdezze őket. „A megkérdezettek többsége elég egyértelmű választ adott: inkább a 

kormányt, mint valódi terroristákat sejtenek mögötte, közeledve a népszavazás napjához, 
miközben a részvételi hajlandóság az érvényességi küszöbön billeg.” – írta a hírportál. 
(Nyilas 2016b) 
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Az index.hu-n megjelent következő cikk az origo.hu-hoz hasonlóan a sérült rendőrök 
kielégítő és stabil állapotáról számolt be (Joób 2016c), majd a sajtótájékoztató előtti utolsó 
anyag a rendőrség hivatalos megszólalóit és a Központi Nyomozó Főügyészség 
érintettségét azonosította. (Joób 2016d) Ahogy a hírportál írta: „a sajtótájékoztatót 
Keresztes Imre fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője 
és Papp Károly országos rendőrfőkapitánya tartja a rendőrség Teve utcai székházában. Az 
ügyet azért vizsgálja a Központi Nyomozó Főügyészség, mert a robbantásban rendőrök 
sérültek meg.” (Joób 2016d) 

 

3. Blikk.hu: a lap alapvető profiljából fakadóan a blikk.hu-n, a robbantást követő húsz órás 
időszakban megjelent hét cikk jóval kevésbé tekinthető tárgyilagosnak, mint az origo.hu-n 

vagy az index.hu-n az esettel kapcsolatban napvilágot látott online sajtótermékek. A 
felületen arányaiban több szubjektív olvasói vélemény, jelentéktelen, vagy egyenesen 

valótlan részlet, a kiváltó okokkal kapcsolatos vélemény kapott teret. 

A korábbi forrásokhoz hasonlóan a blikk.hu is gyorsan reagált a robbanásra, az első 
cikk alig fél órára az eseményt követően jelent meg 24-én, szombaton éjjel. Ez a hír 
megerősítette az „ablaküvegeket is kitörő, hatalmas detonáció” és a két súlyosan megsérült 
rendőr tényét, valamint idézte a nol.hu szögbombára vonatkozó információit és Győrfi Pált, 
az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét is az érintettek ellátásával kapcsolatban. (blikk.hu 
2016a) Ezt követően egy szemtanú mobiltelefonos videója és rövid beszámolója 
következett. Ahogy a felületen olvasható: „Leszálltam a villamospótlóról és elindultam a 
Király utcába, amikor nagy robbanást hallottam - mondta Eszter. - Hatalmas füstöt láttam, 
néhányan a járdán feküdtek, többen pedig sikítva szaladtak. A közeli Zeneakadémia 
épületéből is kirohantak az emberek, ismerőseim ott voltak, ők azt mondták, hogy nagyon 
megijedtek, az akadémia falai beleremegtek a robbanásba.” (blikk.hu 2016a) Míg a korábbi 
források esetében jellemzően jóval később, a blikk.hu-n már az első cikkben rögtön 
felmerült az idegenkezűség kérdése és a rendőrség hallgatása. A felület idézte az M1 

helyszínen tartózkodó munkatársát, aki „a helyszíni bejelentkezés során azt mondta, a 
környéken arról is hallani, hogy bűncselekmény történt, de ezt az információt nem erősítette 
még meg a rendőrség. Úgy tudjuk a robbanás után több gyanús személy elszaladt, eltűnt a 
helyszínről. Ezt az információt szintén nem erősítették még meg a hatóságok. A környékre 

egyre több civilruhás nyomozó érkezik.” (blikk.hu 2016a) A cikk további része a hivatalos 

szervek munkájáról és az ezzel járó kellemetlenségekről szólt: „a környező kocsmákat és 
éttermeket kiürítették, a közeli szállodákból pedig nem engedik ki az embereket a körút felé. 
Úgy tudjuk, hogy a rendőrség az üzlethelyiség kamerafelvételét próbálja vizsgálni. Felveszi 

az adatokat a környéken tartózkodóktól, a tűzszerészek pedig helyszínelnek. A körutat 
háromutcányi távolságra lezárták, a villamospótlóbuszokat sem engedik át. A helyszínen 
tartózkodó munkatársainkat is kiterelték.” (blikk.hu 2016a) Mindezt további lakossági 
videókkal, olvasói tartalmakkal szemléltetették. Végezetül a rendőrség hivatalos 
nyilatkozata híján a katasztrófavédelem közleményével frissítették a hírt, amely tartalmát 
tekintve az eddig ismert értesülések megerősítésének felelt meg. (blikk.hu 2016a) 

A következő anyag másnap, azaz 25-e vasárnap reggel 8 óra körül jelent meg. Új 
ismeretet az előzőekhez képest csak annyiban tartalmazott, hogy az index.hu-hoz és az 
origo.hu-hoz hasonlóan részletes tájékoztatást adott a BKK járműveinek módosult 
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útvonaláról. (blikk.hu 2016b) Ezt követően a blikk.hu is lehozta a Nemzeti Nyomozóiroda 
felhívását, amelyben a lakosság segítségét kérte a rendőrség: „aki a cselekmény helyszínén 
vagy annak közelében tartózkodott, illetve aki a cselekménnyel kapcsolatban információval 
rendelkezik”, az jelentkezzen az ingyenesen hívható telefonszámok valamelyikén. (blikk.hu 

2016c) 

A negyedik cikk tipikus kattintásvadász, emberi történetet feldolgozó anyag volt, hiszen 

nem volt más célja, minthogy arcot társítson a megsérült rendőrnőhöz. A blikk.hu eltorzítva 
ugyan, de csatolta a cikkhez a rendőrség toborzóplakátját, melyet ezzel a kommentárral 
látott el: „a fiatal, gyönyörű rendőrnő a rendőrség egyik toborzóplakátján szerepel egy 
másik rendőrrel - nem azzal, aki a robbantás másik sérültje. A Blikk információi szerint a 
fiatal rendőrnő állapota súlyos, már több műtéten átesett, koponyasérülése van. A 

rendőrnőt nem véletlenül választották a plakáthoz: korábban szépségversenyt is nyert, ezt 
az információt a Bors közölte.” (blikk.hu 2016d) A cikk vége a szerző utolsó mondatával 
újra aláhúzta a detonáció nyomán, a hivatalos szervek hallgatásából fakadó információs 
deficitet, hiszen „a másik sebesült rendőr állapotáról egyelőre semmit nem (lehetett) tudni.” 
(blikk.hu 2016d) 

A következő cikk vasárnap kora délután jelent meg a blikk.hu-n a „Gyurcsányék 
ultimátumot adtak a kormánynak és a rendőrségnek a Teréz körúti robbantás miatt” 
címmel. (blikk.hu 2016e) A portál szerint a párt vasárnap délután 18 órával határidőt is 
szabott a kormány és a rendőrség számára, hogy „tisztázza, mi történt a Teréz körúton, és 
tájékoztassák a közvéleményt”. A cikkben szereplő Kakuk György DK-s politikustól 
származó idézet egy az egyben megfeleltethető az origo.hu-n megjelenttel (Német 2016b), 
annyi kitétellel, hogy a blikk.hu hozzátette, hogy Kakuk véleménye szerint "minél tovább 
tart a ködösítés, annál jobban erősödik a kép a közvéleményben, hogy itt egy népszavazás 
előtti utolsó, elkeseredett kormányzati akcióról van szó.” (blikk.hu 2016e) Ezen a ponton a 

politikai indíttatással kapcsolatos feltételezés kiegészült a hivatalos szervek elmaradt 

kommunikációjának számonkérésével is. Ahogy olvasható volt: „több mint 12 óra telt el az 
eset óta, a rendőrség azonban semmilyen konkrétumot nem mondott az ügyben, holott 
Nyugat-Európában egy-két órával egy robbanás után már legalább nagy valószínűséggel 
meg tudják mondani, mi történt”. (blikk.hu 2016e) 

A rendőrség vasárnap esti sajtótájékoztatója előtt, a blikk.hu-n megjelent utolsó anyag 
szerint „több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet gyanújával nyomoz a Nemzeti 
Nyomozó Iroda”. A cikk az index.hu-n megjelenthez (2016a) hasonlóan aláhúzta a 

rendőrség félreérthető fogalmazását, hiszen „egyelőre nincs információ arról, hogy bárki 
meghalt volna”. (blikk.hu 2016f) Ahogy korábban láttuk, az index.hu-nak erre is adtak 

magyarázatot a rendőrök, mondván, hogy kimaradt egy fontos szó a közleményből 
(index.hu 2016a); ezt a korrekciót pedig a blikk.hu is leközölte. A cikk következő részében 
a bulvármagazin online felülete a 444.hu információját is átvette, „akik szerint már a 
robbanás előtt lezárták a helyszínt, lehet, hogy a két rendőr is emiatt tartózkodott ott.” A 

sajtótájékoztató előtti utolsó, a blikk.hu-n megjelent anyag azzal zárult, hogy a „robbanás 
oka egyébként továbbra sem ismert, legalábbis nem hozták nyilvánosságra. Vannak, akik 
szöges csőbombára gyanakszanak.” (blikk.hu 2016f) 
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4. 24.hu: híroldal lévén a 24.hu a blikk.hu-hoz képest már jóval objektívebb, tárgyszerűbb 

tájékoztatást nyújtott az eseményről, nem egyszer nemzetközi kitekintéssel kiegészülve. A 

detonációt követő, a rendőrség sajtótájékoztatójáig terjedő időszakban hat cikk jelent meg 

a felületen, az első alig fél órával a robbantás után. 
A cikk a korábbi forrásokhoz hasonlóan megismételte mindazt, amit az eseményről 

szinte azonnal tudni lehetett, de ezt gazdagon illusztrálta képekkel, lakossági beszámolókkal 
és helyszíni videós bejelentéssel is. (24.hu 2016a) A kiváltó okokkal és a rendőrség 
munkájával kapcsolatban a 24.hu első cikkében ezt írta: „felreppentek olyan hírek, miszerint 
bűncselekmény történhetett, vagyis szándékos robbantás, ugyanakkor felmerült a 

gázrobbanás lehetősége is. Az biztos, hogy a rendőrök vad igazoltatásba kezdtek, de nem 
csak a helyszínen, több közeli utcában is. A környéken lévő kocsmákból, 
vendéglátóhelyekről kiküldték az embereket a történtek után, a helyszínen nyomokat 
rögzítettek.” (24.hu 2016a) A 24.hu még szombat éjjel megkereste a rendőrséget, akik 
válaszoltak is: „nem sokkal hajnali 2 óra előtt megerősítették az információt, miszerint 
mindkét sérült rendőr, méghozzá gyalogos járőrök. Állapotukról nem adtak tájékoztatást de 
úgy tudni, hogy két súlyos sérültek vittek el a helyszínről a mentők. A rendőrség a robbanás 
körzetét lezárta, és megbizonyosodott arról, hogy további sérültek nincsenek – írta a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság. Arról, hogy mi vagy ki okozta a robbanást, biztosat 
továbbra sem lehet tudni.” (24.hu 2016a) A hírportál ezt követően részletesen beszámolt a 

hivatalos szervek helyszíni szemlére, tanúkutatásra és adatgyűjtésre vonatkozó 
tevékenységéről. Ebben a tartalmi egységben szintén megjelent egyfajta bizonytalanság, 
hiszen számos részlet meg nem erősített információkon alapult: „úgy tudjuk, egyenruhások 
járják a vendéglátóhelyeket és kamerafelvételeket kérnek ki. Helyszíni, meg nem erősített 
információk szerint két férfit kereshetnek. Bár a robbanás már órákkal ezelőtt történt, a 
helyszínre még mindig folyamatosan érkeznek egységek, köztük rohamrendőrök is.” 

Végezetül a 24.hu idézte a nemzetközi Mirror online magazint is, ami „egyenesen 
terrorriadóról ír, illetve, hogy a detonáció a fontosabb belvárosi szállodák közelében 
történt.” (24.hu 2016a) 

A hírportálon a detonációval kapcsolatban megjelent következő anyag másnap, azaz 
vasárnap a reggeli órákban élesedett. A korábban áttekintett forrásokhoz hasonlóan a 24.hu 
cikke is a rendőrség kommunikációs hibájára, a hivatalos tájékoztatás félreérthetőségére és 
passzivitására volt kihegyezve. A hírportál idézte a 444.hu-t, akik szerint „több ember 
sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség 
a Teréz körúti robbanás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája szerint. 

Ebben csak az a furcsa, hogy eddig úgy tudni, nem volt halálos áldozata a tegnapi 
robbanásnak, sőt, eddig azt sem lehetett tudni, hogy gázrobbanásról, vagy szándékos 
robbantásról van szó. Azt viszont igen, hogy a szemtanúk szerint a helyszín már a robbanás 
előtt le volt zárva, a két rendőr ezért állhatott ott. Az is szokatlan, hogy ilyen gyorsan ennyire 

sok rendőr jelent meg a robbanás után.” (24.hu 2016b) Ezekre a tisztázatlan körülményekre 
hivatkozva a 24.hu már vasárnap reggel elküldte kérdéseit a rendőrségnek, hivatalos 
tájékoztatást azonban nem kaptak. Ezt követően azt írták, hogy „ismét kerestük az Országos 
Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahol annyit mondtak, a korábbi, két megjelent 
közleményen, felhíváson túl nem közöltek semmit, vagyis minősítést sem, ugyanakkor nem 
is cáfoltak. Beszéltünk Gál Kristóffal, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivő-
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helyettesével is, ő türelmet kér, későbbre ígért tájékoztatást. Továbbra is úgy tudjuk, hogy 
mindkét rendőr életben van, nincsenek, és nem is voltak életveszélyben” – írta a hírportál. 
(24.hu 2016b) A cikk további részében a korábban áttekintett sajtótermékekhez hasonlóan 
az M1-en nyilatkozó szakértő kapott teret, majd a hvg.hu-t citálták: „állítólag szögesbomba 
is lehetett, ami felrobbant, mert többen szögektől sérültek meg. A rendőröket sem a 
robbanás, hanem a szilánkok sebezték meg. De az üres üzlethelységben, ami előtt a 
robbanás volt, felújítást végeztek, ezért lehet, hogy a szögek onnan származnak.” (24.hu 

2016b) Végezetül a 24.hu egy kettős megítélésű részletet is közölt a helyszín biztosításával 
kapcsolatban: „a lakókat közben elkezdték visszaengedi otthonaikba, de a környék még 
mindig nagyon szigorúan le van zárva, az M1 szerint még egy sziránázó rendőrautót sem 
engedtek át a kordonon.” (24.hu 2016b) 

A következő képriport az elbarikádozott helyszínről szóló helyzetjelentésként volt 

értelmezhető, ahol „tanácstalan külföldiek, mérges helyiek és teljesen jó arc rendőrök 
igyekeznek szót érteni egymással vasárnap hajnalban.” (24.hu 2016c) Az anyag elsősorban 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit eredményezett egy városrész lezárása a 
bulinegyed határán vasárnap hajnalban. „Hosszú éjszakája volt a budapesti rendőröknek, 
akiket kivezényeltek a Teréz körúti robbanás (vagy robbantás, még nem tudni) helyszínére, 
amelyben két kollégájuk megsérült. (…) A Király utca és a körút kereszteződését azóta 
szalagokkal és kordonokkal több utcára oda-vissza elbarikádozták, a Petőfi híd felől 
érkezőket például már terelik is a Wesselényi utcába, nem engednek be senkit, rendőrautók 
hajtanak ki-be, a villamospótló buszok visszafordulnak, még hajnali ötkor is úgy tűnt, 
mintha rögtönöznének, egy vészvillogós, üres busz például a Csengery utcában állt. A lezárt 
terület szélén álló rendőrök fő feladata, hogy valahogy megértessék azokkal, akik be 
akarnak jutni, hogy nem fognak. Nem reprezentatív mintánk alapján egyébként a külföldiek 
teljesen megértőek, valahogy megoldják, akárcsak a magyar bulizók, legfeljebb 
visszamennek a még nyitva tartó kocsmák valamelyikébe, vagy kerülnek egy nagyot, amíg 
elérik a metrót és próbálják visszatartani a pisit. Azok, akik ott laknak, érthető módon 
mérgesek, de békésen fogadta a híreket az az úr is, aki tudta, hogy emiatt kési le a vonatját. 
Egyébként főleg haverkodás megy, józanodófélben lévő partiarcok és részegedőfélben lévő 
punkok dumálnak a rendőrökkel, teljes a béke, egy tipikus beszélgetés nagyjából úgy néz ki, 
hogy – Hallod, de komolyan, mi történt?– Figyelj, meglátjuk. Benne lesz úgyis a tévében.– 

Jaj már, a tévé, beszélnek abban mindent, na, mi történt?– Figyelj, meglátjuk.” (24.hu 

2016c) A cikk tehát a lakosokat ért kellemetlenségek és a közlekedés kaotikussága mellett 
arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendőrök nemcsak a hivatalos közleményben, de a 
helyszínen, személyesen sem voltak kommunikatívabbak. Végezetül a hírportál újra 
aláhúzta, hogy a kiváltó okokkal kapcsolatban „a részleteket még nem tudni, így azt sem – 

amire mindenki kíváncsi -, hogy köze van-e az egésznek a terrorizmushoz.” (24.hu 2016c) 

A 24.hu-n megjelent következő anyag kifejezetten a detonáció körülményeinek 
ellentmondásaival foglalkozott az M1-nek nyilatkozó Gyarmati István biztonságpolitikai 
szakértő gondolatai mentén. “Ezzel az egésszel kapcsolatban csak spekulálni tudunk” –
idézte Gyarmatit a hírportál, aki szerint „a rendőrök azóta is dolgoznak a helyszínen, (…) 
elsősorban a detonáció nyomait vizsgálják, hogy mi robbanhatott, elemzik a 
maradványokat, hogy baleset történt, vagy valamilyen ember készítette szerkezetről van-e 

szó. Össze kell szedni minden pici kis darabot, amit ott találnak a helyszínen, és utána 
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megpróbálni összerakni az eseményeket.” (24.hu 2016d) A szakértő azzal kapcsolatban, 
hogy frekventált helyen történt a robbanás, elmondta, „furcsa, hogy rendőrök sérültek meg, 
ugyanakkor az is különös, hogy „csak” sérülés történt. Mindenesetre több lehetséges 
verziót el tud képzelni. Szerinte ha nem is száz százalék bizonyossággal, de egy 
„iránymutató” eredményekre már ma is számítani lehet, de az sem kizárt, hogy a rendőrség 
már rendelkezik lényegi információkkal, csak nem kommunikálja azt.” (24.hu 2016d) A 

cikk szerint azt, hogy mi is történt a helyszínen, ekkor még továbbra sem lehetett tudni, 
„van aki gázrobbanásról beszél, míg mások gazdátlanul hagyott táskáról, 
szögesbombáról.” A 24.hu ebben az anyagban is nyomatékosította, hogy a rendőrség több 
megkeresést követően is hallgatott, kifogásolta, hogy akadozott a sajtó és a hivatalos 
szervek közötti kommunikáció, valamint hogy sok volt a félreérthető tartalom. „Arról sincs 
hivatalos információ, hogy büntetőeljárás indult-e (…) Egyelőre az a verzió tűnik a 
legvalószínűbbnek, hogy emberölés kísérlete miatt kezdtek el nyomozni, csak kimaradt egy 

szó a továbbra is rejtélyes közleményből. Ezt a választ az index.hu-nak sikerült kicsikarnia 
telefonon.” (24.hu 2016d) A hírportál idézte a hvg.hu-t is, akik szerint a két sérült rendőrt 
„szándékosan célozhatták meg”, mert a megszokott útvonalukon haladtak. „Előtte állítólag 
szemtanúk láttak egy zacskós embert, aki közvetlenül a robbanás előtt valamit dobott a 
rendőrök felé. Késő este a 24.hu azonban úgy értesült a rendőröktől, hogy két férfiról 
beszéltek a helyszínen. Sorra járták a környék vendéglátóhelyeit a kamerafelvételeik miatt” 

– írta a portál. (24.hu 2016d) 

A felületen megjelent következő anyag a korábban elemzett forrásokhoz hasonlóan az 
elkövető kilétével foglalkozott. A 24.hu információi szerint „az érintett üzletnél valóban 
egy embert vettek fel a kamerák, ám egy távolabb rögzített felvételen már az látható, hogy 
az illetővel egy másik férfi is van, együtt rohannak el.” (24.hu 2016e) Azt ezen a ponton 

már nem tartották valószínűnek, hogy csőbomba robbant, valami „egyszerűbb házi 
készítésű szerkezet” okozhatta a detonációt. A cikk végén a környékbeliek meséltek a 24.hu 
munkatársának az éjszaka történtekről, „felidézték a hatalmas felfordulást, 
tanácstalanságot is.” (24.hu 2016e) 

A megadott időszakban a 24.hu utolsó anyaga már alig pár órával a rendőrség 
sajtótájékoztatója előtt jelent meg; a cikk fókuszában pedig a sérült rendőrök állapotáról 
szóló új, a korábbi elemzett források által is leközölt információk álltak. (24.hu 2016f) 
 

Összefoglalás: a fenti négy, a detonációt követő húsz órában legolvasottabb felületnek számító 
online hírportálon megjelent harminc cikk tartalmi áttekintését követően megállapítható, hogy 
ellentmondásos kép rajzolódik ki akkor, ha az érdekgazdák által a rendőrség krízissel 
kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonításának a mértékét próbáljuk meghatározni. Ennek az 

ellentmondásnak a legfőbb oka, hogy Coombs hibásan feltételezi a reszponzibilitás fogalmának 
homogenitását és azt, hogy válságok során a cégeket csakis egyetlen szempontból, - a veszélyes 
helyzet kiváltásában betöltött szerepéért - lehet felelőssé tenni. A budapesti robbantás 
médiaelemzését követően megállapítható, hogy 

 

 egyrészről a rendőrség, gyorsan reagáló, tevőleges, a helyzetet professzionálisan kezelő 

szervezetként jelent meg a sajtóban. Kivétel nélkül az összes felület beszámolt arról, hogy 

a hivatalos szervek szakszerűen helyszíneltek és biztosították a környéket, jelentős 
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erőforrásokat és szakemberi gárdát mozgosítottak a nyomozati munkára és flottul működtek 

össze a további érintett szervezetekkel; a tűzoltókkal, mentőkkel és a 
katasztrófavédelemmel is. Viszonylagosan rövid idő alatt fontos információkat 
göngyölítettek fel a robbantás körülményeivel és az elkövetővel kapcsolatban, a sérültek 
ellátását szakszerűen biztosították, általánosságban pedig megállapítható, hogy az egyes 
szakmai döntéseik megalapozottak és felelősségteljesek voltak. 
 

 Másrészről viszont a válsággal kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonítás mértékét – 

Coombs útmutatásaival ellentétben - nemcsak a krízis kiváltó okában való érintettség, a 

nyomozati munka minősége, de a tájékoztatás és a kommunikáció formája, tartalma, 
adekvátsága is meghatározhatja. Ebből a szempontból a rendőrség több ponton is 
elmarasztalható volt, hiszen a detonációt közvetlenül követő időszakban csakis akkor 

kommunikált a nyilvánossággal, ha a lakosság segítségét kérte vagy a média, - esetleg más 
közéleti személyiségek – szólították fel reagálásra; az egyéb tájékoztatás tendenciózusan 
elmaradt. Amikor mégis kommunikált, azt szűkszavűan, ráadásul helyesbítésre szoruló 
hibával tette, hiszen az első hivatalos közlemény tévesen utalt arra, hogy a robbantásban az 

egyik áldozat életét vesztette. A nyomozás valójában nem „több ember sérelmére elkövetett 
emberölés gyanújával” indult meg, hanem emberölési kísérlet gyanújával. (index.hu 

2016a) 

Általánosságba véve elmondható, hogy a rendőrség válságkommunikációs 
magatartását az elvárható proaktivitás helyett a passzív-reaktív hozzáállás váltakozása 
jellemezte, mely végső soron PVK-ként értelmezhető. Ezt az elemzett hírforrások is 
alátámasztották; a felületeken megjelent cikkek szerkesztői ugyanis több ízben expliciten 
felrótták a hivatalos szerveknek a némaságukat és azt, hogy bár a nyomazati munka 
lépéseiről igen, az ügy részleteivel, a robbanás kiváltó okaival kapcsolatban nem adtak 

érdemi felvilágosítást. A hírportálok a lakossági elégedetlenségnek, szakértői és politikai 

véleményeknek is hangot adtak; utóbbiak kvázi ultimátum-szerűen, konkrét időpont 
megjelölésével sürgették a rendőrség megszólalását. A detonáció nyomán kialakult 
információs deficitre jellemző volt az is, hogy a hírportálok számos információt kénytelenek 
voltak egymástól átvenni, aminek köszönhetően a megjelölt időszakban a felületek gyakran 
egymásra hivatkoztak, így redundancia alakult ki a tartalmakban. Nagyszámú olvasói 
beszámoló, szemtanúk által tett nyilatkozat, a helyszínről készült videó, fénykép és 
szubjektív kommentár töltötte ki a hivatalos tájékoztatás elmaradása miatt keletkezett űrt; 
ráadásul rengeteg téves hír is terjedt a rendőrség ellenőrzése nélkül. 

 

Összefoglalva a hivatalos szervek kommunikációjának működésképtelenségét mi sem 
mutathatná jobban, minthogy a detonációt követő nap 17 óráig még mindig nem tudhatták 

egyértelműen a krízisnyilvánosság tagjai, hogy külső, szándékolatlan ok miatt bekövetkező 
robbanás, vagy előre megfontolt szándékkal elkövetett robbantásos merénylet történt-e a Király 
utcánál. Mindezek alapján tehát a rendőrségnek tulajdonított kezdeti felelősség mértékének 
meghatározásakor ambivalens eredményekre bukkanhatunk. Megállapítható, hogy 

 

 amíg a robbantás bekövetkeztében relatíve alacsony szintű felelőssége volt a hivatalos 

szerveknek,  
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 addig a megelőzésben, a kezelésében, a kommunikációban és annak elmaradásában már 
kifejezetten magas. 

 

Jól látszik, hogy az esettanulmány fókuszában lévő szituáció nem egyértelműen sorolható be 
kizárólagosan a coombsi klaszterek valamelyikébe, hiszen a rendőrség 

 

 előzetes kapcsolatainak minőségét közepesre értékeltük (ld. 4.5-ös fejezet); 
 a szervezet és válság előtörténetéről csupán részleges információkat tudtunk szerezni (ld. 

4.6-os fejezet); 

 a hivatalos szervek reputációs fenyegetettségének felmérése során pedig kettős, egymásnak 
ellentmondó szempontokra bukkantunk; ráadásul a második nézőpont esetén a megelőzés 
és a kommunikáció oldaláról ugyan elmarasztalhatóak a hivatalos szervek, a kezelés 
oldaláról viszont aligha. 

 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a magyarországi hivatalos szervek két ok miatt főszereplői 
az esettanulmánynak, 

 

 egyrészről, mert a detonáció során rendőrök sérültek meg; 

 másrészről pedig magának a cselekménynek a jellege is a rendőrség beavatkozását vonta 
maga után (Perlaky-Papp 2016), 

 

rögtön egyértelművé válik, hogy az SCCT két eltérő kategoriája fényében is célszerű 
megvizsgálni a hivatalos szervek sajtótájékoztatóját. 
 

 Az egyik értelmezés a rendőrséget áldozati klaszterbe sorolja, a krízist kiváltó okot pedig 
külső rosszakaratként azonosítja; 

 míg a másik értelmezés a prevencióért, a közönségkapcsolatok ápolásáért és az ügy 
felgöngyölítéséért felelős szerv klaszterébe sorolja a céget, a krízist kiváltó okot pedig a 

szervezet hibájából történő, sérültekkel járó károkozásként azonosítja.  

 

A fejezet során bemutatott médiaelemzés eredményei azonban nemcsak a rendőrség SCCT 
klasztereibe való besorolásában segítettek, de néhány nélkülözhetetlen tartalmi adalékkal is 

szolgáltak arra vonatkozóan, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amikre a sajtótájékoztatón 
elengedhetetlen választ adni; - akár azt is mondhatnánk, hogy a stratégiai szintű tervezési 
szempontok mellett taktikai szintű támpontokat is nyújtottak. A fenti források áttekintését 
követően elmondható, hogy rengeteg irreleváns információ jutott el az olvasókhoz: a lapok 

alapvető profilja, politikai beállítódása ugyanis gyakran meghatározta az esemény 
interpretálásának módját, stílusát is. Az irreleváns részletek mellett több ízben is helyszíni, meg 
nem erősített információk és a kiváltó okokkal kapcsolatos találgatások jelentek meg az online 

sajtóban, melyek sürgős tisztázásra szorultak. 

Természetesen egy ennyire komplex, bizonytalan részletekkel terhelt szituációban azért 
nem hibáztatható a rendőrség, hogy nem siettek átfogó állásfoglalást (vö. IVK) közzétenni az 
eseménnyel kapcsolatban, - ráadásul a nyomozati munka gyaníthatóan jelentősen meg is 
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terhelte a kapacitásukat, - azért viszont igen, hogy a legolvasottabb médiafelületeken megjelenő 
információkra csak kis részben reagáltak. A blikk.hu-n, az origo.hu-n, az index.hu-, valamint a 

24.hu-n a detonációt követő húsz órában az esettel kapcsolatban megjelent cikkeket áttekintve 
elmondhatjuk, hogy a sajtótájékoztatón az alábbi nyolc pontra mindenképpen célszerű (lett 

volna) kitérnie a rendőrfőkapitánynak. 

 

1. A szándékoltság és kiváltó eszköz kérdésére, vagyis hogy idegenkezűség történt-e, a 

detonációt valóban szögbomba okozta-e vagy gázrobbanásról volt-e szó. 
2. Az elkövetők számára és kilétére, ezek ugyanis több cikkben különbözően jelentek meg; a 

sajtótájékoztatóig eltelt időszakban bizonytalan volt, hogy egy, vagy több férfit keresnek-e. 

3. A kiváltó okokra, vagyis hogy kizárható-e a kvótanépszavazás kontextusa, valamint a 
felmerült politikai indíttatás és „megrendelt” robbantás problematikája. 

4. A terrortámadásra, vagyis hogy kizárható-e a tettes dzsihadista eredeteű motivációja. 

5. A helyszín korai lezárására; az elemzett forrásokban ugyanis felmerült az is, hogy 
szemtanúk szerint a Teréz körút környéke már jóval a robbanás előtt le volt zárva, a két 
rendőr pedig ezért állhatott ott.  

6. A feltűnően gyors és nagyszámú mozgosításra; több hírportál szokatlannak tartotta, hogy a 

hivatalos szervek ilyen gyorsan, ennyire jelentős humán- és egyéb erőforrással, eszközzel 
szinte azonnal a robbantást követően a helyszínen termettek. 

7. A lakók kényelmetlenségére; a környék lezárása, a tömegközlekedési eszközök átirányítása, 
az éjszakai igazoltatás ugyanis tömegeknek okozott kellemetlenséget, ezekért pedig 

kommunikációs szempontból helyes taktika lehet a bocsánatkérés. 
8. A kommunikációs hibákra; a félrefogalmazások, a tájékoztatás csúszása indoklást kívánt. 

 

9. illusztráció: A dzsihádista terrortámadás, mint a robbantás feltételezett kiváltó 
okának megjelenése az online hírportálok szalagcímeiben (hvg.hu, 444.hu, nol.hu 

és ma.hu alapján saját ábra)48 

                                                           
48 Természetesen nemcsak az esettanulmány kutatási forrásaiként szolgáló online felületeken jelent meg az a nyolc, 
- a detonáció zavaros részleteivel kapcsolatos aspektus, - amelyek a rendőrség által tisztázásra szorultak, de 
hozzávetőlegesen az egész hazai internetes sajtóban. Ahogy az illusztráció is mutatja, például a tettes iszlamista 
motivációjának kérdése és az, ahogy a szemtanúkat kikérdező járörök egy esetleges terrortámadás után 
érdeklődtek, a Népszabadság Online-nal kezdve a hvg.hu-ig jutva számos népszerű sajtótermék szalagcímében 
visszaköszönt; e tény pedig elsősorban az értekezés 4.3-mas fejezetében ismertetett médiapiaci tendenciák 
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A harminc áttekintett cikk tartalmát és a médiaelemzés eredményeit összefoglalva 
általánosságba véve elmondható tehát, hogy 

 

a rendőrség első részletes megszólalásának időpontja megfelelő volt, mivel a detonációt követő 
huszadik órára már elegendő médiaforrás, tartalmi támpont és a befogadók vélhető 
percepcióival kapcsolatos információ állt a hivatalos szervek rendelkezésre az SCCT 

alkalmazásához. 

 

Erre alapozva a válságkommunikáció során célszerű (lett volna) minden felmerült 
ellenmondásra érdemben reagálni, a meg nem erősített információkat cáfolni vagy 
megerősíteni, a hivatalos szervek szakmai és kommunikációs döntéseit, illetve hibáit - 

legalábbis amik a médiában nyilvánosan számonkérésre kerültek, - pedig legalább utólag 
indokolni. A fenti források könnyedén hozzáférhetőek, az olvasottsági adatok pedig 

nyilvánosak voltak, éppen ezért a nyomozati munkával párhuzamosan a rendőrség 
kommunikációs stábjának célszerű (lett volna) állandó és szisztematikus médiaanalízist is 

folytatni. Egy ilyen, jelentős tartalmi támpontokat és a kezdeti felelősségvállalás, valamint a 
reputációs fenyegetettség mértékének meghatározásához adekvát szakmai, - stratégiai és 
taktikai szintű tervezési és elemzési - szempontokat biztosító helyzetfelmérő kutatás 

 

egy két-három fős stáb esetében maximum egy órás forrásgyűjtést és néhány órás elemzést 
igényel(t volna).49 

 

Az alfejezet során bemutatott online médiareprezentációk nemcsak a kialakult helyzet 
lehetséges értelmezéseinek körét bővítették, de eszkalálták a robbantás nyomán fellépő 
bizonytalanságot és befolyásolták a befogadók veszélyészlelését is. A közbiztonság 
helyreállítása mellett tehát a média torzításainak, felvetéseinek kiigazítása és a közhangulat 
javítása is mihamarabbi hivatalos reakciót igényelt volna a rendőrség részről (Anthonissen 
2009). Mivel „az emberek hajlamosak rá, hogy az elsőként hallott történetet higgyék el” 
(Nyárády és Szeles 1999: 295), így a szervek megkésett reakciója bizonyosan kontraproduktív. 
  

                                                           

fényében hordoz magában kritikus adalékokat a rendőrség válságkommunikációjára vonatkoztatva. Mivel a 21. 
században a hírfogyasztási szokások megváltozása miatt a digitális szövegek olvasása egyre gyorsabb, 
felületesebb); az egyes médiatartalmak feldolgozása pedig alacsonyabb szintű, rögtön érthetővé válik, hogy egy-

egy kattintás- és hatásvadász cím a Facebook-os megosztásokon keresztül nemcsak tömegekhez juthat el, de 
jelentősen torzíthatja a krízisnyilvánosság konkrét esettel kapcsolatos percepcióit is. 
49

 A helyzetfelmérő kutatáshoz szükséges erőforrásokra, valamint az ahhoz szükséges stáb méretére és időre 
vonatkozó becsléseit a szerző egyrészről válságkommunikációs szakemberként szerzett, szubjektív tapasztalataira 

alapozta, másrészről pedig arra, hogy az értekezés írásával párhuzamosan pontosan jegyzetelte, hogy az egyes 
kutatások elvégzése mennyi időt vett igénybe. Bár igyekeztem az értekezés megállapításait minél több primer és 
szekunder forrás kielemzésével megtámogatni, elvitathatatlan, hogy e szerzői szubjektivitás a dolgozat számos 
pontján visszaköszön; elsősorban Coombs – SCCT alkalmazására vonatkozó, - egyértelmű iránymutatásainak a 
hiányát ellensúlyoztam vele. Az értekezés gyenge pontjai és önkritikája az 5.2-es fejezetben kerülnek részletes 

kifejtésre. 
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4.8. A helyzetfelmérő kutatás során felszínre jött újabb kritikai észrevételek az SCCT 
módszertanával kapcsolatban 

 

Azt az értekezés elméleti fejezetének végén már kifejtettem, hogy 

 

„míg az SCCT koncepciója stratégiai szinten remek normatív útmutató arra vonatkozóan, hogy 
a krízismenedzserek megértsék az adott szituáció sikeres kezeléséhez szükséges részleteket, 
addig a válságkommunikációs folyamat taktikai szintjén némiképp hiányos és elnagyolt: sem a 

helyzetfelmérő kutatás forrásaival és lehetséges módszereivel, sem a konkrét tartalommal, sem 
a használandó felületekkel kapcsolatban nem ad részletes útmutatást.” (ld. 71-72.o.) 

 

A fenti állítás most, hogy egy konkrét esetre próbáltuk alkalmazni Coombs elméletét, további 
kiegészítésekre szorul, mivel az SCCT alkalmazásának előfeltételeit biztosítva számos további 
inkonzisztenciára bukkanhatunk, melyek közül a legfontosabb 

 

a modell kulcsfaktorainak felmérésével kapcsolatos egzakt módszertani útmutatások teljes 

hiánya. 
 

Coombs meghatározza ugyan, hogy mi az a három legfontosabb tényező, amit meg kell ismerni 

annak érdekében, hogy az adott szervezet besorolható legyen az SCCT klasztereinek 
valamelyikébe, a felmérés kivitelezésének konkrét lépéseire, lehetséges forrásaira, 
módszertanára és értékelési szempontjaira vonatkozóan azonban nem ad részletes 
instrukciókat. Bár eredeti célkitűzése miatt ez nem kérhető számon a kutatón, a rendőrség 
helyzetének megismerése során felmerült alábbi nyolc kérdés-csoporttal azonban érdemes 
kiegészíteni a 3.7-es és 3.8-as fejezet kritikai észrevételeit. 
 

1. Pontosan hogyan, milyen módszerekkel kell felmérni a reputációs fenyegetettség mértékét? 
Milyen primer és szekunder, kvalitatív és kvantitatív kutatásokat célszerű elvégezni? 

2. Hogyan célszerű meghatározni ezeknek a kutatásoknak a mintáját? A minta egybeesik a 
kríziskommunikáció célközönségszegmenseinek összességével vagy esetleg vannak más 
kiválasztási, priorizálási szempontok is? 

3. Az eltérő célcsoportok és célcsoport-szegmensek nemcsak eltérő reputációs 
fenyegetettséget tulajdoníthatnak a szervezetnek, de különbözőféleképpen ítélhetik meg a 
szervezethez fűződő kapcsolatukat, a szervezet hírnevét, megbízhatóságát, hitelességét is. 

Hogyan kezeljük ezeket a diszkrepanciákat? 

4. A szervezet és válság előtörténetének felmérése során milyen időintervallumban célszerű 
vizsgálódni, meddig érdemes visszamenni a múltba? Mik legyenek az elemzési 
szempontjaink, melyik események képezzék az elemzés tárgyát és melyek ne? 

5. Mi van abban az esetben, ha a reputációs fenyegetettség mértékét meghatározó tényezők 
tudományosan megalapozott vizsgálatára nincs lehetőség? Ilyen esetben elegendő, ha a 
befogadói percepciók felmérése helyett az azokat leginkább meghatározó médiafelületek 
analízisát végezzük el, vagy az ezekből való következtetés módszertanilag hibás? 

6. Hogyan kell a felmérések eredményeit értékelni? Mi alapján tulajdonítunk egy szervezetnek 
csekély, közepes, esetleg magas reputációs fenyegetettséget? Ezek flexibilisen és 
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szubjektíven értelmezendő kategóriák, vagy esetleg lehet-e hozzájuk egzakt, akár 
számszerűsíthető jellemzőket társítani? A helyzetfelmérés eredményeképpen megkapott 
információhalmazt milyen szempontok alapján rendszerezzük? 

7. A reputációs fenyegetettséget meghatározó három tényező milyen relációban van 
egymással? A fokozó faktorok akár a kezdeti felelősségtulajdonítás mértékét is átírhatják, 
vagy csupán alapvető irányokat jeleznek? 

8. A különböző felelősség-értelmezések milyen relációban, - akár hierarchikus viszonyban - 
vannak egymással? Ahogy a Teréz körúti robbantás is megmutatta, a felelősség kérdése 
nemcsak a válság megelőzésében és kezelésében jelentkezhet, de akár a kommunikáció 
elmarádásaban, a tájékoztatás adekvátságában is. Milyen szempontok alapján kéne 
rendszerezni és az SCCT klasztereibe sorolni azt a szervezetet, akinek például a 
megelőzésben alacsony, a kezelésben közepes, a kommunikációban viszont magas 
felelőssége van? Biztos, hogy Coombs javaslatai mentén a krízisnyilvánosság észlelésének 
felmérésekor elégséges csupán az adott helyzet eszkalálódásának, kialakulásának okaira 

korlátozódni? Nem lehet, hogy a felelősségtulajdonítás más, olyan aspektusokban is 

megjelenhet, melyeknek adott esetben nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a befogadók és 
amelyeket az SCCT teljes mértékben figyelmen kívül hagy? 

 

A fenti kérdések jól azonosítják a tudományos modell érvényességének legfontosabb 
határait: azokat a pontokat, ahol az SCCT empirikusan tesztelt objektivitása és szekunder 
valóságot integráló vizsgálati spektruma az adott válságban dolgozó szakemberek korábbi 
tapasztalataira, személyes preferenciáira, pillanatnyi döntéseire, valamint intézményes 
lehetőségeire, - esetleg korlátaira - redukálódnak. Természetesen ezek a gyakorlati limitációk 

és az SCCT iránymutatásainak vázlatossága az elemzett médiafelületek és kutatási források 
számának növelésével, a források és kutatási módszerek sokszínűségének biztosításával, a 
mintavétel, valamint az elemzési időintervallum tágításával bizonyosan némiképp 
ellensúlyozhatóak és áthidalhatóak. Ebben a kérdésben azonban elengedhetetlen megtalálni az 

arany középutat, mivel az egyik oldalon Coombs nem írja elő, hogy az SCCT alkalmazásának 
előfeltételei teljesítésében mi a modell minimum elvárása, a másik oldalon viszont fontos 

tudatosítani, hogy a helyzetfelmérő kutatás sosem nyerhet száz százalékos 
társadalomtudományi megalapozottságot. Ennek két oka van: 

 

 egyrészről az, hogy a befogadói percepciók permanensen változnak (Goldstein 2010); 

 másrészről pedig az, hogy a reputációs fenyegetettség mértékének megállapítására fordított 
idő, energia, valamint szakemberi gárda nemcsak jelentősen megterheli a válságban lévő 
szervezet kapacitásait, de gyakran a rendelkezésre álló korlátozott erőforrások miatt 
késlelteti az érdemi kommunikációt és megoldást, hiszen egyenesen a válság kezelésétől 
vonja el a tartalékokat. 

 

Ennek a szakmai dilemmának a feloldását mindig az adott helyzet specifikumai, a krízisben 

lévő cég kapacitása és tartalékai, a vezetők döntései, a munkatársak felkészültsége, hozzáértése 
határozzák meg. 
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4.9. Utólagos elemzési támpontok: a szakértői blogok, a felhasználók által generált 
tartalmak és az olvasók összeesküvés-elméletei 
 

Az előző fejezetekben elsősorban azokat a médiaforrásokat tekintettük át, amelyek a 
rendőrség számára a detonációt követő húsz órában álltak rendelkezésre annak érdekében, hogy 
a szervezet kezdeti felelősségvállalásának mértéke megállapítható legyen. Mielőtt azonban az 

így megszerzett információkra építve az SCCT osztályozásának fényében kielemeznénk a 
2016. szeptember 25-én, vasárnap este megszervezett sajtótájékoztatót, a teljesség igényével 
elengedhetetlen átnézni azokat a forrásokat is, amik bár részben a sajtótájékoztatót követően 
születtek, de utólag fontos elemzési szempontokat adhatnak az értekezéshez. 

Ezek közé egyrészről a blogoszféra azon felhasználói tartalmai tartoznak, amelyek – akár 
a rendőrség hivatalos tájékoztatását is megelőzve – a leggyorsabban reagáltak a robbantásra, 
és/vagy lehetővé tették olvasóik számára a cikkek alatti véleménynyilvánítást. Ahogy a 4.7-es 

fejezetben, a Digitális Közönségmérési Tanács keresője segítségével ismertetett olvasottsági 
adatok alapján láthatóvá vált: a blogok fontos tájékoztató funkciót töltenek be a társadalomban. 
Bár a blog.hu-n a megjelölt időszakban a detonációval kapcsolatban nem jelent meg írás (ld. 

negyvenhetedik lábjegyzet), adja magát, hogy az értekezés szerzője utánajárjon, hogy más 
blogmotorokon futó felületeken publikáltak-e a fontos információkat, - esetleg 

véleménycikkeket - az esetről.50 A következőkben 

 

 a több mint négyszáz hozzászólást szintetizáló, 2016. szeptember 25-én, - tehát a robbantás 
másnapján, de még a rendőrség sajtótájékoztatója előtt – megjelent Konteóblog; 

 a szavazási lehetőséget biztosító, nyolc kommenttel bíró, szeptember 28-án megjelent 
B1blog; 

  és a tízezrek által követett, ötvenöt hozzászólással rendelkező, szeptember 26-án megjelent 
Frontember Megmondja blog cikkeit és a cikkekre érkezett olvasói reakciókat vizsgálom.51 

A felületek listája ezúttal is a Google részletes kereső funkcióját használva állt össze: 

kulcsszavakként a 4.7-es fejezetben ismertetett kifejezéseket használtam, időben a szeptember 
25-28. közti intervallumra szűkítettem a találatokat, a keresést pedig a „site:blog” paranccsal 

fókuszáltam. Mivel a tartalmak elemzésekor elsősorban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy 
az internetező lakosság körében melyek a legnépszerűbb, a robbantást kiváltó okokkal 

kapcsolatos találgatások, így egyaránt igyekeztem az eltérő pártszimpatizánsú olvasók 
kiegyensúlyozott bemutatására. 

Másrészről fontosnak tartottam áttekinteni a hazai válságkommunikációs szakemberek 
detonációval kapcsolatos kommentárjait is, melyek nemcsak elengedhetetlen támpontokat 
adhattak (volna) a rendőrség számára a krízisnyilvánossággal való kapcsolattartáshoz, de újabb 

                                                           
50 Mivel a blog.hu-tól eltérő blogmotorokon futó felületek pontos, adott időszakra vonatkozó oldalletöltéseiről a 

DKT keresője nem ad megbízható felvilágosítást, ezért a detonációt követő 72 órában az összes internetes naplón 
megjelent cikket számításba vettem, a magas látogatói számokra pedig a hozzászólások számából következtettem. 
51 Bár a 4.9-es és 4.10-es fejezet során bemutatott felhasználói blogposztok, kapcsolodó kommentek és olvasói 
reakciók stílusa és tartalma olykor nem felel meg a tudományos értekezésekkel szemben támasztott szigorú 
elvárásoknak, a disszertáció szerzője az autentikusság biztosítása érdekében azokat mégis – a helyesírási hibák 
kijavításán túl, - változtatás, szofisztikálás nélkül közli, és szó szerint idézi. 
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elemzési szempontokat is biztosítottak a hivatalos szervek sajtótájékoztatójának utólagos 
értékeléséhez. 

 

Ebbe a kategóriába két elismert és gyakorló krízismenedzser írása tartozik: 
 

 Vas Dóráé, aki a krizispr.blog.hu szerzője, a MatrixPr Kft. online kommunikációs 
tanácsadója és a Kríziskommunikáció Meetup-sorozat házigazdája; 

 valamint Perlaky-Papp Józsefé, aki a kozbeszelo.blog.hu szerzője és a Budapesti 

Metropolitan Egyetem docense. 

 

Mivel mindkét írás 2016. szeptember 26-án, vagyis a rendőrség sajtótájékoztatójának 
másnapján jelent meg, elemzésük során elsősorban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 
szakértők megerősítik-e az értekezés arra vonatkozó állítását, hogy a rendőrség kommunikációs 
csúszása szakmailag kritikus hibaként érelmezhető. 

1. Az összeesküvés-elméletek és a felhasználók által generált tartalmak szerepe: az elmúlt 
évtizedben a web2 megjelenésével nemcsak a szöveges, hanem a képi és videós felhasználói 
tartalmak (user generated content, UGC) is teret nyertek. A folyamatot tulajdonképpen a 
tartalom előállítás demokratizálódásának tekinthetjük, hiszen ma már bárki ellenőrzés 
nélkül oszthatja meg véleményét a netes közösséggel. Ahogy az új technológián alapuló 
alkalmazások és közösségi média felületek széles körben hozzáférhetővé és egyre 
felhasználóbarátibbá váltak, nagyszámú amatőr vált képessé „kapuőr” és tartalomszűrő 
jelenléte nélkül online együttműködésekben részt venni, az őket érdeklő témákban 
interakcióba lépni (Pavlik 2014, Pintér 2017b). 

A felhasználók által generált tartalmak megjelenése jelentős hatást fejtett ki a 

válságkommunikáció protokolljára vonatkoztatva is, hiszen a médiakonvergencia korában 
a hivatalos tájékoztatás késésekor keletkező információs űrt a krízisben érdekelteknek már 
van lehetőségük egyéb, nem hivatalos forrásokból betölteni. A budapesti robbantást követő, 
a rendőrség megszólalásáig eltelt órákban a lakosság a média – korábbi fejezetben tárgyalt, 
más szempontokból problémás – híradásai mellett számos egyéb, kevésbé hiteles online 
forrásból szedte össze az információit. Ezek közül is kiemelkednek a lakossági privát 
blogok, melyek nemcsak több ponton bírálták a rendőrség munkáját, de számos, a valós 
események megértését nehezítő körülményt ismertettek, valamint a robbantás esetleges 
politikai aspektusait is közbeszéd tárgyává emelték.  
 

 A Frontember Megmondja blog szerzője például 2016. szeptember 26-án megjelent 
írásában három kérdéscsoportba összegyűjtve fejtette ki, hogy a körúti robbantással és 
a rendőrség munkájával kapcsolatban mely részletek szorultak (volna) tisztázásra. 
Egyrészről a szerzőben felmerült a tettes motivációjának kérdése, vagyis, hogy miért 
akart valaki pont két „egyszerű” közrendőrt meggyilkolni, a tettet pedig miért Budapest 
belvárosában, az éjszakai élet „csúcsidejében”, tucatnyi kamera jelenlétében hajtotta 
végre. Az indíttatás mellett a poszter a helyszín- és eszközválasztás furcsaságaira is 
kitért, vagyis hogy a robbantó miért a Teréz körút környékét választotta, ahonnan egy 
merényletet követően kifejezetten nehéz elmenekülni; illetve miért egy bombát 



114 

 

választott eszköznek, ami a földre helyezve esetlegessé tette a célpontok eltalálását. 
Biztos, hogy nem más volt a célpont? A merénylő miért pont azt a napot választotta a 
kettős rendőrgyilkossághoz, amikor a néhány utcányi távolságra lévő Magyar Állami 
Operaházban éppen évadnyitó előadás zajlott jelentős rendőri biztosítás kíséretében, az 
Albert Flórián Stadionban ezerkétszáz kivezényelt járőr biztosította a helyszínt az 
aktuális meccs alatt, a vígalmi negyedben pedig rengeteg civil ruhás szerv járőrözött? 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) 

Másrészről a szerző hangot adott az azzal kapcsolatos felháborodásának is, hogy a 

rendőrség húsz óráig nem tájékoztatta a lakosságot. Mint írta: „nem kéne bemondani a 
rádióba azonnal, hogy a) menjen onnan mindenki, b) nem számítunk több robbantásra/ 
elképzelhető, hogy a környéken még lesz valami balhé, c) biztosítottuk a környéket, d) 

maradjatok otthon/ ne maradjatok otthon, e) baleset volt / merénylet volt / vaklárma 
volt?” (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) A szerző szerint elfogadhatatlan, 
hogy miközben online újságokból, szórványosan értesült a lakosság arról, hogy a 

hivatalos szervek mit üzentek és kértek az eset kapcsán, nem állt nyilvánosság elé se a 
főpolgármester, se Budapest rendőrfökapitánya, se a Terrorelhárítási Központ vezetője, 
hogy megnyugtassa a krízisnyilvánosság tagjait, megerősítse vagy cáfolja a részletekkel 
kapcsolatos információkat, esetleg figyelmeztessen, hogy a merénylő vélhetően merre 
jár. A blogposzt arra is kitért, hogy a rendőrség tudatosan ködösített az akcióval 
kapcsolatban, aminek köszönhetően a főváros lakossága csaknem egy teljes napig 

találgatta a kiváltó okokat. A szerző szerint a normális és teljeskörű tájékoztatáshoz a 
környéken mozgó „gyerekek, családok, turisták, élő, lélegző emberek százezreinek” lett 

volna joga. Ahogy a rendőrség feladatainak számonkérése során írta: „azért vagy, hogy 
őrizd a rendet, vezesd a várost, és ha felrobban valami a belvárosban, akkor ne egy 
dadogó ügyészségi aktakukac meg egy egyenruhás droid olvasson fel monoton hangon 
egy előre megírt szöveget, hanem kompetens, tettrekész, szervezett rendvédelmi szervek 

mondják meg, hogy mi van. (…) Főleg, hogy félmillió óriásplakáton látom másfél éve 
nonstop, hogy megvédesz (…)” (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) 

Harmadrészről a szerző további zavaró körülményeket ismertetett a detonációval 
kapcsolatban. Posztjában többek között kitért azokra a hajléktalanokra, akik általában 
pont abban a kapualjban tartózkodnak, ahol robbant a bomba, a merényletkor azonban 
ingóságaikkal együtt eltűntek. Azt is megemlítette, hogy „az Operánál lévő rendőrök, 
meg a bulinegyed rendőrei közel voltak, de az amatőr felvételeken látható, hogy egy 

perccel a robbanás után tíz-tizenöt rendőrautó állt a helyszínen. Ez gyakorlópályán is 
bámulatos sebesség, a majdnem felrobbant fotós szemtanú szerint meg a robbanás után 
aránytalanul hamar már civil ruhások mentették a sérült rendőrt.” 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) A szerző szerint az is nehezen értelmezhető, 
hogy abban az esetben, ha valóban a rendőrök voltak a célpontok, akkor a civilek járta 
területen miért pont a kevésbé precíz detonációra képes szögbomba eszközét választotta 
az elkövető. Ez ugyanis „arra való, hogy nagy területen szórványos pusztítást okozzon, 
minél több embert sebesítve meg. (…) ha tényleg szögbomba volt, akkor akik a rendőrök 
előtt/mögött sétáltak 4-5 méterre, hogyhogy nem sérültek meg?” 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) 
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Az írás szerint rengeteg kellemetlen kérdés merült fel az eset kapcsán, amire a 
hivatalos szervek nem adtak kielégítő választ. „A rendőrség a lakosság segítségét kéri, 
de a lakosság semmiféle segítséget, vagy információt nem kap a rendőrségtől. Csak 
összevissza, zavaros, egymásnak ellentmondó hülyeségeket beszél mindenki, aki 

beszélni jogosult.” (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Végezetül a szerző a 
Teréz körúti robbantás társadalmi és közpolitikai kontextusára hívta fel a figyelmet: 

„2016-ban Budapest kellős közepén felrobban egy nagyerejű bomba, és magától 
értetődően az egyik leggyakoribb alapvélemény/következtetés az interneten: ez a 
Magyar Kormány műve, a népszavazás miatt, a kampány részeként. (…) Meg a rendőr 
azt kérdezi, hogy hallott-e valaki Allah Akhbar kiáltást. A tévé meg bemondja, hogy nem 

zárható ki a terrorcselekmény. (…) Hogy a kormányzati konspirációs elmélet milyen 
mennyiségben, arányban és indulattal öntötte el a magyar internetet, az teljes döbbenet. 
De a legelképesztőbb az, hogy ez a forgatókönyv a netes kommentelők döntő többségét 
nem lepte meg.” (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) 

A három kérdéscsoportra összesen ötvenöt darab olvasói internetes komment 
érkezett a detonációt követő öt napban, melyek zömében megerősítették a szerző fent 
összefoglalt véleményét. Volt olyan olvasó, aki a politikai indíttatású merénylettel 
kapcsolatos véleményeket húzta alá. Ahogy kommentjében írta: „zavaros az ügymenet 
az olajos Don keze alatt. Persze már az elődei idejében is megfigyelhető folyamat volt 
az átlényegülése a "Cégnek". Lassan amolyan családias vállalkozássá alakul, ahol a 
bizalmi, belső tagok megtesznek ezt-azt "fontos" embereknek. Az ellenség pedig az, aki 
ráncolni meri a homlokát. Az ikertornyok adaptációja területre, befolyásra, 
jelentőségre arányosítva. Vajon ki, kik lesznek a bűnösnek megnevezett kör? Hol lesz 
újabb "tisztogatás"? A két vétlen áldozat pechje az egyenruhájuk. Nyomatékosító 
látványelem. Ők a toronydöntés tűzoltóinak adaptációi. Mielőbbi jobbulást, gyógyulást 
kívánok nekik! Nekünk meg mielőbbi felébredést!” (frontembermegmondja.blogspot.hu 

2016) A politikai megrendelővel kapcsolatos narratívát több másik olvasó is 
megerősítette; volt, aki szerint „az utóbbi években választás előtt mindig volt vagy 
robbantás, vagy haláleset. Most érvényesnek kell lenni a szavazásnak. Lehet, hogy már 
az emberélet sem számít? Milyen ország lett szép hazánkból?” – tette fel a költői 
kérdést. (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Egy harmadik olvasó szerint sem 
volt elképzelhetetlen a „népszavazási hangulatkeltés”, melyet azzal támasztott alá, 
hogy „a hatalom bizonytalansága döbbenetes volt - mintha félnének attól, hogy nehogy 
elszólja magát valaki. Az áldozatok a munkájukat végző rendőrök lettek, akik (ha életben 
maradnak), esküjüknek megfelelően titoktartásra kötelezhetők.” 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Egy negyedik blogger pedig annak a 

kérdését vetette fel, hogy „ha a halászkalapos magányos elkövető, akkor honnan ez a 

mérhetetlen nyugalom? (…) a fickónak nem volt félnivalója. Még úgy sem, hogy most 
őutána folyik a hajsza (folyik-e valóban?) (…) nem kell nagy konteógyárosnak lenni, 
hogy rájöjjünk: az emberünk megbízásból cselekedett, nem volt mitől félnie (...) Rendőr 
egy másik rendőr megmerényléséhez nem asszisztál, ez holtbiztos. De Pintér barátunk 
már nyugodtan beáldozhat két embert, főleg ha a bomba úgy volt össze- és odarakva, 
hogy egy szűk szögben hasson. Halászkalap úr éppen azért lépett nyugodtan oda, hogy 
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gyorsan tudja tájékoztatni a két rendőr állapotáról azokat, akiket tájékoztatnia kellett.” 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) 

Akadt olyan olvasó is, aki szerint az is gyanakodásra adott okot, hogy a merénylőt 
„messziről, hátulról mutatják, de előlről nem látni tisztán az arcát még 145 kamera 

kereszttüzében sem”; míg volt olyan is, aki azt nem érti, hogy „az elkövető hogy hogy 
nem sérült meg, ha közelebb volt, mint a rendőrök”. 

(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Egy újabb olvasó az ismerősét idézte, aki „a 
kritikus időszak előtt fél órával ment haza többed magával egy hangversenyről a 
helyszín mellett. Hemzsegtek a környéken a rendőrök felszereléssel, rendőrautóval. Még 
azon tanakodtak a többiekkel, vajon mi lehet az oka a készenlétnek? Nem messze lakik 

a helyszíntől. Amikor hazaért, akkor hallott egy nagy robajt. Tehát megrendezett 
eseményről van szó!” (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Mindezt egy másik 
kommentelő is megerősítette, aki szerint „az öltönyös walki-talkis emberek 1-2 perc 

alatt ott voltak, mivel már eleve tudták, hogy hova kell menni”. 
(frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Egy másik vélemény szerint az is vitatható, 
hogy a járőrök miért nem hívtak tűzszerészeket, illetve nyomkereső kutyákat az 
elkövető kézrekerítése érdekében. (frontembermegmondja.blogspot.hu 2016) Volt 

olyan kommentelő is, aki szerint „húsz óra épp elegendőnek tűnik, ha a kommunikációs 
és egyéb zavarokat rendezni kell a szolgálatok és a rendőrség közt”; de akadt olyan is, 
akinek az nem világos, hogy „azon a hangfelvételen, amikor a sérült rendőr beszólt, s 
segítséget kért, nincs semmilyen válasz, háttérzaj.” (frontembermegmondja.blogspot.hu 

2016)  

 

Ahogy a Frontember Megmondja blog cikkének és a rá érkezett olvasói reakciók fenti 

összefoglalása is illusztrálta, a felhasználók által generált tartalmak megjelenéséhez 
szorosan kapcsolódik a különböző összeesküvés-elméletek terjedése is. A szociológiai, 
pszichológiai, humánetológiai és antropológiai alapokon egyaránt nyugvó fogalmat olyan 
közéleti álláspontra használjuk, amely feltételezi, hogy részben vagy egészében feltáratlan 
vagy indokolatlannak látszó események – mint például a budapesti robbantás – mögött egy, 
az elmélet által megnevezett csoport áll.52 Jelenthet azonban olyan, egymással nem 
szükségképpen kapcsolatban álló bizonyítékokra alapozó, logikátlan érvelést is, ami 
messzemenő társadalmi és politikai következményekkel járó, nagyszabású összeesküvés 
létét tételezi fel (Ramsay 2006). Az ilyen elméletek jórésze akkor keletkezik, ha a hivatalos 

                                                           

52
 Az összeesküvés elméletekkel kiterjedt szociálpszichológiai kutatások foglalkoznak, melyek viselkedésirányító 

szerepük mellett az egyes csoportok félelmeinek, konfliktusainak feltárását, az észlelt társadalmi 
dominanciaviszonyok értelmezését célozzák. A területnek számos eltérő megközelítési módja van: 
pszichodinamikus és személyiségközpontú; szituációs; kognitív; szociográfiai; kulturális; valamint történelmi (ld. 
Krekó 2014), a szakirodalmi források dinamikájából pedig jól látszik, hogy az összeesküvés-elméletek iránti 
tudományos érdeklődés alapvetően három ponton élénkült fel: a kilencvenes években, mely a Szovjetunió bukásán 
kívül a John F. Kennedy életét feldolgozó film bemutatásának ideje; az ezredforduló tájékán, melyet a millenialista 
mozgalmakkal kapcsolatos érdeklődés táplált és napjainkban, ami leginkább egyes kutatók kiemelt aktivitásával 

magyarázható. (Krekó 2014) Jelenleg négy nagyobb európai szociálpszichológiai műhely vizsgálja a jelenséget: a 
kenti egyetem kutatói az összeesküvés-elméletek mint attitűdök működésmódját, hatását és ellentmondásait 
vizsgálják (ld. pl. Douglas et al. 2016); a londoni Westminster egyetemen az összeesküvés-elméleti attitűdök 
rendszerszerűségére fókuszálnak (ld. pl. Swami et al. 2011); a kölni és varsói egyetem kutatásai pedig elsősorban 
a csoportközi viszonyok és a csoportidentitás kontextusában vizsgálják az összeesküvés-elméleteket. (ld. pl. 

Bruder et al. 2013, Bilewicz et. al. 2015) 
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álláspont késik vagy tévesnek bizonyul, tehát nyilvánvalóan titkolni akar valamit. Mivel a 
benne hívők számára egyfajta racionális megközelítést kínál, így a robbantás kiváltó 
okainak konspirációs típusú magyarázatai legfőbb jellemzője, hogy nem, vagy csak nagyon 
nehezen cáfolhatóak, ugyanis a szakmai cáfolatot a hívők jellemzően az "elmélet" 
megerősítéseként, a rendszer részeként, a nyomok eltüntetésére tett kísérletként fogják fel 
(Brotherton 2015).  

A témában négyszáz fölötti hozzászólással az egyik legolvasottabb magyar online 

fórum, a Konteóblog szerint a körúti robbantást kiváltó okokkal kapcsolatban 2016. 

szeptember 28-ig három fő narratíva fogalmazódott meg a kommentelő lakosságban: 
 

1. a belpolitikai indíttatás,  
2. a politikafüggetlen indíttatás, 
3. valamint az iszlamista hátterű robbantás (konteo.blogrepublik.eu 2016). 

 

Az első kategóriában egyaránt megjelent a magyar kormány, az ellenzék és egy lehetséges 
orosz megrendelő is; míg a második kategóriába tartozó vélemények véletlen 
robbanásként, a házban lakóknak szánt üzenetként, maffiaügyként, az arra járőröző 
rendőröknek szóló személyes üzenetként vagy a rendőrség egésze ellen elkövetett 
támadásként értelmezték az eseményeket (konteo.blogrepublik.eu 2016). 

Egy másik népszerű online felület, a B1 blogcsalád felmérése alapján az olvasók 

 

 1,2 százaléka szerint dzsihádista indíttatás,  
 2,3 százaléka szerint külföldi titkosszolgálati akció, 
 12,2 százaléka szerint a pesti szervezett alvilág,  
 szintén 12,2 százaléka szerint egy magányos őrült,  
 13,4 százaléka szerint egy hatósági személyek közötti, magánéleti dráma,  
 57 százaléka szerint pedig kormányzati összeesküvés állt a robbantás hátterében 

(b1.blog.hu 2016). 

Ezekben a kiváltó okokkal kapcsolatos magyarázatokban az mindenképpen közös, hogy 
szinte kivétel nélkül megjelenik bennük egyfajta civil öntudat is, amely a hivatalos 
információforrásokkal kapcsolatos bizalomvesztésre épülve a politikai elit és a médiumok 
hitelességének kérdését feszegeti (Hanula 2013). Krekó Péter szociálpszichológus, 
politológus szerint az összeesküvés-elméletek szorongáscsökkentő hatásúak, különösen, 
amikor egy új, megmagyarázhatatlan, negatív jelenséggel találkozunk, hiszen az ismerős 
ellenség jobb, mint a kiszámíthatatlan, kaotikus ok (Krekó 2014). Szerinte Magyarországon 
elsősorban a nacionalista és globalizációellenes politikai konspirációs elméletek a 
népszerűek, melybe a jelen tanulmány során vizsgált eset is illeszkedik. A szakember 
amellett érvel, hogy szociálpszichológai szempontból gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy 
igaz-e egy összeesküvés-elmélet, ha ugyanis sokan hisznek benne, társadalomszervező 
erővé válik, és formálja a valóságot (Hanula 2013). 

Az alfejezet során vizsgált vélemények, az online fórumokról és blogokról elérhető 
szavazások eredményei a 4.7-es fejezet médiaelemzésétől eltérően már nem az újságírók 
észleletét, hanem direkten a krízisnyilvánosságét tükrözik, így a robbantással kapcsolatos 
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percepciók megoszlását és azok alakulásának irányát is jól illusztrálják. Ahogy korábbi 
kutatásaimban rámutattam, mivel a felhasználók által generált tartalmak, különböző 
összeesküvés-elméletek, valamint a sajtóban megjelent, a robbantást kiváltó okokkal 
kapcsolatos találgatások százezres nagyságrendű oldalmegtekintést, több ezres közösségi 
médiás megosztást és nagyszámú kommentet generáltak a válságot követő néhány óra alatt, 
így tömegeket befolyásoló erejüket a válságmenedzsment és kríziskommunikáció 
szakembereinek sem szabad lebecsülni. (Pintér 2018a)  

Bár a bűncselekmény óta többször felmerült, hogy az elkövető tettét a hányattatott élete 
során kialakuló, rendőrök elleni gyűlölete motiválta (borsonline 2016), valójában – a 

robbantó megerősítése nélkül – mindez puszta találgatás, hiszen pontos indítékát még az 

értekezés írásakor is homály fedi. A tettes 2017 februárjában részletes beismerő vallomást 
tett ugyan, cselekedete irányultságára azonban nem tért ki (Német 2017). Annak ellenére, 
hogy mindebből egyenesen következik, hogy a detonációt követően megjelent sokszínű 
lakossági értelmezések jó része gyaníthatóan téves volt, ezeket – igazságtartalmuktól 

függetlenül – a szerveknek ugyanúgy cáfolnia kellett (volna), mintha egy kompetens 

szakember állította volna, akinek valóban számít is a szava. A kőrúti robbantásnak többek 
között az is tanulsága, hogy 2016-ban már a tömegben artikulálódó magánemberek szava 

is mértékadó, mellyel a válságkommunikációnak érdemben számolnia kell. (Pintér 2018a) 
 

2. A szakértői blogok: a felhasználók által generált tartalmak és kommentárok mellett a 

rendőrség kommunikációjának, a detonáció nyomán kialakult krízis kezelésének és a 

sajtótájékoztató lebonyolításának kielemzéséhez jelentős szakmai szempontokat 
biztosíthatnak a hazai válságkommunikációs szakértők elemzései is.  

Vas Dóra, a krizispr.blog.hu szerzője 2016. szeptember 26-án szintén a 
krízisnyilvánosságban tapasztalható információs deficitre, valamint a rendőrség 
kommunikációjának késlekedésére hívta fel a figyelmet. Mint írta: „mint minden forró 
témánál, itt is rendkívül gyorsan kialakult a híréhség: nincs az a mennyiségű információ, 
ami elég sok lenne az érdeklődő közvélemény számára. A nyomozásban, az események 
feltárásában résztvevőkön ilyenkor mindig hatalmas a nyomás: mit és mikor 
kommunikálnak. Bármely katasztrófahelyzetnél, robbantásnál, merényletnél, vagy akár egy 
gyilkossági ügynél fokozottan igaz az, hogy a résztvevők nem tudnak elég gyorsan 
kommunikálni. Nem tudnak annyira gyorsak lenni, mint azt az emberek szeretnék.” (Vas 

2016) 

Vas szerint az eset teljes megértése érdekében érdemes megnézni a Google Trends 

kereséseit, mely a „Robbantás Budapest", a "rendőr", az "Oktogon", valamint a "Teréz 
körút" kulcsszavakra szűrve megmutatja, hogy óráról órára hogyan változott az érdeklődés 
a téma iránt.  
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9. ábra: a Google Trends keresései a detonációt követően (Vas 2016, forrás: 
krizispr.blog.hu) 

 

A szakértő szerint a „robbantás körüli hallgatás, majd hétfő reggeltől beinduló 
kommunikációs dömping azt jelezte: fogalma nincs a hivatalos szerveknek, mit és hogyan 
kellene kommunikálniuk egy ilyen helyzetben. Reméljük, Magyaroszágot sokáig elkerülik a 
terrorcselekmények, mert a magyar hivatalos kommunikáció egyszerűen nincsen 
felkészülve arra, hogy bírja és állja az ilyenkor óhatatlan kommunikációs nyomást.” (Vas 

2016) 

Vas véleménye erősen egybecsengett az értekezés kutatási eredményeivel és az 
alfejezet elején ismertetett szavazásokkal is, hiszen a szakértő szerint hamar „politikai 
témává vált a hivatalos tájékoztatás késlekedése”. (Vas 2016) Vas amellett érvelt, hogy a 
hivatalos hírek csúszásából egyenesen következett a szárnyra kapó álhírek jelensége is, 
melyeket a média is tovább táplált az eset kapcsán. A nyomozó újságírók mellett a szituáció 
sikeres kezelését az is hátráltatta, hogy nem volt gazdája a kommunikációnak; több forrás 
nyilatkozott az eset kapcsán, a hivatalos szervek azonban láthatóan nem egyeztettek 
egymás között. A szakértő utolsó mondata is a rendőrség kommunikációs felkészültségét 
marasztalta el: „mintha a hivatalos tájékoztatásnak sem a minősége, sem a mennyisége nem 
javulna hosszú évek alatt, nagyon különböző válsághelyzetekkel szembesülve sem.” (Vas 

2016) 

Egy másik jelentős kríziskommunikációs szakértői blog, a kozbeszelo.blog.hu is 

részben elmarasztalta a rendőrséget a szakszerűtlen és megkésett kommunikáció miatt. A 
felület szerzője, Perlaky-Papp József szerint a „szombat késő esti robbantásnál a vasárnap 
esti első reakció nem tűnik elég gyors reakciónak. Ha nem is tudunk még sokat az esetről, 
a nyomozási szempontjainkat sem szeretnénk idő előtt kiadni, akkor is legalább aznap éjjel 
vagy másnap kora délelőtt meg kell szólalni. Tényszerűen ismertetni kell, hogy mi történt.” 
(Perlaky-Papp 2016) A szakértő szerint elengedhetetlen lett volna pontosan beszámolni 
arról, hogy a rendőrség konkrétan mit tesz a robbantás nyomán kialakult válság kezelésére 
vonatkozóan; érzékeltetni, hogy teljes kapacitással dolgoznak az ügy felgöngyölítésén, a 
lakóktól türelmet kérnek, a részletes tájékoztatással pedig pontos időpont megjelölésével 
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hamarosan jelentkeznek. „Azért fontos megszólalni, mert ha nincs hivatalos információ 
akkor a nyilvánosságban elindul a találgatás. Ha egy szűkszavú, hivatalos reakció van, az 
képes igazodási pontot adni addíg, amíg nem adunk részletesebb, konkrétabb tájékoztatást. 
Ebben az esetben fogja úgy érezni a közvélemény: jó kezekben van az ügy.” – olvasható a 
blogon. (Perlaky-Papp 2016) 

Perlaky-Papp írásában a Teréz körúti robbantás lehetséges politikai aspektusaira is 
felhívta a figyelmet, amelyek számos összeesküvés-elméletnek is táptalajt biztosítottak. „A 
konteóképzés nagy lendülettel elindul és azóta is burjánzik. Két fő üzemanyagforrása van 
az aktuális összeesküvés elméleteknek. Az egyik, hogy közel egy napig nincs hivatalos 
információ. A kommunikáció törvényszerűségei működnek. Ha információhiány van, akkor 
azt majd kiegészíti mindenki a saját feltételezéseivel. Ízlés szerint. (…) A másik oka a 
konteóképződésnek mi magunk vagyunk. A személyes narratíváink.” (Perlaky-Papp 2016) 

A szakértő szerint éppen ezért lett volna elengedhetetlenül fontos, hogy a rendőrség 
mielőbb kezébe vegye a kommunikációs tér alakításának lehetőségét és gátat szabjon a 
feltételezéseknek, valamint az ellentétes érdekeltségű csoportok aktivitásainak. Mint írta, 
„ilyenkor a nyilvánosságban információs vákum keletkezik. Mindent beszippant, még a 
minőségihibás gondolatokat is.” (Perlaky-Papp 2016) Perlaky-Papp szerint krízisek esetén 
mindig bizalom-, és hírnévvesztést tapasztalunk; ennek a megállítása, lelassítása lett volna 
a rendőrség adekvát és gyors kommunikációjának a feladata. 

 

A fejezet során ismertetett lakossági és szakértői blogokon megjelent cikkek, valamint a 
témában született olvasói reakciók tartalmát összefoglalva megállapíthatjuk, hogy azok 

nagyban rezonáltak az értekezés 4.7-es fejezete során ismertetett online sajtótermékekben 

szereplő megállapításokkal. Mielőtt a rendőrség első részletes megszólalását az SCCT 

koncepcióján belül értékeljük, a következő alfejezet során további utólagos elemzési 
támpontokat gyűjtünk, ennek érdekében pedig a hivatalos szervek sajtótájékoztatójának 
médiareprezentációit és az azokra adott olvasói reakciókat összegezzük.  

4.10. A rendőrség sajtótájékoztatójának médiareprezentációi és az azokra adott olvasói 
reakciók 

 

A szombat éjszakai robbantást követő, egész napos találgatások után vasárnap, azaz 2016. 
szeptember 25-én este megszólalt végül a rendőrség a Teréz körúti eset tisztázása céljából: a 18 

óra 30 percre meghirdetett sajtótájékoztatón az országos rendőrfőkapitány és a Központi 
Nyomozó Főügyészség vezetője részletes képet adott a történtekről (Joób 2016b). Annak 

érdekében, hogy Coombs útmutatásait utólag alkalmazhassuk a Teréz körúti robbantás nyomán 
kialakult válság kommunikációs kezelésének értékelésére, valamint hogy az SCCT stratégiai 
útmutatói összevethetőek legyenek a rendőrség sajtótájékoztatójával, elengedhetetlen tartalmi 
elemzésnek alávetni a hivatalos szervek sajtótájékoztatóját is. A konzisztencia jegyében a 
tartalmi elemzés forrásaiként az értekezés szerzője a 4.7-es fejezetben, olvasottsági szempontok 
alapján kiválasztott médiafelületeken megjelent, a hivatalos szervek megszólalásáról szóló 
cikkeket tekinti.  

A következőkben nemcsak az origo.hu-n, az index.hu-n, a blikk.hu-n, valamint a 24.hu-n 

megjelent, a sajtótájékoztatót összefoglaló írásokat vizsgálom, de az egyes cikkekre adott 
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reakciókat, a legnépszerűbb53 kapcsolódó olvasói kommentek tartalmát is röviden 
összefoglalom annak érdekében, hogy a hivatalos szervek kommunikációjával kapcsolatos 
befogadói percepciókról is képet kaphassunk. Mivel az elemzett négy felület közül csak kettő 
teszi lehetővé magán az anyaoldalon a véleménynyilvánítást, így a portálok közösségi média 
felületein is górcső alá vettem a kommenteket. Ennek következtében az 

 

 origo.hu esetében két darab Facebook-on közzétett; 
 az index.hu esetében százhuszonhárom darab Facebook-on közétett; 
 a blikk.hu esetében hét darab az anyaoldalon közzétett és negyvenhárom darab Facebook-

on közzétett; 
 a 24.hu esetében pedig száznyolcvanhárom darab az anyaoldalon közzétett és hatvankét 

darab Facebook-on közzétett olvasói reakció tartalma kerül szintetizálásra az alfejezet 
során. 

 

1. Origo.hu és a kapcsolódó kommentek: a hírportál a hivatalos szervek 2016. szeptember 25. 
vasárnap délutáni megszólalásához képest relatíve későn, vagyis másnap, azaz hétfőn 
délelőtt számolt csak be a rendőrség rendkívüli sajtótájékoztatójáról. (origo.hu 2016h) A 

cikk nemcsak annak az összegyűjtésére vállalkozott, hogy ekkor mit lehetett tudni a Teréz 
körúti robbantásról, de annak a pontokba szedésére is, hogy mi az, amit egyelőre nem. A 
beszámolóból kiderül, hogy „Papp Károly országos rendőrfőkapitány szerint egyértelműen 
a rendőrök voltak a támadás célpontjai”, éppen ezért „több ember sérelmére elkövetett 
emberölés megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a 
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája”. (origo.hu 2016h) 

A sajtótájékoztatón a nyomozati munka részleteivel kapcsolatban is elhangzott részletes 
információ; többek között kiderült, hogy „rengeteg szemtanút kihallgattak a rendőrök, 
legalább 145 térfigyelő kamera felvételét kérték be. Arra kérik a lakosságot, hogy aki 
üzemeltet Budapesten térfigyelő kamerát, az tartsa meg a felvételt 30 napig”. (origo.hu 

2016h) Az origo.hu beszámolója szerint a tettes személyleírását is közzétették a hivatalos 

szervek, akik egy „170 cm magas, 20-25 éves, világos horgászkalapot, sötét vászondzsekit, 
fehér sportcipőt és kék farmert viselő férfit kerestek”. A rendőrök tízmillió forint 
nyomravezetői díjat tűztek ki az ügyben. (origo.hu 2016h) A sajtótájékoztatón az is 
elhangzott, hogy feloldották a robbantás helyszínén elrendelt lezárásokat, miután véget ért 
a nyomok rögzítése vasárnap késő este. Mint írták: „a környékről kiköltöztetett valamennyi 
lakó visszatérhetett otthonába. A hatóságok tájékoztatása szerint az az épület, ahol a 
robbantás történt, statikailag nem sérült. A gyalogos és a közúti forgalom helyreállt.” 
(origo.hu 2016h) 

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy miért akarta megölni a rendőröket a robbantó, az 

origo.hu nem adott egyértelmű válaszokat, a lehetséges motivációiról ugyanis nem árultak 
el semmit a hatóságok a hírportál beszámolója szerint. „Papp Károly rendőrfőkapitány, 
amikor arról kérdezték a vasárnap esti sajtótájékoztatón, hogy szóba került-e a terrorizmus, 

mint lehetséges motiváció, annyit mondott, hogy 7 különböző verziót állítottak fel. De 

                                                           
53 A népszerűséget a közösségi médiafelületek konvencionális használati szokásainak értelmében az egyes 
kommentekre érkező olvasói értékelések, egyetértést kifejező Facebook „like”-ok jelentették. 
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részleteket nem mondott. Azt viszont határozottan állította, hogy a rendőröket akarta 
megölni a robbantó.” (origo.hu 2016h) A rendőrség szerint a bizonytalanság legfőbb oka, 
hogy bár rengeteg szemtanút kihallgattak és sokan nyilatkoztak a sajtónak is, a „beszámolók 
alapján azonban nehéz egységes képet összerakni a történtekről. Úgy tűnik, hogy egy taxis 
is megsérült a robbantás miatt, de nagyobb baja nem lett. Egy szemtanú szerint 
távirányítóval hozhatták működésbe a bombát, amikor a rendőrnő egy, a fal mellé tett 
csomag fölé hajolt.” (origo.hu 2016h) 

Mivel az origo.hu nem teszi lehetővé olvasói számára a cikkek alatti 
véleménynyilvánítást, ezért annak érdekében, hogy a sajtótájékoztatóra adott befogadói 
reakciókról némi képet kaphassunk, elengedhetetlen áttekinteni a hírportál Facebook-

felületén megjelent, a cikkre adott kommenteket. A közösségi médiában a témáról 
mindössze két bejegyzés szerepel: az egyik lakonikus rövidséggel „mellébeszélésnek” 

titulálta a hivatalos szervek sajtótájékoztatóját, míg a másik szerint „gyakorlatilag semmi 

érdemi információ nem hangzott el egy személyleíráson kívül húsz óra elteltével.” 
(facebook.com/OrigoHirek 2016) Ezt az olvasó egyértelműen a rendőrség 

dilettantizmusának tulajdonította, hiszen tucatnyi vallomás és térfigyelőkamera felvétele 
állt rendelkezésükre, egyelőre eredménytelenül. Szerinte két alternatíva volt: 1. „a 
rendőrség már tud mindent, csak nem akarják még elmondani a tényeket (hogy az 
időhúzással az alapos vizsgálat hamis látszatát keltsék”, valamint 2. „a rendőrség tud 
mindent, és a Fidesz megrendelésére történt a robbantás, de még folyik a háttérben a 
munka, hogy hogyan lehessen rábizonyítani (…) egy ártatlan, lehetőleg nyilván arab 
származású emberre (…), hogy ő a robbantó egy beismerő vallomással, miközben 
valójában semmi köze az egészhez”. (facebook.com/OrigoHirek 2016) A kommentelő 
egyértelműen az utóbbi verzióra adta le a voksát az origo.hu közösségi média felülete alatt, 
szerinte ugyanis „vagy teljesen zokni a rendőrség, vagy okkal hallgatnak. Az utóbbi a 
valószínű.” (facebook.com/OrigoHirek 2016) 

Az olvasó posztjában több, a robbantással kapcsolatos nehezen értelmezhető 
körülményt, látszólagos egybeesést is felsorolt, például azt, hogy a detonáció mindössze 
nyolc nappal a Fidesz számára létfontosságú kvótanépszavazás előtt történt. „Ki az, aki ezt 
beveszi, hogy ez véletlen és, hogy valódi terroristák műve, nem pedig a Fideszé? Kinek is 

áll érdekében a minél nagyobb félelemkeltés az emberekben? Igen a kormánynak, akik 
minimum egy éve keltik a félelmet és szítják a gyűlöletet (…) a migránsok és az EU ellen. 
Szóval ez a robbantás egy beismerő vallomás az én szememben a Fidesz részéről, hogy 
semmi sem drága nekik ahhoz, hogy a hatalmukat megőrizzék és továbbra is bebetonozzák, 
vagyis, hogy félelemkeltéssel az érvényességi küszöbhöz elegendő embert bírjanak rá a 
szavazásra.” – írta az origo.hu sajtótájékoztatóról szóló beszámolójának posztja alatt. 
(facebook.com/OrigoHirek 2016) Szerinte a jobboldali politikai megrendelő tényét az is 
alátámasztja, hogy a kormány honvédelmi minisztere, Simicskó István mindössze két 
nappal a Teréz körúti detonáció előtt, kvázi az eset „megágyazásaként” nyilatkozta azt, 

hogy Magyarországon is bármikor előfordulhat terrortámadás. A kommentelő szerint egy 
másik, „gyanús körülmény”, hogy a rendőrség sajtótájékoztatóján egyedüliként pont a 
Fidesz közeli médiumnak számító M1 televízió szerkesztője kérdezett rá, hogy lehetett-e a 

robbantás terrortámadás. „Ilyen véletlen csak a mesében van.  (…) Nagyon sántít ez a 
történet és ezer sebből vérzik!” – foglalta össze véleményét az olvasó, aki szerint a 
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rendőrségtől akár a térfigyelőkamerák felvételeinek a manipulása is kitelik annak 
érdekében, hogy a kormány megfelelően tudja „megvezetni és megfélemlíteni” az 

embereket. (facebook.com/OrigoHirek 2016) 

 

2. Index.hu és a kapcsolódó kommentek: a felület az origo.hu-hoz képest lényegesen 
gyorsabban hozta le a rendőrség sajtótájékoztatójáról szóló összefoglalóját, ugyanis még 
vasárnap, azaz 2016. szeptember 25-én este idézte Papp Károly főkapitányt. (Joób 2016e) 
A cikk felütése rögtön az időbeli csúszásra reflektált; konkrétan nevesítette is, hogy a 
hivatalos szervek csupán húsz órával az eseményt követően, adtak először részletesebb 
információt. Az index.hu összefoglalója az origo.hu-hoz képest annyiban tartalmazott 
többletinformációt, hogy célpontként nemcsak a rendőröket azonosította, de az „egész 
magyar rendőrséget” is. „Ki akarták végezni őket”- mondta Papp a hírportál szerint. (Joób 
2016e) 

Az index.hu cikke nemcsak azt erősítette meg, hogy házi készítésű bomba robbant, 
amiben repeszképző anyagok is voltak, de a feltételezett elkövető személyleírását, valamint 
a nyomravezetői díj összegét is leközölte. „A rendőrség hajtóvadászatot indított” a tettes 

ellen. „Papp Károly azt mondta: meg fogják találni az elkövetőt, az ügyön jelenleg is több 
száz rendőr dolgozik” – írta a hírportál. (Joób 2016e) Az index.hu szerint a „rendőrség a 
nyomozás érdekeire való tekintettel azt nem árulta el, hogy a tettes Magyarországon vagy 
külföldön lehet-e.” (Joób 2016e) Az összefoglalóból az is kiderült, hogy jelenleg csaknem 
145 térfigyelő kamera felvételének az elemzése zajlik, az ügy felderítésében pedig 
együttműködnek a Terrorelhárítási Központtal, a polgári titkosszolgálatokkal és a Nemzeti 
Védelmi Szolgálattal.  

A cikk arra a kérdésre is válaszolt, hogy hogyan kerültek az adott helyszínre az 
áldozatok és hogy ténylegesen ők voltak-e a detonáció célpontjai. „A két megsérült 
rendőrjárőr ezen a szakaszon teljesített szolgálatot. Szombat este nem hívásra mentek oda, 
és nem kaptak utasítást sem intézkedésre. Nem konkrétan egyik vagy másik rendőr volt a 

célpont a párosból, az elkövető rendőröket akart felrobbantani.” – tájékoztatott Papp. (Joób 
2016e) A sajtótájékoztató elején bejátszották azokat a hangfelvételeket is, amelyeken a 
robbanás után az egyik sérült rendőr rádión kér segítséget. Ezen annyi volt, hallható, hogy 
„Segítség, két rendőr megsérült! (…) Egy rendőr eszméletlen, segítség, segítség! (…) 
Azonnal küldjétek a mentőt, nyaksérült az egyik kolléga, nyaksérült!”. (Joób 2016e) 

Az országos rendőrfőkapitány arra a kérdésre nem válaszolt, hogy terrorcselekmény 
történt-e, az index.hu szerint csak annyit mondott, hogy „hét verziót állítottak fel lehetséges 
indítékára. Mivel rendőröket akartak megölni, az ügyet hétfőtől a Központi Nyomozó 
Főügyészség veszi át” - jelentette be Keresztes Imre fellebbviteli főügyészségi ügyész. 
(Joób 2016e) Az origo.hu-hoz hasonlóan az index.hu is beszámolt a nyomozati munka 
részleteiről, valamint, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a nemzetközi vonatokon 
és a közúti határátkelőkön a rendőrség szigorított ellenőrzést vezetett be, különös tekintettel 
a robbanószerekre. A hírportál arról is tájékoztatott, hogy a sérültek állapota stabil, a 
műtéten követően az intenív osztályon ápolják őket. (Joób 2016e) 

Végezetül a cikkből kiderült, hogy a rendőrség ingyenesen hívható zöld számot 
üzemeltetett, amelyre a sajtótájékoztató napjáig tizennégy bejelentés érkezett, viszont 
továbbra is várják azok jelentkezését, akik a robbanás helyszínén vagy annak közelében 
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tartózkodtak. (Joób 2016e) Az index.hu egyébként az origo.hu-tól eltérően a rendőrségi 
sajtótájékoztató teljes felvételét is közzétette, a megsérült rendőr segítségkérésével 
egyetemben. 

Az origo.hu-hoz hasonlóan az index.hu sem teszi az anyaoldalon elérhetővé a 
kommentelési funkciót, ezért itt is a hírportál hivatalos közösségi média felületének 
áttekintésére kényszerülünk annak érdekében, hogy a kríziskommunikáció befogadóinak 
véleményéről további képet kaphassunk. A hírportál Facebook-felületén az origo.hu-tól 
eltérően igen nagyszámű olvasói reakció érkezett az adott cikkre: százhuszonhárom 

komment és negyvenhárom megosztás biztosította az elemzés mintáját. A legnépszerűbb 
kommentek a robbantás politikai megrendeltségének ötletét védték, vagy éppen ellenezték 

az olvasók pártszimpátiájának megfelelően: a párbeszédet az index.hu közösségi média 
felületén elsősorban az tematizálta, hogy a detonáció megrendezett volt-e vagy sem. 

(facebook.com/indexhu 2016) 

Az egyik olvasó szerint azért „folyik ez a csapból is, hogy elmenjenek az emberek a 
kvótanépszavazásra voksolni”, míg egy másik szerint a „merényletet egyértelműen 
megkreálták”. (facebook.com/indexhu 2016) Van olyan, aki a terrortámadás ötletét zárta ki 

a kiváltó okok közül, egy másik kommentelő pedig azt írta, hogy „bűzlik ez az egész ügy és 
nem csak a robbanás füstjétől. A félelemkeltés, a migránsokkal szembeni gyűlöletkeltés, az 
emberek megtévesztésének magasiskolája zajlik hazánkban. Tudja a hatalom, hogy csak 
ilyen aljas tervvel tudja az embereket kimozdítani otthonról október másodikán és csak ilyen 
szemétséggel tudja rávenni a választókat, hogy a nemre voksoljanak. Ne hagyjuk magunkat 
megfélemlíteni, ez a jelenlegi kormány és holdudvarának, egy beteges elmének szörnyű 
agyszüleménye.” (facebook.com/indexhu 2016) Ehhez a véleményhez több kommentelő is 
csatlakozott, egy másik szerint például „nincs itt sok vizsgálni való: terrorcselekmény 
kizárt, mert azok mindig sok áldozatra készülnek és soha nem használaton kívüli 
épületekben robbantgatnak késő este. Ez egyértelműen félelmkeltő akció volt. (…) A 
félelemkeltés - így egy héttel a néphülyítés előtt - kizárólag a hatalom érdekében állt. Ők 
béreltek fel valakiket - jó pénzért - ilyen mocskos tettre.” (facebook.com/indexhu 2016) 

Természetesen az eset kapcsán, a rendőrség sajtótájékoztatójára érkezett olvasói 
reakciók nem mind kizárólag a kormányt támadták; nagyszámmal szerepeltek ugyanis 

olyan kommentek is, akik a politikai megrendelő helyett más tényezőben látták a detonáció 
kiváltó okát. Az egyik olvasó például feltette a kérdést: „ha a kormány megbízásából 
történt, miért pont két zsarura robbantották rá a bombát?” Szerinte „a budapesti alvilág 
meglehetősen izmos és szövevényes”, éppen ezért a tetteseket és a megrendelőket a hazai 
bűnözői körökben volna célszerű keresnie a rendőrségnek. (facebook.com/indexhu 2016) 

A kormányt mások is védték kommentjeikben; az egyik felhasználó szerint „az a baj, hogy 
ilyenekkel van az ország egy része tele, mint akik itt még most is FIDESZ-ről, meg 
megtervezett merényletről hadoválnak. Mindegy mi történt, meteor, jégverés, vagy esetleg 
robbantás, a kormánygyűlölőknek minden a Patás Orbán műve lesz. Természetesen előre 
kitervelten”. Szerinte egyáltalán nem világos, hogy „két pesti rendőr megtámadásával mit 

nyerne akárki is a népszavazás ügyben? Ha megrendezték, nem lett volna egyszerűbb egy 
nagyobb robbantás autóbombával (…), amibe "istennek hála" nem sérült meg senki, de 
Koránlapokat, meg ISIS zászlót találtak? Komolyan van épelméjű ember ebben az 
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országban, aki azt hiszi, két rendőr megsebesítése nélkül nem lehetett volna jobb és 
normálisabb terrorcselekményt megrendezni?” (facebook.com/indexhu 2016) 

 

3. Blikk.hu és a kapcsolódó kommentek: a lap alapvető jellegéből fakadóan már a 
sajtótájékoztatóról szóló beszámoló címe is jóval szubjektívebb volt, mint a fent elemzett 

két felületen megjelelent írásoké. „Papp Károly rendőrfőkapitány a robbantásról: "ki 
akarták végezni a rendőreimet" - 10 milliós vérdíj a robbantóra!” – olvasható a szeptember 
25-én péntek este megjelent anyag első sorában. (blikk.hu 2016g) 

A blikk.hu cikke tartalmának túlnyomó részében ugyan nem, stílusában viszont erősen 
eltért az index.hu vagy az origo.hu tárgyszerű összefoglalójától, hiszen gyakrabban élt 
szenzációhajhászó megfogalmazásokkal. Erre jó példa a sajtótájékoztatón lejátszott, sérült 
rendőrről készült hangfelvétel, melyen – ahogy a szerző fogalmazott - „kétségbeesetten 
kiabálva kér segítséget”. (blikk.hu 2016g) A sajtótájékoztatón a rendőrfőkapitány egy, 
kizárólag a blikk.hu számára releváns részletet is megerősített, miszerint a sérült rendőrnő 
valóban részt vett a rendőrségi toborzási feladatokban, de nem „arca” annak. (blikk.hu 

2016g) Az utolsó tartalmi eltérés, hogy a lap az index.hu-hoz, vagy az origo.hu-hoz képest 
több figyelmet fordított a nyomravezetői díjjal kapcsolatos információk átadására. Mint 

írták, „a díj összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan 
pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére 
a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az 
eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A Rendőrség a 
nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.” (blikk.hu 2016g) 

Bár az index.hu és az origo.hu cikkei alatt nem állt rendelkezésére az olvasóknak 
kommentelési lehetőség, a blikk.hu összefoglalója alatt viszont igen, így adja magát, hogy 
azokat is röviden áttekintsük. A hét darab olvasói vélemény között több ízben megjelent, 
hogy a Teréz körúti robbantás és annak kommunikációja kapcsán számos részlet nem 
világos a krízisnyilvánosság számára. Az egyik olvasó például azt írta, hogy „ebben az 

ügyben valami nem stimmel! Szerintem nem normális az, aki rendőröket akar gyilkolni egy 
bekamerázott utcában! Semmi értelme az egésznek! Ha legyilkol két rendőrt lesz másnap 
helyette tíz. Meg ha ilyet csinál, miért nem ott csinálja, ahol soha nem kapják el, például 
falun.” (blikk.hu 2016g) Egy másik kommentelő szerint az eset a terroristák szervezett 
akcióira hajazott, melynek elsősorban a figyelem felkeltése volt a bevett célja. Mint írta: 

„rendőröket megtámadni és ezután nyom nélkül eltünni komoly dolog, ezt egyedül nemigen 
lehet megszervezni”. Volt olyan is, aki a reptereken szigorításra került bombaellenőrzések 
kapcsán kérdezett rá, hogy annak mi értelme van, mondván „ha a rendőrök voltak a 
célpontok, akkor annak semmi köze a reptérhez.” Egy másik kommentelő a merénylet 
megrendelőjeként a 2016. augusztus végén, terrorizmusért elsőfokon elítélt Budaházy 
György magyar radikális jobboldali politikusra voksolt, míg a „speekers13” felhasználói 
néven bejelentkezett olvasó úgy foglalta össze a rendőrség munkájáról alkotott véleményét, 
hogy „inkább kifizetnek 10 millkát, csak ne nekik kelljen nyomozni és dolgozni, végezni a 
munkájukat,dolgozzanak a rendőrök helyett az állampolgárok.” (blikk.hu 2016g) 

A blikk.hu esetében nemcsak az anyaoldalon, de a bulvármagazin hivatalos 
közösségimédia-felületén is lehetősége volt az olvasóknak a hír kommentálására; a cikkre 
Facebook-on negyvenhárom hozzászolás és harminchét megosztás érkezett. Ezek zömében 
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egybecsengtnek a korábbi véleményekkel és a kormányt tették felelőssé a robbantásért. 
Ahogy az egyik kommentelő írta: „tízmilliós vérdíj Orbánra? Kicsit kevés lesz srácok. Az 

egészet ők rendezték meg. Méghozzá ultra amatőr módon.” Egy másik is „hibákkal tarkított 
szavazás előtti propagandának” titulálta a robbantást, egy harmadik szerint pedig „rosszul 
rendezték meg az egészet”. (facebook.com/blikkhu 2016) 

Természetesen olyan is akadt, aki impliciten védte a kormány ártatlanságát az ügy 
kapcsán és a sokszínű spekulációkat a baloldal politikusainak tulajdonította. Mint írta, 
„hihetetlen, hogy rendőröket akartak meggyilkolni és sokan még mindig hülye 
népszavazásos konteókat terjesztenek. Beérett a libsik suttogó gyűlölet-propagandája.” 
(facebook.com/blikkhu 2016) A megjelent vélemények között gyakoriak voltak azok, 
amelyek a rendőrség hitelességét, szakmaiságát kérdőjelezték meg és „gyenge 

okfejtésként”, „műbalhéként” vagy „meseként” jellemezték a hivatalos szervek 
sajtótájékoztatóját. (facebook.com/blikkhu 2016) Többen a zavaros részletekre és a 
kvótanépszavazás közeli időpontjára világítottak rá. Az egyik legnépszerűbb komment 
szerint „az az érdekes, hogy két percen belül ott volt a többi rendőr. Máskor, ha esetleg 

koccansz kocsival és rendőrre van szükséged, arra meg várhatsz egy órát. Röhej ez az egész. 

A választás előtt pont egy héttel nem lehet véletlen. Nekem ne dumáljon hülyeséget, hogy ki 

akarták végezni a rendőrőket. Pont ott voltak ketten, milyen érdekes, máskor meg hetekig 
nem találkozik az ember egyel sem.” (facebook.com/blikkhu 2016) 

 

4. 24.hu és a kapcsolódó kommentek: bár híroldal lévén a 24.hu a blikk.hu-hoz képest jóval 
objektívebb tájékoztatást nyújtott az eseményről, a rendőrség tájékoztatásának késése 

eredményeképp megjelenő egésznapos találgatásokra a felület is kitért. (24.hu 2016g) A 
24.hu zömében szóról szóra elismételte a korábban elemzett felületen megjelent 
információkat, kiemelt hangsúlyt fektetve az ellentmondásokra. 

A sajtótájékoztató nyomán felmerült kérdések a komment szekcióban is 
visszaköszöntek. A százharmincnyolc olvasói reakció zöme „kamunak”, „maszatolásnak”, 

vagy „gyanúsnak” minősítette a Papp Károly által elmondottakat. Sokan elsősorban a tettes 
személyes indítékát kérdőjelezték meg; itt is több ízben felmerült ugyanis, hogy a 
robbantást politikai megrendelésre rendezték meg a közelgő kvótanépszavazáson való 
részvételi arány befolyásolása céljából. (24.hu 2016g) „Orbán elkezdte a szavazás 
eredménye érdekében véres színjátékát” ; „jó időzítés október másodikára” ; nem is jöhetne 
jobbkor, mint a migránsok betelepítése elleni népszavazás előtt egy héttel.”; „előre 
eltervezték, megtették, csak rosszul sült el, a terv nem sikerült! A két rendőrt sajnálom, hogy 
a FIDESZ áldozata lett!” – olvashatóak a legnépszerűbb bejegyzések a 24.hu beszámolója 
alatt. (24.hu 2016g) Természetesen a detonáció elkövetése kapcsán nemcsak a kormányt 
gyanúsították az olvasók; az eltérő politikai szimpátia miatt a baloldalt is többen felelőssé 
tették az eseményekért. Az egyik kommentelő így nyilatkozott: „látom, Gyurcsány elvtárs 
bandája jól dolgozik. Sikerült meghülyítenie minden fogyatékost. Ki az a hülye, aki azt 
gondolja, hogy a Fidesz rendez egy robbantást egy nappal azután, hogy a dk-sok 

meglebegtették ezt a baromságot?” (24.hu 2016g) 

A politikai kiváltó okok boncolgatása mellett többen bírálták a hivatalos szervek 
megszólalását is: az egyik olvasó szerint a sajtótájékoztató a „nesze semmi fogd meg jól” 
iskolapéldája. Mint írta, „ezért kár volt sajtótájékoztatót tartani.” Egy másik szerint minden 
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hírben mást lehetett olvasni. Szerinte „össze-vissza írkálnak mindent, és félretájékoztatják 
az állampolgárokat. (…) az embereket meg kell félemlíteni. Ez az egész a népszavazással 
összefügg. (…) Ha ez nem egy előre megrendezett robbanás / robbantás/ volt, akkor 
pillanatok alatt , hogyan érkezett oda sok rendőrautó és a TEK is. Itt valami bűzlik, igaz 
nem Dániában, hanem Budapesten.” Egy másik olvasó azt tartotta döbbenetesnek, hogy 

„huszonnégy órai vajudás után csak ennyire tellett a rendőrségnek? Tuti, hogy az interneten 
eddig figyelték a magyar emberek reakcióit, így úgy gondolták, ezzel a magyarázattal 
elveszik az emberek további találgatási kedvét, és a kormány is tiszta lesz, nem megrendezett 
akció volt, hogy az urnákhoz csábítsák a választópolgárokat október 2-án.” (24.hu 2016g) 

Akadt olyan kommentelő is, aki nehezen hihetőnek tartotta, hogy eredetileg 
közrendőrők voltak a célpontok; szerinte „szégyenteljes próbálkozás az egész. Miért 
akartak volna két civil ruhában járőröző rendört megölni, miközben ugrásra készen robban 
a TEK?” (24.hu 2016g) Egy másik azt nehezményezte, „ahogyan a főrendőr 
megfeledkezett annak az újságírói kérdésnek a megválaszolásáról, hogy annak a sok-sok 

rendőrnek hogyan sikerült olyan gyorsan kiérkeznie a robbantás helyszínére.” (24.hu 

2016g) Egy olvasó szerint pedig „civilizált országokban ilyen esetben kb. két órán belül 
közzé teszik a gyanúsítottról legjobb térfigyelő kamera felvételt. Nem kussolnak órákig, 
hogy aztán kinyögjenek egy használhatalan személyleírást.” (24.hu 2016g) 

Többen írták azt is, hogy a sajtótájékoztató elején lejátszott, az egyik sérült rendőr 
segítségkérését tartalmazó videót manipulálták. „A robbantás a körúton készült, ahol azért 
este 22:36-kor is van valamennyi forgalom (autók, busz, villamos, járókelők). Furcsa 

azonban, hogy a hangfelvételen semmilyen háttérzaj sem hallható. Mintha minden kihalt 

lenne. Nekem az a benyomásom, mintha a beszélő, valamilyen zárt helyiségben tartózkodna. 
Úgy tűnik, mintha a felvétel egy kicsit visszhangozna is. Ilyen helyzetben feltételezhető, hogy 
egy rendőr a nála lévő rádión/telefonon keresztül, a központjuktól kér segítséget. Ám a 
felvételen a diszpécser sem hallható. Senki nem kérdezi a rendőrt vissza, hogy mi történt és, 
hogy pontosan hol tartózkodik. Számomra ez minimum elgondolkoztató.” (24.hu 2016g) 

A blikk.hu-hoz hasonlóan a 24.hu esetében is két felületen tudtak véleményt 
nyilvánítani az olvasók a rendőrség sajtótájékoztatójáról szóló összefoglaló cikkel 
kapcsolatban. A hírportál hivatalos Facebook-oldalán százkilencven megosztás és hatvankét 
hozzászólás érkezett a témában, melyek zöme a korábbiakhoz hasonlóan a hivatalos szervek 
álláspontjának valóságtartalmát kérdőjelezte meg. Az egyik olvasó szerint „nem életszerű 
az egész. Ki és honnan tudta, hogy azok a rendőrök pont akkor és pont ott lesznek? Miért 
kellett ezért egy egész részt felrobbantani? Ha a két rendőr volt a célpont azt másképp is el 
tudták volna intézni, nem egy robbantással.” Egy másik szerint politikai okokból kifolyólag 
„a nyomozás eredményét èvtizedekre titkosìtani fogjàk”. Akadt olyan is, aki azt 

nehezményezte a rendőrség sajtótájékoztatója kapcsán, hogy a megszólalók nem tisztázták 
egyértelműen, hogy „politikai indítékok elképzelhetőek-e”, illetve hogy „van-e ősszefüggés 
az október másodiki népszavazással kapcsolatban, vagy sem.” (facebook.com/24ponthu 

2016) 

A korábban elemzett felületekhez hasonlóan a 24.hu Facebook-oldalán is megjelentek 
azon vélemények, amelyek a kormányt tették felelőssé a detonációért. „Kamu balhé! 
Ezeknek semmi nem drága a hatalom megtartásáért! Kispályások,nem mintha nagyobb 

durranást várnék,de tudjuk a történelemből, hogy égtek nagyobb épületek is,meg retorikát 
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is volt kiktől tanulni. Az erőszakot nem a nép kelti, hanem a hatalom a néppel szemben!” –
írta az egyik olvasó az eset kapcsán. (facebook.com/24ponthu 2016) Természetesen voltak 
olyanok is, akik kiálltak a Fidesz ártatlansága mellett: „ennyi erővel lehetett a robbantás 
mögött az MSZP, vagy más ellenzéki párt is, akik annyira ellene vannak a szavazásnak, 
hogy bármire képesek! Mert tudják, hogy mindenki a fideszre fog gyanakodni és lám, 

valóban ez történt! Orbán nem a szívem csücske, de nem gondolom, hogy annyira hülye 
lenne, hogy egy héttel a szavazás előtt ilyen szembetűnő bakit követne el. Egyik párt sem 
különb a másiknál! Ezért nem kell egyből a fideszt támadni mert itt már bármi lehetséges! 
Úgy vezetnek meg minket ahogy csak tudnak!” – írta egy másik olvasó. 
(facebook.com/24ponthu 2016) 

A politikai megrendelő mellett gyakoriak voltak azok a kommentárok is, amelyek egy 

titokzatos bűnbandát sejtettek a kiváltó okok mögött; illetve itt is megjelentek a rendőrséget 
támadó vélemények is. Az egyik olvasó szerint „fontoskodva előadták azt, amit a szájukba 
adtak és amit többé-kevésbé már amőgyis lehetett tudni”, míg egy másik szerint az egész 
„választás előtti félrevezetés”, egy harmadik szerint pedig „rossz story, amivel mindenkit 
hülyének néznek”. (facebook.com/24ponthu 2016) 

 

Összefoglalás: az alfejezet zárszavaként elmondható, hogy bár a korábban ismertetett felületek 
klasszikus értelemben ugyan nem tekinthetőek bevett tudományos forrásoknak, a szerzőj – arra 

hivatkozva, hogy Coombs az SCCT-t eleve gyakorlati alkalmazásra szánta, viszont a 
nyilvánosság észlelését elemző kutatás sarokpontjaival kapcsolatban nem nyilatkozott, – 

amellett teszi le a voksát, hogy a menedzserek sosem zárhatnak ki automatikusan semmilyen 
vizsgálati módszert az adott felület profánságára, köznapiságára, tudományostól eltérő 
nyelvezetére vagy minőségére hivatkozva. Ahogy a sajtótájékoztatót követő, azokra részben 
reflektáló tartalmak is megmutatták: egy válság sikeres kezelése érdekében elengedhetetlen 
minden létező, az adott szituációról alkotott képet átfogóbbá tevő, a befogadók percepciót 
árnyaló felületet megvizsgálni; ebből a szempontból pedig a felhasználói blogok, az olvasói 
vélemények, a médiakommentárok és a kríziskommunikációs szakemberek írásai egyaránt 
releváns forrásoknak tekinthetőek a Teréz körúti robbantás kontextusában. 

A rendőrség sajtótájékoztatójának médiareprezentációit és az arra adott nagyszámú olvasói 
reakciót szintetizálva elmondható, hogy a krízisnyilvánosság megítélése szerint a hivatalos 

szervek első megszólalása nemcsak túl kései volt, de túl kevés konkrétumot, egyértelmű 
információt tartalmazott. Az elemzett online hírportálokon megjelent cikkekkel kapcsolatos 
kommentek áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a befogadók a detonáció számos, 
félreérthető részletével kapcsolatban nem kaptak kielégítő magyarázatot, mely a rendelkezésre 
álló kamerafelvételek, szemtanúi vallomások fényében végső soron a rendőrség nyilvános 
bírálatához, a szervezet reputációjának vélhető csökkenéséhez vezetett. Ebben a kommunikáció 
időbeli csúszása és az inadekvát tartalmi elemek mellett az is kulcsszerepet játszott, hogy a 
rendőrfőkapitány a Teréz körúti robbantás kiváltó okaival, valamint a tettes motivációval 
kapcsolatban nem adott megnyugtató válaszokat. A központi kérdésnek ilyen mértékű 
negligálása nemcsak a rendőrség szavahihetőségének megkérdőjeleződését vonta maga után, 
de tovább táplálta a krízisszituációval kapcsolatos találgatásokat is. (Pintér 2018a) 

Ahogy az áttekintett felhasználói vélemények is megmutatták: ez utóbbiak között három 

narratíva volt felülreprezentált: 
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 az egyik szerint politikai megrendelésre robbantottak a belvárosban a kvótanépszavazáson 
való részvételi arány befolyásolása céljából; 

 a másik szerint hazai bűnözői körök felelősek a cselekményért, 
 a harmadik pedig nemzetközi terrorizmussal, dzsihadista indítattással kapcsolatos 

összefüggéseket sejtetett. 
 

Annak érdekében, hogy a rendőrség sajtótájékoztatójának értékelése céljából további 
megállapításokat tehessünk, ezen a ponton elengedhetetlen Papp Károly megszólalását az 
SCCT koncepcióján belül is értelmezni, melyre a következő alfejezetben kerül sor. 
 

4.11. A rendőrség sajtótájékoztatójának stratégiai és tartalmi értékelése az SCCT 
koncepcióján belül 
 

Ahogy a 4.7-es fejezetben ismertetett médiaelemzés, a 4.9-es és 4.10-es fejezetben 

szintetizált utólagos tartalmi támpontok, valamint a rendőrség duális érintettségének ténye is 

rávilágítottak, minimum két eltérő kategorizálás alapján célszerű megvizsgálni a hivatalos 
szervek sajtótájékoztatóját: az egyik értelmezés a rendőrséget áldozatként, míg a másik a 
megelőzésért felelős szervként azonosítja. E két, jelentős felelősségtulajdonítási és -értelmezési 
különbségre építő osztályozás két eltérő stratégiát és kommunikációs szerepet is von maga után, 
amelyet a következőkben szétbontva tárgyalok. 

 

1. A rendőrség, mint áldozat: amennyiben a rendőrséget arra hivatkozva, hogy a detonáció a 
szerv kötelékében dolgozó járőrök életét, egészségét veszélyeztette, a Coombs által 
meghatározott klaszterek közül az áldozati klaszterbe soroljuk, a krízist kiváltó okot pedig 
külső rosszakaratként azonosítjuk; megállapítható, hogy a nyilvánosság csak enyhén teszi 
felelőssé a kialakult helyzetért és a szervezet relatíve enyhe reputációs fenyegetettséggel 
néz szembe. (ld. 54. o.) 

Ezesetben az elsődleges, tagadó stratégiákon belül a bűnbakkeresés, vagy a mérséklő 
stratégiákon belül az indoklás kombinációját lett volna célszerű használni. Előbbi abban 
segítette volna a rendőrséget, hogy a válsággal kapcsolatos felelősséget a szerven kívülre 
helyezi azáltal, hogy expliciten az elkövetőt és csakis őt teszi hibássá a történtekért; utóbbi 
segítségével pedig a krízis okozta észlelt reputációs károk lettek volna csökkenthetőek 
azáltal, hogy kifejtik: a merénylet elkövetésére semmi sem utalt előre, ők pedig mindent 
megtettek a biztonság visszaállítása, valamint a helyzet mihamarabbi kezelése érdekében. 
A tagadó stratégiák célja ugyanis, hogy a rágalmak cáfolatán keresztül megszüntessék a 
kapcsolatot a cég és a kialakult helyzet között, míg a mérséklő stratégiák lényege, hogy 
hangsúlyozzák: a válság messze nem annyira kritikus, ahogy azt az érdekgazdák gondolják, 

az adott szervezet pedig kézben tartja az eseményeket.  
A krízisstratégiák megtámogathatóak lettek volna még egy erősítő, másodlagos 

kríziskommunikációs kerettel is, ami bár önmagában nem lett volna használható, de a másik 
kettővel együtt sikeresen működhetett volna, hiszen rajta keresztül az elsődleges stratégiák 
hatását erősíthette volna fel a rendőrség. A másodlagos stratégiákon belül az áldozati 
választ javasolta volna Coombs rendszere a hivatalos szervek számára, mely abban 
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segíthette volna a rendőrséget, hogy sikerrel emlékeztesse az érdekelteknek, hogy nemcsak 

a budapesti lakosság, de ők maguk is a válság károsultjai, áldozatai. (ld. 58. o.) 

 

2. A rendőrség, mint a megelőzésért felelős szerv: amennyiben a válságot arra hivatkozva, 
hogy a hivatalos szervek a felelősek a prevencióért, - vagyis minden hasonló robbantásos 
bűncselekmény elkerüléséért is, - a Coombs által meghatározott klaszterek közül a 
megelőzhető klaszterbe soroljuk, a krízist kiváltó okot pedig a szervezet hibájából történő, 
sérültekkel járó károkozásként azonosítjuk; megállapítható, hogy a nyilvánosság szándékos 
eseményként könyveli el a történteket, ennek megfelelően pedig magas szintű felelősséget 
tulajdonít a rendőrségnek, vagyis magas szintű a hírnév fenyegetettsége is. (ld. 54. o.) 

Ezesetben az elsődleges, újjáépítő stratégiákon belül a kompenzáció, más néven 
kártérítést lett volna célszerű alkalmazni, melynek keretein belül a cég segítséget, 
támogatást nyújt az összes érintettnek. Az újraépítő stratégiák célja ugyanis, hogy az érintett 
szervezet imázsának javítása érdekében új, pozitív információt közöl magáról, vagy a 
korábbi, általános megelégedést kiváltó működésre utal vissza nyilvánosan. A stratégiára 
épülő kommunikációs keretek lényege, hogy eltereljék a negatív részletekről és a 
nagymértékű felelősségről a figyelmet a pozitív cselekedetekre való utalással, és új 
hírnévalapot teremtsenek. Egy ilyen stratégián belül a rendőrség felhívhatta volna a média 
és az érdekgazdák figyelmét a korábbi sikeresen kivitelezett preventív gyakorlatokra; arra, 

hogy saját emberein kívül mást nem ért kár; részletesen beszámolhatott volna a 
válságesemény azon specifikumairól, amik azt támasztják alá, hogy bár az elkövető előre 
eltervezte tettét, mégsem lehetett a történteket megjósolni; végezetül pedig tételesen 
közölhette volna mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a rend és biztonság mihamarabbi 
helyreállításáért végzett. 

Amennyiben ez a stratégia két erősítő, másodlagos kríziskommunikációs keret, - az 

emlékeztetés, valamint az áldozati válasz - kombinációjával is kiegészül, a hibák elismerése 
mellett jelentősen támogatta volna az érintettek bizalmának visszanyerését. A két, 
elsődleges stratégiát erősítő, másodlagos keret alapfeltétele az előzetes jó viszony az 
érintettekkel, vagyis a rendőrség építhetett volna a már fennálló jó közönségkapcsolatokra 
és korábban kiépített hitelességre. Ezt egyrészről az emlékeztetés eszközével tehette volna 
meg, melynek segítségével tudatosíthatta volna az érdekgazdákban a korábbi sikeres 
bűnmegelőző és nyomozati munkát; másrészről pedig a már az előző pontban is említett 
áldozati válasz eszközével, mely emlékeztette volna az érdekelteket, hogy ők maguk is 
jelentős veszteségeket szenvedtek el. (ld. 58. o.) 

 

Összefoglalás: az értekezés eddigi eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a 

rendőrség Coombs bizonyos stratégiai útmutatásait helyesen, másokat viszont helytelenül 
alkalmazott. Papp Károly megszólalása és a hivatalos szervek sajtótájékoztatójának tartalma az 
elvégzett helyzetfelmérő kutatást követően kirajzolódó két eltérő kategorizálási irány közül 
 

elsősorban az első, vagyis a rendőrséget áldozatként azonosító osztályozás szerint tekinthető 
adekvátnak. 
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Ahogy a sajtótájákoztató tartalmát összefoglaló médiareprezentációk megmutatták, az érintett 
szervezet enyhe felelősséget vállalt a helyzet kialakulásáért, kiváltó okként pedig egyértelműen 
külső rosszakaratot, vagyis a robbantó több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérletét 
azonosította. A rendőrség kommunikációs stratégiájának kulcspontjaiként megjelent a Coombs 

által előírt bűnbakkeresés, mely alapvetően a tettes kilétére helyezte a hangsúlyt; az áldozati 
válasz, melynek segítségével saját veszteségeikre hívták fel a krízisnyilvánosság figyelmét; 
valamint az indoklás is, melynek keretein belül részletesen beszámoltak a krízis felszámolását 
célzó erőfeszítéseikről. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a szervek azt tartják 
legvalószínűbbnek, hogy a cél rendőrök meggyilkolása volt. Ennek fényében a 
rendőrfőkapitány szóhasználata, kollégái mellett való kiállása és a testület tagjainak 
megnyugtatása fontos és kiugró elemei voltak beszédének. Ettől függetlenül, a coombsi 

osztályozás alapján nemcsak helyes, de kontraproduktív tartalmi elemeket is találunk, hiszen a 

sajtótájékoztató a második, vagyis a rendőrséget a megelőzésért felelős szervként azonosító 
osztályozás szerint teljességgel inadekvátnak tekinthető. 

A hivatalos szervek munkáját bíráló befogadói vélemények legfőbb oka, hogy miközben a 

rendőrség valóban vétlen áldozata a detonációnak, vagyis egy tőlük független, külső 
eseménynek, aközben a krízis megoldásában, az eset szakszerű felgönygölítésében és a gyors, 
részletes tájékoztatában magas szintű felelősséget, - ebből következően pedig komoly 
reputációs fenyegetettséget - tulajdonított nekik a krízisnyilvánosság. Ahogy az értekezés 
helyzetfelmérő kutatása megmutatta, 

 

ez utóbbi értelmezés dominálta a rendőrség nyilvános megítélésének szempontjait, ebből 
következően pedig a hivatalos szerveknek nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetnie a második 

klaszterre épülő, vagyis a rendőrséget felelős szervként, a kiváltó okot pedig a cég hibájából 
történő, sérültekkel járó károkozásként azonosító stratégiára. 

 

E kategória szempontjából az első hivatalos megszólalás legfontosabb diszfunkcionális 
elemei közé tartozik az emlékeztetés elmaradása, hiszen az országos rendőrfőkapitány a 
korábbi, sikeresen elkerült és kezelt válságokra, preventív gyakorlatokra részletesen nem 
hivatkozott; valamint az indoklás is csak impliciten jelent meg. Bár a rendőrfőkapitány beszélt 
arról, hogy mit tesz az ügy felgöngyölítése és az elkövető kézre kerítése érdekében, a 
kompenzáció, vagyis más néven kártérítés szintén csak részben jelent meg a sajtótájékoztatón. 
Nem kért elnézést a nyomozati munka miatt a lakóknak okozott kellemetlenségekért, nem 

részletezte, hogyan támogatja a szerv a sérültek rehabilitációját, de az SCCT alapján arra sem 
fektetett elég hangsúlyt, hogy a robbantó elfogásán kívül milyen szimbolikus vagy gyakorlati 
segítséget nyújtanak a budapesti lakosoknak például a biztonsági protokollok jövőbeli 
szigorításával. Mivel a környék lezárása, a tömegközlekedési eszközök átirányítása, az éjszakai 
igazoltatás tömegeknek okozott kellemetlenséget, ezért ezekért kommunikációs szempontból 
helyes taktika lehetett volna a bocsánatkérés. 

Ahogy értekezésem második fejezetében rámutattam, Coombs elmélete nemcsak amellett 

foglal expliciten állást, hogy minden veszélyben lévő szervezet számára létezik egy, mindenek 
felett álló, győztes kommunikációs stratégia az információk keretezésére vonatkozóan, de 
impliciten azt is egyértelművé teszi, hogy a bizonyos tényezők ismeretében mi módon biztosan 
ne keretezzük az adott cég válságban betöltött szerepét. (ld. 63. o.) Mindezt a tiltó szabályt és 
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az SCCT által irányított kommunikációs keretezés szigorú kritériumrendszerét figyelembe 

véve, az alfejezet elején ismertetett két eltérő osztályozást és a rájuk épülő stratégiai 
útmutatásokat a rendőrség konkrét kommunikációs gyakorlatával és annak médiabeli 
reprezentációival összevetve elmondható, hogy 

 

míg a rendőrség önmagát áldozatként keretezte, addig a krízisnyilvánosság percepciói alapján 
a hivatalos szervek nagyban felelősek voltak a megelőzésért, kezelésért és az eset 
kommunikálásáért is. 
 

E kettős megközelítésmód igazolja ugyan az SZVK legitimitását, azonban mivel Coombs 
a Teréz körúti detonációhoz hasonló, többszintű felelősség-értelmezéseket involváló, 
specifikus helyzetekre vonatkozóan nem ad iránymutatásokat, így az értekezés szerzője is csak 

kellő óvatossággal foglalhat állást amellett, hogy a rendőrségnek az SCCT klaszterei közül 
melyiket lett volna célszerű alkalmazni. Bár első ránézésre ésszerű azt gondolni, hogy a 
hivatalos szerveknek a reputációjukra nézve legveszélyesebb helyzetre kellett volna készülni, - 
tehát kommunikációjukat jórészt a második, szigorúbb értelmezésre lett volna célszerű 

felhúzni, - ez az állítás abból a szempontból bizonyosan problémás, hogy Coombs azon 

feltételezése megbukott az értekezés során, mely szerint minden helyzetben létezik egy, a 
rendelkezésre álló krízisválasz-alternatívák közül legsikeresebben alkalmazható keret. 

Amennyiben viszont több klaszterben értelmezhető egy szituáció, akkor arra vonatkozóan 
nincsenek adataink, hogy 

 

 a lehetséges krízisválaszok közül célszerű-e kizárólagosan kiválasztani egyet, a többit 
elvetni; a kiválasztott értelmezés mellett pedig minden megszólalásban, nyilatkozatban 
konzisztensen kitartani? Amennyiben igen, ezt a kiválasztást milyen szempontok szerint 
érdemes megtenni? 

 a lehetséges krízisválaszokat célszerű-e mind, meghatározott sorrendben, egymást követően 
megjeleníteni? Amennyiben igen, az időbeli ütemezést milyen szempontok szerint érdemes 
elvégezni; hogyan építhetőek egymásra a különböző keretek, mi az egyes keretek preferált 
sorrendisége? 

 a lehetséges krízisválaszokat célszerű-e kombinálni és a kombinált kereteket egyidőben, 

szimultán megjeleníteni. Amennyiben igen, milyen szempontok szerint olvasztjuk egybe a 

különböző elsődleges és másodlagos krízisreakciós stratégiákat, a különböző keretek 
tartalmát hogyan szintetizáljuk? 

 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy egy válság során az érdekgazdák percepciói folyamatosan 
változnak, - tehát az a kommunikációs stratégia, amivel az egyik pillanatban kezeltük volna a 
problémateret a következőben már nem biztos, hogy megállja a helyét, - megállapíthatjuk, hogy 
az SCCT ugyan segít az érdekgazdák percepcióinak stratégiai szintű integrálásában, 
szempontokat nyújt a kezdeti felelősségvállalás és reputációs fenyegetettség megállapításában, 
viszont ignorálja azokat a helyzeteket, amikor több lehetséges kategorizálás alapján is 
értelmezhető a válság epicentrumában lévő szervezet. 

Természetesen a rendőrség sajtótájékoztatóját nemcsak stratégiai szinten lehet értékelni, de 
a konkrét tartalmi elemek szintjén is. Egyrészről megállapíthatjuk, hogy a két szakember 
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megfelelően felkészült, a sajtótájékoztató kétirányú interakción alapuló formátumát 

kifejezetten hatékonyan használták, számos adatot ismertettek. (Pintér 2017a) Az is 

egyedülálló, hogy a rendőrség már a sajtótájékoztató másnapján, vagyis 2016. szeptember 27-

én hétfőn közreadta a gyanúsítottról készült felvételeket, ezzel majdnem beelőzve a francia 
hatóságok részidejét a párizsi terrortámadás elkövetőinek nyilvánosságra hozatalában 
(Thüringer 2016). Saját zöldszámot üzemeltettek, melyet tízmillió forintos nyomravezetői díjjal 
és tanúvédelemmel is megtoldottak (Joób 2016d). 

Másrészről jelen értekezés 4.7-es fejezetének végén kirajzolódott nyolc olyan kritikus pont, 
melyre a sajtótájékoztatón mindenképpen szükségszerűen ki kellett volna térnie a hivatalos 
szerveknek (ld. 108. o.), Papp Károly rendőrfőkapitány ezek közül csak alig néhányat érintett 
beszédében. Miközben az elkövetők számát és kilétét részben tisztázta, valamint a 
szándékoltság és a kiváltó eszköz kérdésében is – ha nem is teljeskörű, de legalább - adekvát 
információt nyújtott; aközben a helyszín korai lezárására, a feltűnően gyors és nagyszámú 
mozgósításra nem adott érdemi magyarázatot. A sajtótájékoztatón célszerű lett volna a 
rendőrség kommunikációs hibáira is kitérni; a félrefogalmazások, a tájékoztatás csúszása és az 
időszakos némaság ugyanis indoklást és magyarázatot kívánt. Coombs koncepciójának 
fényében hibaként azonosítható annak a ténye is, hogy az országos rendőrfőkapitány arra a 
kérdésre nem válaszolt, hogy terrorcselekmény történt-e, csak annyit mondott, hogy hét verziót 
állítottak fel lehetséges indítéknak. Bővebb kifejtés nélkül az alternatívák megemlítése elég 
szerencsétlen, nemcsak az SCCT preferált kategóriáin kívül esik, de konkrétum híjján tovább 
táplálja a média torzításai és a felhasználói tartalmak miatt egyébként is igen elterjedt 
feltételezéseket. (Pintér 2017a:19). 

Ahogy a sajtótájékoztatót összefoglaló cikkekre érkezett reakciók és hazánk vezető 
kríziskommunikációs szakembereinek kommentárjai megmutatták: a nyilvánosságban a 

detonációt követően intenzíven jelenlévő narratíva volt az eset feltételezett politikai 

motiváltsága, valamint az, hogy a kormány / ellenzék megbízására, a népszavazáson résztvevők 
számának növelése érdekében robbantottak, a rendőrség pedig - kvázi együttműködve a 

megbízókkal, - a közéleti érdekeket támogatta. Ezen a ponton arra vonatkozóan megalapozott 
tanácsok nem adhatóak, hogy a felvetésre pontosan mit kellett volna válaszolnia a hivatalos 
szerveknek, de az mindenesetre megállapítható, hogy ha más kiváltó okokra nem is, erre Papp 
Károlynak mindenképpen célszerű lett volna részletesen reagálnia. A feltételezésről nem 
tudomást venni, a kvótanépszavazás kontextusáról nem leválasztani a robbantás nyomán 

kialakult helyzetet, hibás döntésnek bizonyult. (Pintér 2018a) 
Bár a sajtótájékoztatót egy teljes nap felkészülési idő előzte meg és országosan, élőben 

közvetítette a média, mégis gyenge helyszínválasztás, diszfunkcionális térelrendezés, technikai 
hibák jellemezték, ráadásul a megszólalók öltözékei is hagytak kívánnivalót maguk után (Origo 
2016). Az egyik sérült rendőr segélykérését lejátszani sem biztos, hogy szerencsés húzás volt 
(Joób 2016e), mivel nem feltétlenül vitt közelebb a történtek megértéséhez; de médiaetikai 
kérdéseket54 vetett fel, ráadásul a drámai hatást és pánikot is tovább fokozta; az azonban tény, 

                                                           
54 A válságok kommunikálása gyakran súlyos médiaetikai kérdéseket is felvet, hiszen az áldozatok ábrázolásának 
módja sérthet személyiségi jogokat, kegyeleti vagy rehabilitációs szempontokat is. Ahogy a veronai buszbaleset 

kapcsán rámutattam (Pintér 2017c), az adott veszélyes helyzethez csupán lazán kapcsolódó, érzékeny, privát 
részletek, valamint az audiovizuális ábrázolások mindig intenzívebben hatnak az olvasók érzelmeire, mint a 
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hogy segített alátámasztani a gyorsan megkérdőjelezetté vált esemény valóságtartalmát (Pintér 
2017a). Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a rendőrségnek az eset zavaros részleteit, 
valamint a krízisnyilvánosság kiváltó okkokkal kapcsolat spekulációit csak minimálisan 

sikerült tisztáznia és elhárítania. Annak érdekében, hogy ez az allítás még megalapozottabban 
kerülhessen alátámasztásra, a következőkben a rendőrség sajtótájékoztatóját értékelő 
sajtótermékek tartalmát összegzem és vetem össze a 4.7-es fejezet végén kirajzolódott, 
tisztázásra szoruló részletekkel. 

 

4.12. A fejezet fókuszán túl: az első hivatalos megszólalást értékelő cikkek és a válság 
lefutása 

 

Annak ellenére, hogy az eredeti célkitűzések miatt értekezésem negyedik fejezete során 
elsősorban csak a budapesti robbantást követő első húsz órára, a sajtótájékoztatóig megjelent 

cikkekre, az azokra adott olvasói kommentekre, valamint a hivatalos szervek első érdemi 
megszólalásának SCCT tükrén át való értékelésére fókuszáltam, a teljesség igényével érdemes 
kitérni az első hivatalos megszólalásra érkezett médiareakciókra, a rendőrség kritikus 

perióduson túli tevékenységére, valamint a válság teljes lefutására is. 

A sajtótájékoztató diszfunkcionalitását jól mutatja, hogy az értekezés 4.7-es fejezetében, 

olvasottsági szempontokból kiválasztott négy felület közül három, - a 24.hu, az origo.hu és az 
index.hu - is nagyobb lélegzetvételű anyagot szentelt mindazoknak a kérdéseknek, amelyekre 

a hivatalos szervek érdemben nem válaszoltak 2016. szeptember 25-én vasárnap este.55 Mivel 

ezek a cikkek jórészt egybecsengenek az értekezés 4.9-es fejezetében ismertetett felhasználói 
tartalmakkal, valamint a 4.10.-es fejezetben részletesen bemutatott olvasói reakciókkal, - ezáltal 
pedig újra aláhúzzák a disszertáció szakmai és tudományos megállapításainak relevanciáját, - 
ezért elengedhetetlen röviden összefoglalni őket. 
 

1. Index.hu: Magyarország vezető online hírportálja egy tizenkét lényeges pontból álló 
oknyomozó riporttal próbálta megmagyarázni a nyilvánosságot leginkább érdeklő 
kérdéseket és a rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzott, továbbra is tisztázatlanul maradt 

részleteket. (Joób et al. 2016). 
A rendőrség sajtótájékoztatójára alig pár percre megjelent cikk tartalmából számos 

hatásvadász – és a későbbi ismeretek fényében irreleváns – részlet is kiderült, mint például 
az, hogy az egyébként állandóan a helyszínen tanyázó hajléktalanok a robbantás idején pont 
nem voltak az üres üzlet előtt, tehát gyaníthatóan valaki előre tájékoztatta őket a közelgő 
eseményekről. Felmerült az is, hogy miért nem sérült meg más egy ilyen forgalmas helyen, 
hogy milyen módon tudtak a hatóságok több száz szakembert percek alatt mozgósítani 
vagy, hogy miért volt több civil ruhás rendőr már eleve a környéken (Joób et al. 2016).  

A cikk a robbantás dzsihádista motivációját is újból felvetette; beszámolt arról, hogy a 
szemtanúktól több esetben azt kérdezték a rendőrök, hogy hallottak-e „Allah akbar!” 

                                                           

tényszerű szövegek, ebből fakadóan az újságíróknak, válságkommunikációs szakembereknek nagy a felelőssége, 
hogy mit hoznak nyilvánosságra és mit nem. 
55 Természetesen a blikk.hu is napirenden tartotta a témát a sajtótájékoztatót követő periodusban, mivel azonban 
a bulvármagazinban megjelent cikkek nem expliciten és nem átfogóan reagáltak a rendőrség megszólalására, azok 
tartalmi elemzésétől ezen értekezés keretei között ezútttal eltekintettem. 
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kiáltást. A szerzők szerint a robbantás azért lett relatíve gyorsan, széleskörben beszédtéma, 
mert az eset tagadhatatlanul politikai vetületet kapott a kvótakampány hajrájában. Az 
index.hu a budapesti detonációt kontrasztba helyezve a 2016-os európai esetekkel azt írta, 
hogy miközben „a párizsi, nizzai és brüsszeli terrortámadások után pár órával a hivatalos 
szervek már bátran kommunikálták, hogy terrortámadás történt, az Iszlám Állam pedig 
magára vállalta viszonylag gyorsan az eseteket. Budapesten viszont még egy nappal a 

robbantás után sem jelentették ki hivatalosan, hogy ki lehet zárni a dzsihadista hátteret.” 
(Joób et al. 2016). A hírportál megjegyezte, hogy kétségtelenül „a kvótakampányban a 
kormány érdekeit szolgálja, ha az emberek arra gyanakszanak, hogy a robbantás összefügg 
az erőszakos iszlámmal és a menekültválsággal”, emiatt pedig szükségszerű lett volna 
mihamarabb kizárni a merénylet ilyenféle motivációját. (Joób et al. 2016)  

Az is újra beszédtémát szolgáltatott, hogy egy ellenzéki politikus pont a robbantás előtt 
szólította fel a kormányt, hogy „ne szimuláljon terrortámadást és végképp ne hajtson végre 

semmiféle merényletet” annak érdekében, hogy a szavazók részt vegyenek a népszavazáson. 
Kakuk György, a DK politikusa alig egy nappal a detonáció előtt jelezte, hogy attól tartanak, 

hogy „a kormánytól nem áll távol, hogy bármilyen eszközt bevessen , annak érdekében, 
hogy a referendum érvényes legyen.” (Joób et al. 2016) Az index.hu szerzői ennek kapcsán 
felvetették a kérdést, hogy vajon Kakuknak volt-e titkos információja valamilyen 
kormányzati előkészületről. 

Ha a titokzatos politikai megrendelő gondolata nem volna elég, a cikk több kritikát is 

megfogalmazott a rendőrség működésével kapcsolatban, például, hogy miért hallgattak 

csaknem egy napon keresztül; miért nem adtak ki fantomképet az elkövetőről; vagy miért 
nem hozták sokáig nyilvánosságra a térfigyelő kamerás képeket (Joób et al. 2016). Ahogy 
az index.hu írja: „a robbantás összes körülményét gyanússá teszi, és a tisztázatlan 
kérdéseket felnagyítja az, hogy a rendőrség – mindeddig érthetetlen módon – 20 órán 
keresztül hallgatott az ügyben. Egy ilyen esetnél persze természetes, hogy a hatóságok a 
nyomozás érdekében titkolóznak, nem akarják elárulni a tettesnek, tetteseknek, mennyit 
tudnak. Nincs azonban magyarázat arra, hogy a rendőrség akár szűkszavú közleményekben, 
nyilatkozatokban is miért nem tájékoztatta, nyugtatta meg a lakosságot. Például azt a 
villámgyorsan terjedő találgatást, hogy dzsihadista támadás történt, gyorsan 
megszüntethette volna. Ehhez képest viszont a rendőrfőkapitány csak másnap este fél hétkor 
tartott sajtótájékoztatót, és ezen a hosszú hallgatás okairól nem tudhattunk meg sokat.” 
(Joób et al. 2016) A szerzők amellett foglaltak állást, hogy bár a nyilvánosságban 
markánsan megjelenő „ellenzéki összeesküvés-elmélet” szerint akár a kormány érdekeit is 

szolgálhatja a rendőrség hallgatása, - hogy „az emberek a népszavazás előtti héten azt 
hihessék, (…) hogy Budapest belvárosában robbantott egy migráns terrorista”; - 

valószínűbb azonban, hogy „súlyos kommunikációs hiba” történt. (Joób et al. 2016) 
Az index.hu cikke annak a kérdését is felvetette, hogy a sajtótájékoztatón miért nem 

adott ki a rendőrség fantomképet az elkövetőről, illetve hogy miért nem hozták sokáig 
nyilvánosságra a térfigyelő kamerás képeket. „Érthetetlen, hogy ha maga az országos 
rendőrfőkapitány azt mondta, mindent elkövetnek a tettes elfogására, hajtóvadászatot 
folytatnak utána, több száz rendőr dolgozik az ügyön, és tízmilliós nyomravezetői díjat is 
kitűztek, miért nem segítik hétfő délutánig az elfogását akár csak egy fantomképpel. A 



136 

 

robbanás szemtanúitól kiderült, hogy már vasárnap reggel, a robbanást követő reggelen 
volt képe az elkövetőről a rendőrségnek.” – olvasható a hírportálon. (  

A felület szerint az zavaros volt a rendőrség kommunikációjával kapcsolatban, hogy 

miközben húsz órán keresztül nem közöltek lényegi információkat, sem felvételeket a 
detonációval kapcsolatban, aközben a vasárnap esti sajtótájékoztatón lejátszották a sérült 
rendőr segítségkérését. Ahogy a szerzők írják: „megmagyarázhatatlan, mi volt ezzel a 
rendőrség célja. Növelni akarták az esemény drámai hatását? Bizonyítékot akartak 
szolgáltatni arra, hogy a rendőröket meglepte a robbantás? A felvétel ugyanis lényeges 
újdonságot nem tartalmaz, a sokkos állapotban lévő rendőr segítséget kér, és jelzi 
társainak, hogy az egyik társa eszméletlen és „nyaksérült”. A felvétel megrázó, de a 
publikálása nem visz közelebb a történtek megértéséhez.” (Joób et al. 2016) Ehhez 

kapcsolódóan az is nehezen értelmezhető ellentmondás volt, hogy miközben a rendőrök 
bizton állították, hogy ellenük irányult a merénylet, aközben a tettes motivációi ezidáig 
ismeretlenek. (Joób et al. 2016) 

A cikk egyik sarokpontja volt annak a hét forgatókönyvnek a kitalálása, amit Papp 
Károly országos rendőrfőkapitány a sajtótájékoztatón felvázolt az üggyel kapcsolatban. 
„Elképzelhető, hogy a robbantással társadalmi nyugtalanságot akartak kelteni, akárcsak 
1997-98-ban, amikor a Parlamentnél, valamint Torgyán József és Szájer József lakásánál 
robbantottak. Állhatnak bűnözői körök is a háttérben. Vizsgálják a személyes szálakat is, 
azaz hogy konkrétan a két ott járőröző rendőrre vagy egyikükre irányult volna a támadás. 
Egy robbantásnál nem zárható ki valamilyen ideológiai motiváció, de erre most nem utal 

semmi. Ha terrorista csoport követte volna el a támadást, feltehetően nem sokkal a 
robbantás után ezt valamilyen formában jelezték volna. Ilyen azonban nem történt.” – 

olvasható a hírportálon. 
 

2. 24.hu: az index.hu-hoz hasonlóan a sajtótájékoztatót követő néhány percben a 24.hu-n is 

megjelent egy olyan átfogó anyag, amely összeszedte, hogy „mik azok, amiket még mindig 
nem tudunk a robbantásról, pedig kellene.” (Kerner 2016) A cikk számos ponton rezonált 
a fentiekre, néhány aspektussal azonban kiegészítette az index.hu felületét. 

Ezek közül az egyik legfontosabb a Terrorelhárítási Központ robbantást követő 
távolléte volt. „A TEK-esek ugyan kiértek valamikor, de a vizsgálatot eleve a 
Katasztrófavédelem kezdte el (ami nem szokatlan, hiszen eleinte gázrobbanástól tartottak), 

és a Készenléti Rendőrség furgonjai is előbb értek oda, mint a terrorelhárítók. Nem is 
sokáig voltak ott, reggelre nyoma sem volt a TEK-es autóknak, pedig másnap délutánig 
zárva volt a helyszín. Ez ezért is különös, mert másnap már az volt a hatósági vélemény, 
hogy a rendőrök ellen elkövetett robbantás is terrorizmus, (…) a TEK-nek pedig, ugye, ezt 

kellene elhárítania” – olvasható a cikkben. (Kerner 2016) 

A másik 24.hu által felvetett kulcskérdés az volt, hogy a rendőrség miért nem kezdte 
meg azonnal az elkövető utáni hajszát; miért kérték ennyire lassan a lakosság segítségét. 
Ahogy a szerző írta, „nagyon furcsa, hogy a robbantót nem kapták el nem sokkal a 
robbantás után. Hiába jöttek olyan hírek, hogy mennyire profin helyezte el a bombát, a 
kamerák felvették őt és a robbantást is. Pedig az egyetlen olyan épület elé rakta le a 
csomagot, amelyen nem voltak térfigyelő kamerák.” (Kerner 2016) A cikk szerint nehezen 

értelmezhető, hogy a rendőrség miért húsz órával az események után adott először részletes 
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személyleírást az elkövetőről. Miközben a közzétett videóban még horgászkalapot visel a 
férfi, aki a bombát lerakta, a kiadott képen, amivel azonosítani szerették volna, már nem. 
„Ha az elkövető sapkát váltott, azt a rendőrség miért nem közölte?” – tette fel a kérdést a 
szerző. (Kerner 2016) 

A 24.hu arra is kitért, hogy miért tartott ilyen sokáig elkérni a lakosságtól a magán 
térfigyelőkamerák videófelvételeit. „A robbanás este fél 11-kor történt, a rendőrség 
másnap reggel kért segítséget a lakosságtól, pedig azt fél óra alatt tudhatták, hogy nem 
gázrobbanás volt. Mégis másnap négy órakor adták ki azt a közleményt, amelyben kérik, 
hogy mindenki tartsa meg a biztonsági kamerák felvételeit.” – olvasható a cikkben. (Kerner 
2016) A csak az eset harmadnapján bemutatott, robbantásról készült felvételekkel 
kapcsolatban egyéb magyarázatra szoruló részlet is akadt. A 24.hu szerint „a 
Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után Kósa Lajos még arról beszélt, amikor megkérdezték 
tőle, felismerhető-e az elkövető a felvételen, hogy “nem tudni, létezik-e ilyen”. Ráadásul az 
azonosításra kiadott kép látványosan egy másik videóból származik, mint amit most 
közzétettek.” (Kerner 2016) 

Végezetül, ahogy az index.hu, úgy a 24.hu is kontrasztba állította a detonációt korábbi 
esetekkel; utóbbi azonban nem nemzetközi kontextusba illesztve értékelte a Teréz körúti 
robbantást, hanem egy korábbi, belvárosi bűntényt hozott példaként. Ahogy a szerző írta: 
„amikor pár héttel ezelőtt egy férfi késelni kezdett a Rákóczi úton, két óra alatt elkapták. 
Most pedig hiába volt ott a rendőrség két perc alatt, a tettes köddé vált. Két napba telt, mire 
kiadták a fényképet, hogy kit is keresnek. Ráadásul, a robbantás utáni órákban a rendőrök 
minden lakásba bekopogtattak a környéken, de egyszerűen vagy nem tudtak meg semmit, 

vagy nem mondtak semmit semmiről.” (Kerner 2016) 

 

3. Origo.hu: a portál az index.hu-val és a 24.hu-val ellentétben a rendőrség sajtótájékoztatójára 
csak impliciten reagált; összefoglaló anyagában elsősorban szakértők bevonásával a 
hivatalos szervek által közreadott videó részleteit, érdekességeit elemezték ki a „Teréz 
körúti robbantás rejtélyei” címmel. (Mágó 2016) 

A cikk, - amely nagy hangsúlyt fektetett az elkövető kilétére is, - megszólaltatta Gáll 
Tamás tűzszerészt, aki szerint egy megfigyelt bomba robbantásához közel kell állnia a 
robbantónak, mivel „a távolság itt nagyban befolyásolja a robbanást.” (Mágó 2016) A 

rendőrség által kiadott felvételen látszik, ahogy a férfi előbb megnézi, hogy hová teszi majd 
a bombát, aztán fedezékbe bújik. Gáll szerint ebből arra lehetett következtetni, hogy „a férfi 
ért valamennyire a bombákhoz, a hatásával is tisztában lehet, de szerinte semmiképpen sem 
profi. Ha ugyanis az lenne, máshogy oldotta volna meg az egészet, nem a nyilvánosság előtt 
robbant – tette hozzá a szakértő, aki szerint, ha valóban a rendőrök voltak a célpontok, 
akkor a támadásnak nem ez volt a kézenfekvő módja. (Mágó 2016) 

Az origo.hu írásában is megjelent az azzal kapcsolatos szkepticizmus, hogy valóban 
rendőrök voltak-e a merénylet célpontjai. A cikk idézte Makai Gábor pszichológust, aki 
szerint „igazán akkor tudjuk majd a támadó személyiségét megismerni, ha megtudtuk az 
indítékát, azt, hogy miért robbantott.” (Mágó 2016) 

Makai jelentős megállapításokat tett az elkövető mentális állapotára, felkészültségére 
vonatkozóan is. Szerinte a támadó készülhetett a robbantásra, ami „jó előre kitervelt dolog 
volt”; az elkövető pedig „nem elmebeteg, sőt valószínűleg intelligens”, amit az támaszt alá, 
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hogy „össze tudta rakni a bombát, vagy legalábbis tudta, hogy honnan szerezheti be, illetve 

meg tudta valósítani az egész támadást, és el tudott menekülni a rendőrök elől.” (Mágó 
2016) A 24.hu-n az is olvasató, hogy Makai a támadót „egy gátlástalan, hidegvérű 
gyilkosnak” titulálta, amely a szakértő szerint abból következik, hogy „az egészet 
szemrebbenés és lelkiismeret-furdalás nélkül volt képes végrehajtani, hiszen a felvétel végén 
jól látszik, ahogy a robbantás után átlép az áldozatain. Érzelmileg nem érinti meg, amit tett, 
nem izgatja mások szenvedése, akár haláltusája, képes rideg, érzelemmentes maradni, és 
tárgyként kezelni a két megsérült rendőrt” – tette hozzá. (Mágó 2016) 

A szakember szerint „a támadó alaptermészete visszahúzódó, még, ha ezt jól is leplezi, 
éppen ezért „kevéssé valószínű, hogy úgy bukik le, hogy eldicsekszik azzal, amit tett”. (Mágó 
2016) A cikkben arról is szó volt, hogy a „férfi egy kívülálló számára akár sikeres, jópofa 
embernek is tűnhet, aki megtalálja a hangot az emberekkel. Valószínűleg el tudja hitetni a 
környezetével, hogy ő boldog, ez azonban minden bizonnyal egy máz, a máz fenntartása 
pedig sok energiáját emésztheti föl.” (Mágó 2016) Makai szerint az ilyen típusú ember nem 
fél a lebukástól. „Nem szorong otthon bezárkózva a híreket nézve, hogy hol tart a nyomozás, 
ugyanakkor örömteli érzés töltheti el azért, amit tett, és mert – eddig – nem kapták el.” 

(Mágó 2016) 
 

Összefoglalás: bár a fenti cikkek konkrét olvasottsági adatairól a korábban ismertetett okokból 
nem tudunk ugyan pontos információkat, de mivel a felületek, amelyeken megjelentek, a DKT 

keresője szerint az adott időszakban a legtöbb egyedi felhasználót vonzották, így tömeges 
terjedésükre megalapozottan következtethetünk. Mindezt az egyes cikkekhez tartozó 
megosztások, kommentek száma is igazolja: 

 

 az index.hu írását ezerkétszáz olvasó ajánlotta, a közösségi médián pedig hetvenkilenc 

megosztást, ötvenhárom hozzászólást és kétszázhatvankét reakciót generált, melynek 
köszönhetően a szerző akár több tízezer felhasználóhoz is eljuthatott.  

 a második helyen a 24.hu áll ötvenhat hozzászolással, huszonhárom megosztással és 
hatvanhat reakcióval. 

 a legkevesebb interakciót hozó cikk pedig az origo.hu-é, mely mindössze ötven 

megosztással és két hozzászólással áll a harmadik helyen. 
 

Bár az értekezés terjedelmi korlátai miatt az egyes írásokra érkezett olvasói reakciók részletes 
kielemzésétől ezúttal eltekintünk, általánosságba véve kijelenthető, hogy a kommentek 
rezonáltak a cikkek homályos részleteivel kapcsolatos szakértői és szerzői véleményekre. 

A fenti tartalmakat áttekintve két további konklúziót is levonhatunk. 

 

1. Egyrészről megállapíthatjuk, hogy még erősebb bizonyítást nyert az értekezés azon állítása, 

hogy mivel a rendőrséget a detonáció kapcsán a krízisnyilvánosság nemcsak áldozatként, 
de a megelőzésért felelelős szervként egyaránt, egyidejűleg azonosította, ezért 
elengedhetetlen a jövőben kidolgozni a szimultán válságkommunikációs keretezés 
módszertanát. A sajtótájékoztatóra érkezett médiareakciók a robbantás nyomán kialakult 
válság kezelésében, kommunikálásában és a részletes, érdemi tájékoztatás elmaradásában 
magas felelősséget, - ebből következően pedig magas reputációs fenyegetettséget - 



139 

 

tulajdonítottak a hivatalos szerveknek, mely végső soron újra aláhúzta, hogy a coombsi 

koncepció fényében mennyire diszfunkcionális és hatékonytalan volt a rendőrség 
stratégiája. 

 

2. Másrészről a fent elemzett médiareakciók nemcsak a stratégiai hiányosságokra, de azon 
tartalmi elemekre és kommunikációs hibákra is rávilágítottak, melyek részben hiányoztak 
a rendőrség sajtótájékoztatójából, részben pedig további spekulációkat generáltak a 

krízisnyilvánosság körében. Azokkal a részletekkel kapcsolatban, amelyek vonatkozásában 

a hivatalos szervek nem adtak egyértelmű válaszokat, a hírportálok szerzői szakértők 

bevonásával igyekeztek állástfoglalni; elsősorban az alábbi kérdések mentén: 
 

 Pontosan ki volt a robbantás célpontja? Mi volt a tettes motivációja? Honnan tudta a 

rendőrség, hogy rendőrök ellen irányult a robbantás, ha nem is ismerték a pontos 

motivációt? 

 Milyen a tettes karaktere, pontos személyleírása, mentális és pszichikai állapota? 

 Miért nem voltak a robbantás helyszínén azok a hajléktalanok, akik évek óta az üres üzletnél 
laktak? 

 Hogyan fordulhatott elő, hogy nem sérült meg más a frekventált szórakozónegyed közepén, 

miközben a szombat éjszakai csúcsidőben tömegek voltak a közelben? 

 Mi módon érhettek ki olyan gyorsan a rendőrök a helyszínre? Hogyan sikerült percek alatt 

száz rendőrt mozgósítani, ha a hivatalos szervek nem tudták pontosan előre, hogy mi 
várható? Valóban rengeteg civil ruhás járőr volt a környéken a robbantás időpontjában? 

Amennyiben igen, miért? 

 Miért nem vett részt a nyomozásban a Terrorelhárítási Központ, ha a rendőrök ellen 
elkövetett robbantás is terrorizmusnak minősíthető? 

 Miért kérdezték a járőrök a szemtanúktól, hogy hallottak-e „Allah akbar!” kiáltást? Miért 
nem sikerült gyorsan tisztázni, hogy az Iszlám Állam robbantott-e? 

 Miért nem kezdte meg a rendőrség azonnal az elkövető utáni hajszát? Miért kérték ilyen 
lassan a lakosság segítségét? Miért csak húsz órával az események után tették közzé az 
elkövetőről készült videófelvételeket? Miért nem adtak ki hamarabb fantomképet az 
elkövetőről?  

 Miért hallgatott a rendőrség húsz órán keresztül? Miért nem tájékoztatta és nyugtatta meg 
a lakosságot? Miért nem indokolta meg a sajtótájékoztatón a kommunikációs csúszást és 
hibákat? 

 Mi indokolta a sérült rendőr segélykiáltásának nyilvánosságra hozatalát? 

 Mi az a hét lehetséges forgatókönyv, amit a rendőrség felvázolt az üggyel kapcsolatban? 

Mik lehetnek a detonáció kiváltó okai? Ezekből melyeket lehet kizárni? 

 Miért beszélt az ellenzék egy lehetséges terrortámadásról már egy nappal a robbantás előtt? 

Kizárható-e a politikai megrendelő, a népszavazás kontextusa és a hazai bűnözői körök 
aktivitása? 

  



140 

 

Amennyiben a fenti kérdéseket összevetjük az értekezés 4.7-es fejezetében, a 
helyzetfelmérő kutatás eredményeként azonosított, a sajtótájékoztatón kötelezően 
megválaszolandó pontokkal (ld. 108. o.), egyértelműen megállapíthatjuk, hogy 

 

a két lista teljességgel megfeleltethető egymással. 

 

Az átfedés tényére alapozva három további konklúziót is levonhatunk: 
 

1. egyrészről azt, hogy az értekezésben található, „valós idejű” szimuláció, valamint a 

befogadói percepciók és az azokat alakító médiafelületek megismerését célzó 
helyzetfelmérés eredménye igen pontos képet festett a krízisnyilvánosságot leginkább 
érdeklődő kérdésekről. A sajtó és a krízisnyilvánosság álláspontja nemcsak egymással van 

szinkronban, de az eset zavaros, nehezen értelmezhető részleteivel kapcsolatban, valamint 
kronológiai perspektívában is konzisztenciát mutat. Mindebből következik, hogy a 
rendőrségnek már jóval a sajtótájékoztató előtt rendelkezésére álltak a detonáció nyomán 
kialakult válság sikeres kommunikációs kezeléséhez elengedhetetlen információk az 
érdekgazdák érdeklődésével, benyomásaival kapcsolatban; ezeket az információkat és a 
helyzetfelmérő kutatásban rejlő lehetőségeket azonban teljességgel negligálták. 

2. másrészről azt, hogy a sajtótájékoztatón a rendőrség képviselőinek gyakorlatilag egyetlen 
kritikus pontra sem sikerült érdemben és részletesen válaszolnia: mindazok a kérdések, 
amik az első hivatalos megszólalás előtt intenzív érdeklődést váltottak ki a sajtóban – és 
közvetítésükkel a befogadói csoportokban, - a sajtótájékoztatót követően is a média 
fókuszában maradtak. Ennél a megállapításnál jobban nehéz bármivel aláhúzni a hivatalos 
szervek detonációt követő válságkommunikációjának diszfunkcionalitását: a szervezet első 
érdemi megszólalása úgy csúszott a szakma protokolljának fényében jelentőset, hogy 
közben az illetékesek nem készültek fel a nyilvánosságot leginkább érdeklő kérdésekre. A 

rendőrség kríziskommunikációja tehát nemcsak az SCCT tudományos koncepciójának 
fényében volt helytelen, de a kezelendő problémateret sem szűkítette, illetve a robbantás 
lehetséges kiváltó okaira és zavaros részleteire építő spekulációkból sem zárt ki egyet se. 

3. harmadrészről pedig újabb megerősítést nyert az értekezés arra vonatkozó megállapítása, 
hogy a válságmenedzserek tudományos kompetenciáinak és a befogadói percepciókkal 
kapcsolatos információk hiányában, valamint időkényszerben ésszerű lépés lehet az esetről 
szóló médiatartalmak áttekintése a kezdeti felelősségtulajdonítás, valamint a reputációs 
fenyegetettség mértékének azonosítása céljából.  
 

Összefoglalva tehát az eddigieket elmondható, hogy a krízisnyilvánosság észlelését 
befolyásoló, olvasottsági szempontok alapján kiválasztott felületek, a detonációt interpretáló 
sajtótermékek, felhasználói vélemények áttekintése nemcsak az IVK-hoz elengedhetetlen 

coombsi útmutatók szakszerű, hatékony és stratégiai szintű alkalmazását támogathatja, de a 

rendőrségi tájékoztatáshoz a taktikai dimenzióban is elengedhetetlen tartalmi támpontokat 
biztosíthat. Amennyiben ez a kutatási, helyzetfelmérési fázis elmarad, felmerül a veszélye, 
hogy a válságban lévő szervezet hibásan megválasztott pozíciót foglal majd el; a 
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krízismenedzserek által alkalmazott narratív sémák diszfunkcionálisak, az információcsere 
tartalmi elemei pedig inadekvát lesznek. 

 

A magyar rendőrség Teréz körúti robbantással kapcsolatos kommunikációja és 
közönségkapcsolati munkája végső soron csupán NVK-ként azonosítható, 
 

mely az SCCT-kutatások eredményei alapján nagyobb valószínűséggel vezet sikertelenebb 
kríziskezeléshez és a szervezet reputációjának sérüléséhez, mint egy, a krízisnyilvánosság 
kezdeti felelősségtulajdonításának faktorát integráló, empirikusan tesztelt, módszertanilag 
kidolgozott kríziskommunikációs keret. 
 

A válság lefutása: a sajtótájékoztató másnapján, 2016. szeptember 26-án hétfőn a nyomozás 
irányítását átvette a rendőrségtől a Központi Nyomozó Főügyészség, több emberen, hivatalos 
személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. Ekkor az Országgyűlés 
nemzetbiztonsági, valamint honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke azt nyilatkozta, 

hogy az ideológiai alapú, iszlamista indíték kizárható a tettes motivációi közül. (MNO 2016) 

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 27-én mindezt annyival egészítette ki, hogy nem 
mutatott semmi arra, hogy lenne bármilyen összefüggés a migránsválság és a Teréz körúti 
detonáció között. (MTI 2016c) 

Három napra a miniszterelnök nyilatkozatára több médium arról cikkezett, hogy a hivatalos 

szervek azonosíthatták a robbanószerkezet távirányítóját; egy vidéki kereskedésben célzott 
ellenőrzést is tartottak egy, az általuk forgalmazott termék miatt. (Gergely 2016) További 
sajtóértesülések szerint a rendőrök a 2006 októberében, a fővárosban zajló, politikai indíttatású 
zavargások résztvevői között is keresték a feltételezett elkövetőt – különös tekintettel az akkori 

rendőri túlkapások áldozataira, tüntetőkre, civil személyekre –, mert elképzelhetőnek tartották, 
hogy az illető a korábbi sérelmein akart bosszút állni egy célzottan a rendőrök ellen elkövetett 
támadással, az események tízéves évfordulóján. (Dezső 2016) A nyomozók annak a szálnak is 
utánamentek, mely szerint a tettes korábban rendőr volt, aki egy személyes konfliktus miatt 
haraggal, bosszúvággyal telve vált el a testülettől. (alfahir.hu 2016) Időközben a robbantáshoz 
kapcsolódva a Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást indított jelentős anyagi kárt okozó csalás 
kísérletének gyanújával egy nő ellen, aki a tízmillió forintos nyomravezetői díj kétszeresét kérte 

e-mailben a hatóságoktól, hogy annak fejében információkkal szolgáljon a merénylet 
részleteiről. (Rényi 2016) 

Október közepére már egyértelművé vált az is, hogy a robbantó egyedül követte el a 
támadást. A nyomozóknak ugyanis sikerült megtalálniuk és kihallgatniuk azt a helyszíni 
felvételeken szereplő férfit, aki a robbantás előtti pillanatokban gyanút keltően viselkedett. Az 

illető megalapozottnak bizonyuló alibit igazolt. (magyaridok.hu 2016a) A nyomozás harmadik 
hetének végéig egyébként csaknem ezer bejelentés és félszáz kép és videofelvétel érkezett be a 
rendőrséghez, de a tömegesen ellenőrzött információk nem hoztak döntő áttörést a 
nyomozásban. (Magyar Idők 2016b) A Privát Kopó című bűnügyi magazin október 19-én arról 
számolt be, hogy szerkesztőségükkel kapcsolatba lépett egy korábban évekig fegyver- és 
robbanóanyag-csempészettel foglalkozó férfi, aki azt állította: 2002-ben találkozott a 
robbantóval, akit akkor a rendőrség egyik nyomozója mutatott be neki. (privatkopo.hu 2016) 

Az egykori bűnöző részletes személyleírást, a lap pedig a cikkben megjelenteken túl is számos 
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információt adott át a hatóságoknak. A Privát Kopó főszerkesztőjét minden részletre 
kiterjedően kihallgatta a Nemzetvédelmi Szolgálat és a Központi Nyomozó Főügyészség. 
(Pámer 2016) 

Végül intenzív nyomozást követően, a sajtótájékoztató után három hétre fogták el a 
Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az elkövetőt (hirado.hu 2016), akinek a 
pincéjében a házkutatást végző nyomozók mintegy két kilogrammnyi robbanóanyagot találtak 
és foglaltak le (Horváth-Balogh 2016). A gyanúsított az elmeorvosi vizsgálat eredménye 
alapján büntethető volt, a vádemelésre 2017. novemberében került sor. (Szemán 2016) A 

robbantót nem csak előre kitervelten, aljas célból, több ember és hivatalos személy sérelmére, 
több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérletével, hanem terrorcselekmény 
előkészületével is megvádolta a Központi Nyomozó Főügyészség. (Szemán 2017) Ennek 

legfőbb oka, hogy a rendőrök megtalálták a vádlott laptopján a Belügyminisztériumnak szánt, 
egymillió euróról szóló zsarolóüzenetet, ám ezt az e-mailt végül nem küldte el a vádlott. 
(Domschitz 2017) A rendelkezésre álló információk alapján többször felmerült ugyan, hogy 
tettét a hányattatott élete során kialakuló, rendőrök elleni gyűlölete motiválta (borsonline 2016), 
valójában az elkövető beismerő vallomásában a robbantás indítékára mindezidáig nem tért ki. 
(Német 2017) A per a vádlott távollétében jelenleg is zajlik (Bohus 2018); a megsérült rendőrök 
pedig időközben mindketten elhagyhatták a kórházat, ahonnan rehabilitációs intézetbe vitték 
őket további ápolás céljából (Magyar Idők 2016a). E sorok írásakor az ügy teljes 
felgöngyölítése és megoldása a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke szerint célegyenesben van 
(24.hu 2016), mindazonáltal érdemes azt is megjegyezni, hogy a bűncselekmény hosszútávon 
rengette meg a magyar lakosság biztonságérzetét és a rendőrség nyomozóit a mai napig 

foglalkoztatja. 
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5. Konklúziók: az értekezés eredményeinek összefoglalása az SCCT tükrében 

 

Az értekezés negyedik fejezete során elvégzett kutatások eredményeit áttekintve 
megállapíthatjuk, hogy a disszertáció tézise bizonyításra került, miszerint „az SCCT sikeres 

működtetéséhez kivétel nélkül mindig szükséges valamilyen mértékű helyzetfelmérés, ez a tény 
pedig felveti elmélet és gyakorlat, vagyis a coombsi tudományos nézőpont, valamint a 
válságkommunikáció protokollja közötti ellentétet.” A tézisállítás bizonyítását tovább erősíti, 
hogy az értekezés 1.2-es fejezetében felvetett nyolc kutatási kérdésre az átfogó tartalomanalízis 

során maradéktalanul választ kaptam. 
 

1. Arra a kérdésre válaszul, hogy Coombs iránymutatásai az SCCT modelljének mely pontjain 
szorulnak kiegészítésre, rámutattam, hogy a koncepció egy erős teoretikus váz, amely 

azonosítja ugyan a sikeres kríziskommunikáció kulcsfaktorait, valamint azok egymáshoz és 
a szervezethez fűződő logikai kapcsolatát, viszont a tényezők felméréséhez 
nélkülözhetetlen célcsoportok, források, elemzési és értékelési szempontok 

kiválasztásában; az iránymutatások értelmezésében, tartalommal való feltöltésében és adott 

formátumra való implementálásában magukra hagyja a válság kezelésén dolgozó 
szakembereket. 

Értekezésem során arra is rávilágítottam, hogy Coombs útmutatásai a vizsgált eset számos 

alábbi aspektusát is negligálták. 

 

 Mi a teendő akkor, ha a válság kitörésének pillanatában nincsen elég rendelkezésre álló 
információnk és/vagy elemezhető forrásunk és/vagy kapacitásunk és/vagy 
kutatásmódszertani ismeretünk ahhoz, hogy a céget megalapozottan besorolhassuk a 

coombsi klaszterek valamelyikébe? 

 Mik a következményei annak, ha a keretezés nemcsak inadekvát (vö. NVK), de teljesen el 

is marad (vö. PVK)? 

 Hogyan célszerű értelmezni az olyan helyzeteket, amikor a különböző érdekgazdai 
csoportok eltérő mértékben teszik felelőssé az adott vállalatot a válság kirobbanásért, - 

esetleg ugyanaz az érdekgazdai csoport a válság egy-egy eltérő aspektusában betöltött 
szerepéért tulajdonít eltérő felelősséget a cégnek, - így akár több coombsi kategóriában, 

több alternatív értékelési mód alapján is besorolható az adott szituáció (vö. SZVK)? 

 Mi a teendő akkor, ha az információgyűjtés, esetleg a különböző célcsoportokhoz rendelt 
krízisválaszok súlyozása miatt elvesztegetett idő ellenére sem kívánjuk elszalasztani a 
gyors, első reakcióban rejlő lehetőséget (vö. KVK)? 

 

2. A második kutatási kérdésre válaszul bemutattam mindazokat a primer kvalitatív és 
szekunder kvantitatív kutatási módszereket, amik segítségével – ha a befogadók krízissel 

kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonításának pontos mértékét nem is ismerhetjük meg 
teljeskörűen, de – a percepciókat leginkább befolyásoló tartalmakat, az eset kapcsán 
legnépszerűbb narratívákat és azt, amit a krízisnyilvánosság expliciten ki is fejezett az 

online kommunikációs térben, viszont igen.  
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3. Ami a harmadik kutatási kérdést illeti, az SCCT útmutatásai alapján csak részben voltak 

megállapíthatóak a klaszterbe soroláshoz elengedhetetlen faktorok. 
 

 A rendőrség hírnevét, előzetes kapcsolatainak minőségét erős közepesre értékeltük. A 

szükséges források könnyedén és a detonációt követően szinte azonnal rendelkezésre álltak, 
kielemzésük pedig maximum néhány órát vett (volna) igénybe. 

 A szervezet és a válság előtörténetét felmérő kutatást kivitelezhetetlenként értékeltem, 

emiatt pedig a rendőrség kommunikációs specifikumait vizsgáló kutatások összegzése 
mellett döntöttem. Rámutattam, hogy a rendőrség máig nem tudta egységesen meghatározni 
saját kommunikációs profilját, - ennek érdekében pedig a stratégiai tervezés látásmódjának 
össz-szervezeti szintű integrálására van szükség; - valamint, hogy közszolgálati 
szervezetként ugyan értékelhető a cég kommunikációs tevékenysége az SCCT 
koncepcióján belül, viszont számos külső tényező korlátozza a modell gyakorlati 

implementálását. 
 A robbantással kapcsolatos kezdeti felelősségtulajdonításc és a reputációs fenyegetettség 

mértékét felmérő médiaanalízis során jelentős ellentmondásokat tapasztaltam. 
Megállapítottam, hogy amíg a robbantás bekövetkeztében alacsony felelőssége volt a 
rendőrségnek, addig a megelőzésben, kezelésében, kommunikációban már kifejezetten 
magas. Rámutattam, hogy a helyzetfelmérő kutatás két-három fős stáb esetében maximum 
egy órás forrásgyűjtést és néhány órás elemzést igényelt (volna). 

 

Összefoglalva a rendőrség első részletes megszólalásának időpontját megfelelőnek találtam, 

hiszen a detonációt követő huszadik órára már elegendő médiaforrás, tartalmi támpont állt 
rendelkezésre az SCCT-be való besoroláshoz és egy IVK kidolgozásához. 
 

4. Az esettanulmány során az is megállapításra került, hogy a 2016-os budapesti robbantásban 
a magyarországi hivatalos szervek két ok miatt főszereplői az eseményeknek. Arra a 

kérdésre tehát, hogy melyik coombsi klaszterbe sorolható be a rendőrség, nem adható 
egyértelmű válasz, hiszen amíg az egyik nézőpont szerint alacsony a reputációs 
fenyegetettség mértéke, addig a másik nézőpont szerint éppen ellentétes. Éppen ezért 
értekezésemben két eltérő kategorizálás alapján vizsgáltam meg a sajtótájékoztatót: 

 

 az egyik értelmezés a rendőrséget az áldozati klaszterbe sorolta, kiváltó okként pedig külső 
rosszakaratot azonosított; 

 míg a másik a céget a megelőzésért felelős szerv klaszterébe sorolta, kiváltó okként pedig 

a szervezet hibájából történő, sérültekkel járó károkozásként azonosított. 
 

A két eltérő kategorizálás a szerző által bevezetett SZVK létjogosultságát is alátámasztotta, 

valamint azt, hogy - Coombs megállapításával ellentétben, - léteznek olyan esetek, amely során 
nincs egy, univerzális, mindenre kiterjedő hatókörű krízválasz-stratégia, hanem a különböző 
érdekgazdai csoportok eltérő kezelést és kommunikációt igényelnek.  
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5. Arra a kérdésre, hogy az SCCT fényében stratégiai szinten hogyan értékelhető a rendőrség 
kommunikációja, válaszul rámutattam, hogy a sajtótájékoztató nem IVK-ként, hanem 

NVK-ként azonosítható, mivel jórészt negligálta a befogadók percepcióit. 
 

Amennyiben a hivatalos szervek kommunikációját az SCCT koncepcióján belül értelmezzük, 

a rendőrség Coombs bizonyos útmutatásait helyesen, másokat viszont helytelenül alkalmazott. 
 

 Papp Károly megszólalása a két eltérő kategorizálási irány közül elsősorban a rendőrséget 
áldozatként azonosító osztályozás szerint tekinthető adekvátnak. A szervek kommunikációs 
stratégiájának kulcspontjaiként megjelent a Coombs által előírt bűnbakkeresés, az áldozati 
válasz, valamint az indoklás is. 

 A coombsi osztályozás alapján a sajtótájékoztató a rendőrséget a megelőzésért felelős 
szervként azonosító osztályozás szerint teljességgel inadekvátnak tekinthető. Ahogy az eset 

kapcsán született médiatermékek, olvasói kommentárok mutatják, ez utóbbi értelmezés 
dominálta a cég nyilvános megítélését, emiatt pedig nagyobb hangsúlyt kellett volna 
fektetni a második klaszterre épülő stratégiára. A sajtótájékoztató legfontosabb 

diszfunkcionális elemei közé tartozott az emlékeztetés elmaradása, de az indoklás is csak 

impliciten, a kártérítés pedig csak részben jelent meg. 

 

6. Arra a kérdésre, hogy taktikai szinten hogyan értékelhető a rendőrség kommunikációjának 
tartalma, rámutattam, hogy a detonációt követő nap 17 óráig nem tudhatták egyértelműen a 
krízisnyilvánosság tagjai, hogy külső, szándékolatlan ok miatt bekövetkező robbanás, vagy 

előre megfontolt szándékkal elkövetett merénylet történt-e. A sajtótájékoztatón egyetlen 
kritikus pontra sem sikerült érdemben válaszolni: mindazok a tartalmi kérdések, amik az 
első hivatalos megszólalás előtt érdeklődést váltottak ki a médiában, a sajtótájékoztatót 
követően is nyilvános fókuszban maradtak. 

 

7. Az értekezés során a cég kommunikációs csúszásának következményeire is rávilágítottam. 

A hetedik kutatási kérdésre válaszul megállapítottam, hogy 

 

 a rendőrség a válságot követő húsz órában PVK-t folytatott, a nyilvános térben passzív-

reaktív szereplőként jelent meg, ezzel pedig elvesztette a detonáció nyomán kialakult 
helyzet kommunikációs irányításának lehetőségét. 

 A szervezet némasága a tájékoztatás csúszása ellenére is tartalommal bírt, hiszen emiatt 
megjelentek azok a narratívák, amelyek a rendőrséget szakszerűtlen amatőrökként, 
ignoránsként, vagy a politikai megrendelőt kiszolgáló cinkosként azonosították. 

 Az érdemi információk elmaradása miatt információs deficit alakult ki a nyilvánosságban, 

melynek következményeként a robbantás lehetséges okaival kapcsolatban 

felülreprezentáltak voltak a dzsihadista motivációjú terrortámadásról, a budapesti alvilág 
érintettségéről, valamint a közelgő kvótanépszavazáson befolyásolásáról szóló narratívák. 

 

8. Arra a kérdésre, hogy feloldhatóak-e az FT koncepciójának segítségével az SCCT korlátai, 
csupán további kutatási irányok azonosításával tudtam válaszolni. A Teréz körúti robbantás 
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tanulmányozása során azonosítottam a passzív-, a szimultán- és a kontrolláló 
válságkommunikációs keretek létjogosultságát; módszertani kidolgozásuk és mihamarabbi 
empirikus megalapozásuk mellett érveltem.56 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy Coombs empirikus bemeneti feltételei csak részben 
teljesülnek, hiszen az SCCT egyes pontjain eltávolodik a terület praktikus irányelveitől, ami 
miatt 

 

éles helyzetben kevésbé alkalmazható, mintha utólag használnánk elemzési 
szempontrendszerként. 

 

Mivel az értekezés során arra is rámutattam, hogy 

 

a rendőrségnek a válság sikeres kommunikációs kezelése érdekében a kezdeti PVK, majd NVK 

helyett a helyzetfelmérő kutatás ideje alatt KVK-t, majd a befogadói percepciók megismerését 
követően IVK-t, - esetleg a krízisválaszokat bizonyos szempontok mentén kombináló, SZVK-t - 

lett volna célszerű folytatni, 
 

ezért a következőkben a kontrolláló válságkommunikációs keretezés egy lehetséges eszközét 
ismertetem, majd a szekunder valóságra érzékeny kríziskezelői hozzáállás mellett érvelek.  
 

5.1. Szakmai javaslatok: a kontrolláló válságkommunikációs keretezés egy lehetséges 
eszköze és a szekunder valóságra érzékeny kríziskezelői hozzáállás 

 

Természetesen azért egy ennyire nehezen kivizsgálható esetben nem hibáztatható a magyar 
rendőrség, hogy nem siettek állást foglalni és nem mondtak lényegi információt sem az elkövető 
kilétéről, sem a robbantás céljáról az első kritikus néhány órában, azért viszont igen, hogy egy 
teljes napig PVK-t folytattak, vagyis egyáltalán nem szóltak a lakossághoz. (Pintér 2016f) 

Ahogy korábban rámutattam, a helyzetfelmérő kutatás ideje alatt KVK-t érdemes alkalmazni, 
mely arra az előfeltevésre épít, hogy létezik olyan szervezeti megszólalás, amelynek a 
segítségével a menedzserek képesek részben vagy egészben kézben tartani, ellenőrizni az 
eseményeket addig a pontig, amíg a szervezet nem szerzi meg az irányított 
válságkommunikációs keretezéshez szükséges ismereteket. 
 

1. Az átmeneti közlemény: a válságmenedzsment protokollja szerint (Anthonissen 2009) a 

KVK egyik leghasznosabb eszköze lehet, mely jelzi, hogy a nyomozás folyamatban van, a 
rendőrség szakszerűen és aktívan kezeli a helyzetet, hamarosan pedig teljeskörűen 
tájékoztat a történtekről. (Anthonissen 2009: 71-72) Megerősíti a válság tényét, elismeri a 
szervezet valamilyen arányú érintettségét. Nem találgat, nem spekulál; pontosan annyi 
konkrét információt közöl az esettel, valamint a megoldási törekvésekkel kapcsolatban 
amennyi az adott pillanatban rendelkezésre áll. Elsősorban a biztonságérzet növelése és a 

                                                           
56 A további kutatási irányokról bővebben az 5.2-es fejezetben esik szó. 
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megnyugtatás a célja, valamint az, hogy felelős, interakcióra nyitott, elsődleges forrásként 
pozícionálja a válság epicentrumában lévő szervezetet a média, és közvetítésével a 
krízisnyilvánosság számára (wildewords.ie 2016). 

A hatékony átmeneti közleménnyel szemben számos tartalmi, formai és stiláris 
megkötés van, melyeket a gyakorlatban is hasznosítható, széles körben elérhető szakmai 
útmutatók összegeznek (IAAPA 2012). Egyrészről rövid, egyszerű és objektív, a 
legfontosabb tényeket összegző, mindenki számára közérthető nyilatkozatként 
értelmezhetjük, mely általános háttérinformációt biztosít, de specifikus részleteket nem 
tartalmaz. Bemutatja az érintett szervezet tervezett aktivitásait a krízist követő időszakban 
és hogy mely feladatok megoldása az elsődleges (imagemanagement.in 2012). Érzékelteti 
az érdekeltekkel való együttműködési hajlandóságot és kommunikációs nyitottságot; 
valamint biztosítja a média képviselőit arról, hogy a szervezet folyamatosan friss, 
körültekintően ellenőrzött információkkal látja el őket és ezáltal megakadályozza, hogy az 
újságírók felvegyék a kapcsolatot a kevésbé hiteles forrásokkal. Nevesíti a válságszóvivőt, 
aki az egyedüli képviselője a szervezetnek és konkrét elérhetőségeket biztosít hozzá 
(imagemanagement.in 2012). Célszerű gyorsan, a válságot követő első órán belül közreadni 
és az összes elérhető csatornát kihasználni, hogy minél gyorsabban terjeszthető legyen a 

tartalma. A gyors, kezdeti kapcsolatfelvétel így nemcsak a jól működő kommunikációs 
csatornák előfeltétele, de ezáltal a szervezet időt is nyer, hogy érdemben kivizsgálja a 
válságeseményt és a biztonság mihamarabbi visszaállítása érdekében információt gyűjtsön. 

Bármily szűkszavú is egy ilyen közlemény, gátat szabhat a lakossági találgatásoknak 
vagy a média spekulációinak, miközben beígéri a konkrétumok közreadásának, vagyis az 

IVK-nak az idejét, és addig is nyilvános igazodási pontot ad. Stílusát tekintve érintőlegesen 
megjelenhet benne az aggodalom, a törődés és a lakossággal való szimpatizálás, de 
alapvetően érzelmektől mentes, tényközpontú válaszreakció (IAAPA 2012), mely 
egyrészről megnyugtatja a célcsoportot – főleg, ha a vezetőségből valaki személyesen ki is 
áll a nyilvánosság elé –, másrészről pedig felszólíthatja őket, hogy ne dőljenek be a káros 
álhíreknek. 

A jelen értekezés során vizsgált konkrét esetben a detonációt közvetlenül követő 
időszakban a rendőrség kommunikációja semmi másra nem korlátozódott, mint a 
szemtanúk jelentkezését váró lakossági felhívásra. Bár beszámoltak róla, hogy mely 
szervezetekkel együttműködve dolgoztak az eset felgöngyölítésén, közönségkapcsolati és 
reputációvédelmi szempontból elszalasztott lehetőségnek tűnik, hogy nem részletezték, 
hogy a robbantást követően milyen hamar és milyen nagy erőkkel zárták le a helyszínt. A 

válságkommunikáció gyakorlati protokollja szerint enyhíthető lett volna az érdekgazdák 
elégedetlensége, ha a hivatalos szervek – akár nyomozati, akár egyéb szempontokra 
hivatkozva - megindokolják a részletes tájékoztatás csúszását. Ahogy az értekezésben 
szereplő médiaelemzés eredményei megmutatatták, elengedhetetlenül fontos lett volna 
állástfoglalni abban a kérdésben is, hogy várható-e még további merénylet; ha igen, 
vélhetően merre jár a merénylő, mely területeket célszerű elkerülni; az emberek 
maradjanak-e otthonaikban az adott környéken, vagy a rendőrség biztosította-e a városrészt. 
Attól függetlenül, hogy ezen a ponton egyértelmű volt-e a hivatalos szervek számára, hogy 
baleset, vagy merénylet történt-e; célszerű lett volna nemcsak a húsz órával később 
megszervezett sajtótájékoztatón, de a lehető leghamarabb nyilatkozni a szándékoltság, az 



148 

 

elkövetők kiléte és száma, valamint a kiváltó eszköz kérdésében is. A KVK eszközeként 
kiadott átmeneti nyilatkozatban szerepelhetett volna az is, hogy a rendőrség elnézést kér a 
lakók kényelmetlensége, a környék lezárása és az átirányított tömegközlekedési eszközök 
miatt. 

Végezetül megállapítható, hogy mivel a detonáció lehetséges kiváltó okainak kérdése 
sokszínű lakossági értelmezéseknek engedett teret, ezért kiemelten fontos stratégiai lépés 
lett volna a rendőrség számára, hogy mindazon motivációkat nyilvánosságra hozzon, 
amelyek bizonyosan kizárhatóak a tettes indítékai közül. Ebben a kérdésben a két 
legkritikusabb aspektus az iszlamista eredetű robbantás, valamint a közelgő 
kvótanépszavazás kontextusa volt. Ha bármelyik esetében megdönthetetlen kizáró 
bizonyítékok voltak a rendőrség kezében, akkor célszerű lett volna elejét venni az ezen 
narratívákra épülő, villámgyorsan terjedő lakossági feltételezéseknek. Ez végső soron akár 
a média – és közvetítésével az egész krízisnyilvánosság - explicit felszólításához is 
vezethetett volna, mondván, hogy ne nehezítsék a nyomozást az álhírek terjesztésével; 
szorítkozzanak csupán a tényekre. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az NVK-val és az IVK-val ellentétben, a 
kontrolláló válságkommunikációs keretezés elsősorban nem a válságot kívánja direkten 

kezelni; elsődleges célja a kontroll visszaszerzése, a válság burjánzásának, a különböző 
valóságolvasatok számszerű növekedésének megállítása, másodlagos célja pedig a 
szervezet pozícionálása. Szemléletében proaktív: a KVK részben már a válság kitörése előtt 
adott panelekből épül fel; a panelek pedig gyorsan feltölthetőek az adott helyzet specifikus 
részleteivel. Egyértelmű, szinguláris üzenetet közvetít, segítségével pedig a szervezet időt 
nyer, hogy érdemben kivizsgálja a válságeseményt és a leghatékonyabb coombsi 
kategorizálás érdekében információt gyűjtsön a befogadók percepcióiról, a reputációs 
fenyegetettség és a kezdeti felelősségtulajdonítás mértékéről. 

 

2. A szekunder valóságra és a befogadói percepciókra érzékeny kríziskezelői hozzáállás: 

ahogy a budapesti robbantást követő, a rendőrség sajtótájékoztatójáig tartó kritikus 
periódusban megjelent tartalmak megmutatták, a válságkommunikátornak 
problémaérzékeny hozzáállásra és proaktivitásra van szüksége (Pintér 2018b), amivel a 

média spekulációi, az ellenlábasok próbálkozásai mellett a potenciális összeesküvés-

elméletek kialakulásának veszélyét is képes felismerni és csírájában elfojtani. Mivel egy 

elterjedt konteót – a fogalom természetéből fakadóan – utólag már kvázi lehetetlen 
hatékonyan tagadni, a szerveknek érdemes teljeskörűen azonosítani az adott válsággal 
kapcsolatos befogadói percepciókat; a kezdeti felelősségtulajdonítás és a reputációs 
fenyegetettség mértékének ismeretében pedig mielőbb nyilvánosságra hozni a központi, 
hivatalos olvasatot. Természetesen egy, a rendőrség által kiadott KVK / átmeneti 
közlemény egyáltalán nem jelentett volna garanciát arra, hogy az értekezés során bemutatott 
kísérőjelenségek nem jelentkeznek, viszont egyrészről segíthetett volna gátat szabni a 

robbantás lehetséges értelmezéseinek körét, másrészről publikus igazodási pontot adhatott 
volna az információs deficitben lévő érintetteknek. 

Az első közbeavatkozás sikerének előfeltétele annak a belátása, hogy alapvetően arra 
vezethető vissza egy adott helyzet súlyosságának gyors eszkalálódása és kommunikációs 
krízissé alakulása, hogy veszélyes szituációk során kétféle valóság létezik. (Fekete - Sándor 
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1997) Az első, primer valóság, az a kép, ami a rendőrség és a hivatalos szervek 
munkatársainak fejében élt a történtekről, a kiváltó okokról, valamint a specifikus 

részletekről; míg a szekunder valóság a tényleges helyzet befogadók általi érzékeléséből és 
a válságkommunikáció során küldött, hivatalos üzenetek részbeni átvételéből, illetve a 

média- és egyéb forrásokból származó információk alapján áll össze. Ennek a szekunder 

valóságnak fontos jellemzője, hogy nemcsak heterogén komponensek alkotják és így torz 
reprezentánsa a tényleges szituációnak, de néhol fel is nagyítja a történéseket, vagy időbeli 
szinkronkülönbséggel jelenik meg. A primer és a szekunder valóság között elhelyezkedő 
területet a szakirodalom kritikus mezőnek hívja, melyet a KVK lehetséges eszközei, - 

például az átmeneti nyilatkozat, - illetve minden hivatalos, - naiv vagy akár irányított - 

megszólalás hivatott a lehető legszűkebbre csökkenteni (Fenyvesi 2005).57 

Ha normatívan és kissé idealistán értelmezzük mindezt, akkor a válságkommunikáció 
egyik legfontosabb célja az egyéb menedzsment szintű feltételek teljesítése mellett az kell, 
hogy legyen, hogy a szervezet saját kommunikációs csatornáin és a média felületein 
keresztül közvetíteni tudja, hogy pontosan mi történt, mi a valóságos helyzet, azaz a 
célközönség által észlelt látszat a lehető legközelebb kerüljön a valósághoz. A 
célközönségnek ez a minél reálisabb esemény-észlelése az alapja és előfeltétele a brand által 
kiadott további üzenetek, értelmezési keretek, valamint a válság megoldásával kapcsolatos 
alternatívák befogadásának. (Barlai-Kővágó 2004) Amennyiben viszont az idealista 
megközelítést pragmatistára váltjuk, akkor a válságkommunikációs keretezésnek nincs 
más célja, minthogy az intézmény olvasatát ültesse el az érdekgazdák fejében – és ez, kvázi 
valóság-független és gyakorlatilag tisztán intézményi központú perspektíva. (Az már más 
kérdés, hogy az intézménynek természetesen jól felfogott érdeke, hogy a valóságba illesztve 
tálalja a saját értelmezési keretét.)  

Mindebből tehát az következik, hogy a rendőrségnek nem elég folyamatosan 
információt gyűjteni a befogadói véleményekről, monitorozni az azokat alakító 
médiafelületeket, valamint közvetíteni a saját, SCCT segítségével felépített értelmezését, 
hanem abban az esetben, ha a szekunder olvasatok terjedését nem tudták egy jól időzített, 
profin megírt átmeneti közleménnyel és KVK-val megakadályozni, a válságkommunikáció 
során mindenképpen meghatározó tervezési és elemzési szempontként figyelembe kell 

venniük az érdekgazdák és a nyilvánosság észlelését is. Ahogy az értekezés rámutatott, 
detonáció nyomán kialakult helyzet korábbi alfejezetekben bemutatott reprezentációi, a 

kiváltó okokkal kapcsolatos alaptalan spekulációk bármilyen távol is állnak a realitástól és 
a hivatalos szervek primer valóságától, azokat valóságformáló és -befolyásoló erejüktől 
függően nem szabad elbagatellizálni. A terület egyik alapvetése szerint: ha a szekunder 

valóságban krízis van, az érdekgazdák pedig tömegesen egyféleképpen észlelik a szituációt, 

                                                           
57 Ahogy korábbi kutatásaimban összegeztem (Pintér 2016b), az érintettek különböző olvasatai gyakorlatilag 
„permanensen újraírják a valóságot” (McQuail 2010: 521) – legalábbis a válsággal kapcsolatos szeletét. Mivel 
egy veszélyes helyzet nyomán a különböző érdekgazdai csoportok szubjektív interpretációi folyton konfliktusban 
állnak egymással és nyilvánosan versenyeznek az intézmény interpretációjával is, így a válságkommunikáció 
elsődleges célja ezeket egymáshoz közelíteni, de leginkább az érdekgazdák percepcióit a szervezet 
valóságértelmezéséhez igazítani. Ebben a kontextusban tulajdonképpen a válságkommunikáció sikeressége egy 

adott diskurzus határaiért és sarokpontjainak kijelöléséért folytatott hatalmi harcokban és versengésben tükröződik 
(van der Meer 2013). 
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akkor teljesen mindegy, hogy a szervezet a primer valóságban nem, vagy nem olyan 
természetűként észleli a válságot; reagálni kell és a reakciót a befogadói percepciókhoz kell 

illeszteni. (Pintér 2018a, 2018c) 

Nyilvánvalóan előfordulhatnak olyan komplex szituációk is, melynek kezelése az 
érintett szervezetet annyira megterheli, hogy a kivizsgálás és a biztonság visszaállítása 
mellett a proaktív közönségkapcsolati munkára már nem marad erőforrás; sőt – ahogy 

disszertáció során vizsgált eset is mutatja, – előfordulhat az is, hogy két szakma szempont- 
és érdekrendszere áll ellentétben egymással. A 2016-os budapesti robbantás során a 
menedzsment szempontrendszere rendre felülírta a közönségkapcsolatok alakításának 
szempontjait; a hivatalos szerveknek a nyomozás érdekében ugyanis célszerű volt bizonyos 
információkat visszatartani és jóval nagyobb hangsúlyt fektetni a kárenyhítés szervezési 
aspektusaira, mint a kommunikációsokra. 

Összefoglalva tehát értekezésem nem számonkérni kívánta a magyar rendőrség 
döntéseinek jogosultságát és esetleges mulasztásait, pusztán támpontot, és egy, a 
kommunikációs szempontokat maradéktalanul integráló válságkezelési megközelítést 
kíván adni a jövőre nézve a hasonló esetek elhárításához. A disszertáció szerzője nem 
állította, hogy a hivatalos szerveknek minden esetben a krízisnyilvánosság 
valóságértelmezéseihez igazodva kell eljárnia, és azt sem, hogy a válságkommunikáció 
hatékonysága fontosabb tényező egy veszélyes helyzet elhárításában, mint a 
biztonságtechnika, menedzsment vagy szociálpszichológia eszköztárának helyes 
alkalmazása. Pusztán amellett érvelt, hogy nem elég csupán a primer valóság szerint 
tervezni a kárenyhítő intézkedéseket és kommunikációt, hanem a válságkezelő stratégia 
kidolgozásakor az online világ befolyásoló erejét, az érintettek szekunder 
valóságértelmezéseit is meghatározó szempontként érdemes szem előtt tartani; még akkor 
is, ha azok valójában téves spekulációk a válsággal kapcsolatban. Természetesen az adott 
válságkezelő csapat vezetője dönthet úgy, hogy – mivel a kritikus mező nem elég kiterjedt, 
vagy mivel a szekunder valóságértelmezések hatóereje nem akkora, hogy jelentős 
tömegeket befolyásoljon – nem szükséges érdemben foglalkozni a krízisnyilvánosság 
olvasatával, de ahogy a körúti robbantás nyomán megjelent narratívák és médiatorzítások 
is megmutatták, ennek a döntésnek mindenképpen tudatos, átgondolt választásnak kell 
lennie.  
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5.2. További kutatási irányok és az értekezés gyenge pontjai 

 

Jelen értekezés során négy irányban is felmerültek lehetséges további kutatási irányok: 
 

1. egyrészről az FT;  

2. másrészről az SCCT; 

3. harmadrészről a konkrét eset, vagyis a budapesti robbantás, 
4. negyedrészről pedig a válságkommunikáció területével kapcsolatban általánosságban. 
 

Mivel a potenciális jövőbeli kutatási irányokat a kapcsolódó fejezetek végén részletesen 
tárgyaltam, most, a disszertáció végéhez közeledve a terjedelmi korlátok miatt csupán pontokba 
szedve, röviden foglalom össze a legfontosabbakat; azt követően pedig értekezésem gyenge 
pontjait azonosítom. 
 

1. Az FT-vel kapcsolatos további kutatási irányok: az értekezés harmadik fejezetében a 
kommunikációs keretezéssel kapcsolatban három olyan aspektust azonosítottam, amelyek 
körüljárása a jövőben módszertant gazdagító vállalkozás lehet. 

Az első és legfontosabb a „töredezett paradigma”, vagyis az FT elmélet-csoportjával 
kapcsolatos fogalmi tisztázatlanságok rendberakása; a különböző diszciplínák 
perspektívájából megfogalmazott definíciók egymással és a kommunikációs gyakorlattal 
való relációjának felfejtése. 

A második lehetséges kutatási irány a válságkommunikáció non-verbális körülményeit 
és a cég megszólalásának idejét is kommunikációs keretezésként értelmezi. Ahogy az 

esettanulmány megmutatta, akár a szervezet némaságát is üzenettel ruházhatják fel a 
befogadók, így izgalmas vállalkozásnak tűnik a különböző frame-eket alkotó stratégiai vagy 
tartalmi komponensek mellett a keretek alkalmazásával kapcsolatos menedzsment- és 
szervezési szempontokat is azonosítani.  

Végezetül az értekezes arra is rámutatott, hogy az internet és a közösségi média korában 

elengedhetetlen arra vonatkozóan is empirikus kutatásokat végezni, hogy a különböző 
felületek hogyan befolyásolják az egyes keretek hatását; a célcsoport vajon eltérően 
adaptálja-e az egyes válságeseményekkel kapcsolatos olvasatokat annak függvényében, 
hogy a cég által kibocsátott frame milyen platformon és formátumban került befogadásra.  

 

2. Az SCCT-vel kapcsolatos további kutatási irányok: az értekezés során Coombs elméletével 
kapcsolatban számos kritika és további kutatási irány felmerült, melyek miatt a jövőben 
célszerű volna szisztematikusan végighaladni a modell minden egyes döntési pontján és 
empirikusan megerősíteni ahol 

 

 az SCCT tudományos modelle - a szabályok merevségéből és a reflexivitás hiányából 
fakadóan – ellentétbe kerül a válságkommunikációs szakma gyakorlati protokolljával. Erre 

példaként az értekezés a klaszterekbe sorolás folyamatát hozza, amely a valóságban messze 

nem olyan egyértelműen kivitelezhető, mint ahogy azt Coombs normatívan előírja. Az 

értekezés az SCCT eredeti elméleti faktorai mellett két további hatékonyságot befolyásoló, 

a gyakorlatból eredeztethető tényezőt is azonosított: az anyagiakat és az időt. Ezen faktorok 
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a modellre gyakorolt hatásának empirikus vizsgálata, valamint a költséghatékonyság és a 
gyorsaság, mint tervezési szempont módszertanilag megalapozott integrálása egyelőre még 
várat magára. 

 

 ahol a koncepció útmutatásai nem elég egyértelműek. Erre az értekezés számos példát 
hozott a befogadói percepciók megismeréséhez szükséges kutatási források és elemzési 
szempontok kiválasztásával kezdve, a helyzetfelmérés értékelésén és a válságban 
érdekeltek azonosításán át, a különböző célcsoport-szegmensekhez illesztett krízisválaszok 
közötti rangsorolásig, valamint az eltérő stratégiák tartalommal való feltöltéséig jutva. A 

koncepció előírja például, hogy a krízisválasz kidolgozásakor vegyük figyelembe a 
szervezet hírnevét, hitelességét, megbízhatóságát, de arra vonatkozóan, hogy ezeket a 

faktorokat pontosan mi alapján minősítsük kedvezőnek vagy éppen kedvezőtlennek, nem 
ad instrukciókat. Ugyanez igaz a felelősség és a reputációs fenyegetettség kérdésében is: mi 
alapján alacsonyak, közepesek, vagy éppen magasak ezek az értékek? Mindebből 
következően tehát a jövőben célszerű volna a coombsi kvalitatív-alapú értékelési rendszert 
kvantitatív-alapú, háromelemű osztályozásra konvertálni és empirikus kutatásokat folytatni 
arra vonatkozóan, hogy az SCCT faktorai mi módon számszerűsíthetőek az egzaktság 
biztosítása érdekében. Ebből a szempontból a fő kutatási kérdés: egy cég hírnevét mely 
százalékos intervallumok között tartják alacsonynak, közepesnek vagy éppen magasnak az 

egyes befogadói csoportok? Biztos, hogy az SCCT összes faktora esetében megegyeznek 
az intervallumok kezdő- és végpontjai, avagy elképzelhetőek szignifikáns eltérések? 

 

 ahol az egyes döntések meghozatalához elengedhetlen előfeltételek nem teljesülnek 

maradéktalanul, a szükséges információk nem ismertek, nem hozzáférhetőek, esetleg 

hiányosak. Erre az értekezés két példát is hoz. Az egyik szerint éles helyzetben aligha van 

lehetőség a célcsoport észleléséról reprezentatív, átfogó, és tudományosan megalapozott 

képet kapni, ebből következően pedig kénytelenek vagyunk csupán a krízisnyilvánosság 
észlelését alakító média- és egyéb felületekre támaszkodni. Ezen felületekből azonban egy 

az egyben aligha következtethetünk egy olyan, számos egyéb faktor által befolyásolt, nem 
statikus, hanem folyamatosan változó entitásra, mint az észlelésre.  

A másik példa a rendőrség reputációs fenyegetettségének felmérése érdekében 
teljesítendő második pont, - vagyis a szervezet és a válság előtörténete, - mellyel 

kapcsolatban Coombs szerint azt kell leginkább megvizsgálni, hogy már a múltban is 

kialakultak-e hasonló válságok; az érdekgazdákkal ápolt előzetes kapcsolatok pozitívan 
vagy negatívan értékelhetők-e. (2007b) Ahogy a disszertáció során rámutattam, az SCCT 

arról nem nyilatkozik, hogy két vagy több krízis összehasonlítása érdekében melyek a 

megegyezőség főbb kritériumai, pontosan milyen szempontokból, milyen karakterisztikák 
szerint kiválasztott események számítanak előtörténetnek és melyek nem; a faktor indirekt 

és direkt hatása pedig ezidáig feltáratlan. Éppen emiatt a jövőben komoly szakmai 

hozzájárulást jelentene, ha a Coombs osztályozási tényezőihez könnyen és gyorsan 
hozzáférhető kutatási forrásokat, valamint tisztán válságmenedzseri háttérrel is 
kivitelezhető vizsgálati módszereket illesztene a tudományos közösség. 
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 ahol az SCCT egyenesen invalid. Erre példaként két olyan aspektusra is rávilágítottam 

értekezésemben, amelyre Coombs némiképp elnagyoltan következtet. A modell egyik hibás 
feltételezése, hogy minden cégnek kizárólag egyetlen célcsoportja van, ebből következően 
tehát kivétel nélkül az összes esetben kiválasztható egyetlen, a helyzet specifikumai 
fényében legoptimálisabbnak tekinthető stratégia, amelyhez aztán célszerű következetesen, 
a közönségkapcsolati tevékenység összes részletére kiterjedően alkalmazkodni is. Az 

SCCT-kutatások ehhez hasonló megállapításai abban az esetben akár legitimek is 

lehetnének, ha a modell azt írná elő, hogy még az osztályozási folyamat megkezdése előtt 
célszerű meghatározni, hogy vásárlóerő, létszám, vagy egyéb szempontból melyik 

célcsoport a legfontosabb a vállalat számára; a koncepció pedig empirikusan is 

alátámasztaná, hogy csakis rájuk célszerű koncentrálni, a másodlagos közösségeket pedig 
szükségszerű elvetni, - mintegy „beáldozni” - az elsődlegesekkel folytatott sikeres kármentő 
kommunikáció érdekében. Coombs azonban nem ezt állítja, hanem tudomást sem vesz a 

sokszínű célcsoportok és -szegmensek problematikájáról, az érdekgazdákat pedig 

konzisztensen homogén, egységes entitásként írja le, amely elsőre banális tévedésnek tűnik. 
A koncepció másik téves premisszája, hogy a klaszterekbe soroláshoz elengedhetetlen, 

a befogadók percepcióival kapcsolatos információk maradéktalanul rendelkezésünkre 
állnak már rögtön a válság kirobbanásakor. Bár az SCCT valódi javaslatokat tesz arra 

vonatkozóan, hogy bizonyos szituációkban milyen a megfelelő kríziskommunikációs 
sratégia, annak nem jár utána, hogy keretezésnek tekinthető-e, ha a válságban lévő szervezet 
a tervezéshez szükséges inputok híján a kommunikáció időszakos vagy teljes elhalasztása 
mellett dönt. Vizsgálja ugyan, hogy milyen az adekvát és az inadekvát krízisválasz, de nem 

foglalkozik azokkal a komplex válságszituációkkal, amikor a különböző érdekgazdai 
csoportok eltérő mértékben, - vagy akár eltérő szempontokból - teszik felelőssé az adott 
vállalatot, így akár több alternatív értékelési mód alapján, több klaszterben is értelmezhető 
az adott szituáció.58 

Annak fényében, hogy Coombs egy olyan válságkommunikációs modellt dolgoz ki, 
amelynek nemcsak a nevében, de pragmatikus célkitűzésében is legalább akkora hangsúlyt 
fektet a „kommunikációra”, mint a „válságra”, egyenesen érthetetlen, hogy a koncepció 
felelősség kérdésében miért pont a kommunikációs felelősség kategóriáját mellőzi teljes 

mértékben, és miért csupán a cég veszélyes helyzet kirobbanásában, kezelésében betöltött 
felelősségére koncentrál. Ahogy az esettanulmány is megmutatta, a reszponzibilitás kérdése 
nemcsak a prevencióban, kármentésben, de a tájékoztatás adekvátságában is megjelenhet, 

így a jövőben jelentős szakmai és tudományos tanulságokkal járhat 
 

o a különböző felelősség-értelmezések relációjának, hierarchikus viszonyának felfejtése.  
o a KVK lehetséges eszközeinek, - például az átmeneti nyilatkozatnak - a hatását, tartalmi 

elemeit, használati szabályait empirikusan, kvantitatív szociológiai módszerekkel is 

                                                           
58 A heterogén célcsoportok problémája, - mint az SCCT potenciális kritikája, - egyébként nemcsak a kezdeti 
felelősségtulajdonítás faktorával összefüggésben jelenik meg az értekezésben, de a cég előtörténetének, az előzetes 

kapcsolatok minőségének, illetve a szervezeti hitelesség vonatkozásában is. A gyakorlatban könnyedén 
előfordulhat ugyanis olyan helyzet, amelyben az egyik célcsoport ugyan pozitívan értékeli a korábbi évtizedes 
együttműködést, de egy másik viszont olyan tapasztalatokat szerzett, amely alapján megbízhatatlannak ítéli a 
szervezetet és negatív attitűdöt táplál irányába. 
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felmérni. Ezzel kapcsolatban a főbb, alátámasztásra váró kérdések közé tartozik, hogy 

a KVK során, az érdekgazdák percepcióinak felmérése nélkül célszerű-e automatikusan 

használni a coombsi krízisválaszok közül az emlékeztetést vagy a dícséretet, vagy ettől 
a kontrolláló keret részben irányítottá válik? Mely szituációkban sikeresebb a KVK, 

mint az NVK? Abban az esetben is sikertelenebb-e az NVK, ha idővel követi egy jóval 
megalapozottabb, IVK, ami pontosítja a korábban átadott információkat? 

o az SZVK módszertani szabályait kidolgozni az eltérő fogyasztási szokásokkal 
rendelkező; különböző karakterisztikájú, hattértudású, gondolkodású és elvárású 
érdekgazdai csoportokkal folytatott sikeres kármentő kommunikációhoz. A 

célcsoportok esetleges rangsorolása, a különböző típusú krízisválaszok összehangolása, 

súlyozása és az ehhez szükséges szakmai és tudományos szempontok kiválasztása 
mindenképpen további kutatásokat igényel elsősorban annak a kérdésnek a mentén, 
hogy a keretek milyen mértékben építhetőek egymásra, milyen mértékben 
szinkronizálhatóak vagy kombinálhatóak. Hogyan oldjuk fel az egymásnak 
ellentmondó tartalmú krízisválaszok problematikáját? Érdemes-e a különböző keretek 
legfontosabb elemeit ötvözni, vagy sikeresebb-e, ha több keretet használunk 
párhuzamosan, esetleg súlyozást követően a kevésbé jelentőseket elvetjük? 

o a PVK kapcsán utánajárni, hogy azon válságesetek során, amikor az érdekgazdák hiába 
várják a hivatalos állásfoglalást, a szervezet némasága pontosan mit kommunikál a 
cégről. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb jövőbeli kutatási kérdés, hogy vannak-e 

olyan szituációk, – és ha igen, melyek azok,  -amikor az inaktivitás a legkézenfekvőbb 
stratégia?  

 

Az SCCT vélhető invaliditásával kapcsolatban az értekezés egy másik példát is hoz: a 

szűkösebb erőforrásokkal rendelkező szervezetek esetében előfordulhat ugyanis, hogy nem 

engedhetik meg maguknak a koncepció által javasolt, leghatékonyabb krízisválasz-stratégia 
végigvitelét. Ilyenkor Coombs automatikusan a második legjobb, de kevésbé költséges 
stratégiát javasolja, amelynek megtalálásához a kutató szerint elég pontosan ugyanazt az 
iránymutatást követnie a krízismenedzsernek, mintha a legoptimálisabbat keresné. Ezen 
állítás tudományos bizonyítás nélkül atekintetben bizonyosan problematikus, hogy 

amennyiben az eredeti coombs-i értékelő szempontokat a költséghatékonyság aspektusával 
bővítjük, akár az is előfordulhat, hogy teljesen eltérő végeredményt kapunk, mintha a 
legjobb opcióhoz vezető utat követnénk. Jelenlegi ismereteink fényében nem tudhatunk 

arról semmi valid, empirikusan megalapozott információt, hogy a „költséghatékonyság” 

szempontja hol helyezkedik el az eredeti értékelő szempontok hierarchiájában, illetve hogy 
a modell melyik fázisában kéne számolni vele. Mivel egy adott cég kommunikációjának 
költségességét rendszerint jóval kisebb mértékben határozza meg maga az adott stratégia, 
mint a stratégiát tartalommal feltöltő elemek, így tudományos bizonyítás nélkül azt sem 
lehet evidenciaként kezelni, hogy a Coombs által javasolt „sokadik legjobb” krízisválasz 
alkalmazása automatikusan sikeresebb lesz, mintha a leghatékonyabb krízisválaszt 
kiszolgáló eszközöket gondolnánk újra. 

Végezetül az SCCT vélhetően invalid atekintetben is, hogy nemcsak a profitorientált, 
üzleti tevékenységgel bíró vállalatokat, de az egyéb szervezeteket is automatikusan érvénye 
alá vonja. Ez a kiterjesztés empirikus bizonyítás nélkül nemcsak túlzó általánosítás, de újra 
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aláhúzza a modell reflexivitásának részleges hiányát is. Coombs megközelítésének 
értelmében a magyar rendőrség ugyan alávethető adekvát tudományos elemzésnek, viszont 
mivel a szakma oldaláról aligha negligálhatóak a szférára jellemző tipikus vonások és a 

hatékonyságot korlátozó tényezők, így bizonyosan nem számonkérhetőek a hivatalos 

szerveken ugyanazok az elvárások, mint egy több ezer főt foglalkoztató, milliárdos 
büdzsével, kiforrott kommunikációs felületekkel és stratégiával rendelkező multinacionális 
cég esetében. A jövőben tehát érdemes lehet az SCCT-t kifejezetten civil- és közfeladatot 
ellátó, valamint állami cégekre is adaptálni. 

 

 ahol az SCCT kiterjeszthető, fejleszthető. Ezek közül az egyik legjelentősebb lehetőséget 
az hordozza magában, hogy az SCCT koncepciója a lehető legadekvátabb krízisstratégiai 
hozzáállás alapjainak lefektetéséig vezeti csupán a válságmenedzsereket, de az egyes 
keretek konkrét tartalmi elemeire már nem tesz javaslatot. Mivel a klaszterek egyéni szűrők, 
szociálpszichológiai és kulturális faktorok alapján akár többféleképpen is értelmezhetőek, 
ezért a jövőben érdemes még egy lépéssel kiterjeszteni az elméletet és közlemények 

szövegeinek elemzése során azonosítani a legfontosabb, a reputációvédelem sikeressége 
érdekében előírható tartalmi egységeket, akár konkrét tétel-szavakat is, melyeknek 

feltétlenül szükséges megjelennie az egyes elsődleges vagy másodlagos keret-típusokban. 
Az SCCT-t a jövőben nemcsak tartalmi szempontból érdemes továbbgondolni, de 

célszerű volna az egyes krízisreakciós stratégiákhoz konkrét kommunikációs eszközöket és 
formátumokat is rendelni. Elképzelhető ugyanis, hogy empirikusan bizonyítható, hogy 
amíg az egyik stratégia, - például a kompenzálás, a bocsánatkérés, esetleg az áldozattá válás 
- az adott cég vezetőjének személyes kiállása kíséretében, szóban a leghatékonyabb; addig 

a másik, - például a bűnbak-, vagy kifogáskeresés, esetleg a tagadás - viszont írásban, 
sajtóközlemény formátumában éri el leginkább a kívánt hatást.  

Egy másik, fontos kutatási irány lehet a médiának, mint a válságkommunikációs 
keretek legfőbb disztribútorának SCCT-re gyakorolt hatását empirikusan is megvizsgálni. 
Mivel a média válsághelyzetek során kvázi kommunikációs közvetítőként működik, 

gyakran saját agendája és szelekciós mechanizmusai alapján torzítja az intézményi 
krízisválaszokat. A jövőben tehát elengedhetetlen nemcsak mindazokat a külső, független 
ágenseket azonosítani, amelyek a szervezetek válságértelmezési kereteit befolyásolhatják, 
de arra vonatkozóan is vizsgálatokat folytatni, hogy milyen eszközök állnak a 
krízismenedzserek rendelkezésére az ágensek hatásainak semlegesítése céljából. Ebből a 
szempontból a legfontosabb kutatási kérdés: milyen mértékig változtathatóak meg a média 
hírközlési keretei; milyen szempontok támogatják / lehetetlenítik el az SCCT által 
kidolgozott kommunikációs keretek nyilvános megszilárdítását? 

 

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy bár a Coombs által irányított keretezés jóval 
átfogóbb, kidolgozottabb és egyes részleteiben hatékonyan alkalmazható keretrendszert kínál 
az intézményi válságok kommunikálásához, a koncepció egyéb aspektusainak invaliditása, a 
modell pontatlanságai és vázlatossága miatt azonban végső soron az SCCT által irányított 
keretezés sem mentes teljes mértékben az NVK-ra jellemző naivitástól és esetlegességtől. Ebből 
következően a koncepció és a válságmenedzseri szakma ellentmondásainak feloldása, a 

coombsi stratégiák adaptálását segítő kutatási források, vizsgálati módszerek és gyakorlati 
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eszközök kidolgozása, a modell taktikai szintű hiányosságainak feloldása érdekében a jövőben 
elengedhetetlen 

 

 további, a Teréz körúti detonációhoz hasonló, már lefutott kríziseket utólag, az SCCT 
segítségével kielemezni; komplex esettanulmányok vizsgálata során a 

társadalomtudományok oldaláról feltárni a modell módszertani megerősítésének 
lehetőségeit. 

 eszkalálódó, még nem lefutott, aktívan zajló intézményi válságok során, valós időben 
megvizsgálni az SCCT hatékonyságát; szimuláció során, gyakorlati oldalról is tesztelni az 
útmutatásait. 

 

Amennyiben mindez megtörténik, az SCCT által használt alapfogalmak és kulcsfaktorok 
hatásmechanizmusai, Coombs szimplifikáló útmutatásai tisztázásra kerültek, lehetőség nyílik a 
korai kritikákat és a működőképességet tesztelő kvalitatív vizsgálatokat a koncepció 
kiterjesztése, fejlesztése érdekében kvantitatív vizsgálatokra cserélni. 
 

3. A 2016-os budapesti robbantással kapcsolatos további kutatási irányok: az értekezésben 
található esettanulmány nemcsak a válságkommunikáció területe felől közelítve rejt 
magában jelentős szakmai tanulságokat, de egyéb tudományos díszciplinák, valamint a 

kommunikációtechnológia fejlődése és a médihasználati szokások változása felől is. 
Bár az esettanulmány eredeti célkitűzései miatt a magyar kormány és az ellenzék 

detonációval kapcsolatos kommunikációjának elemzésétől ezúttal eltekintettem, a 
migránsválság kontextusának beemelése, valamint a robbantás politikai szempontú, 
tematizációs elméletek felől építkező vizsgálata mindenképpen segíthet a jövőben átfogóbb 
képet kapni az ügyről. További kutatási irányként célszerű azt is végiggondolni, hogy 
milyen nehéz leválasztani a krízismenedzsmentet az adott szociopolitikai, társadalmi 
környezetről. Robbantások ugyanis a 90-es évek óta rendszeresen előfordulnak Budapesten 
(Szabó 2014); érdemes lehet tehát a jövőben akár utólag elemezni a Ferihegyi gyorsforgalmi 
úti merényletet (Fekete 1991), az Aranykéz utcai robbantást (Pesti Polgár 1998) vagy akár 
egy fővárosi bankfiók előtti detonációt (index.hu 2014); és ezek kommunikációjával is 
összevetni a Teréz körúti támadást. Egyrészről az már jelen értekezés alapján is 
előrevetíthető, hogy a nemzetközi terrorfenyegetettség és a migránsválság kontextusába 
illesztve egy ilyen ügy igen változatos spekulációknak adhat teret, így pedig a felsorolt 

esetektől nagyban eltérő – gyakran jóval komplexebb – kezelési módszereket igényel. 
Annak ellenére, hogy az értekezés negyedik fejezetében röviden összefoglaltam, hogy 

mennyiben más a válságkommunikáció közfeladatot ellátó szerveknél, a jövőben érdemes 
lehet a magyar rendőrség munkáját nemcsak korábbi hazai robbantásokkal, de a külföldi 
rendvédelmi szervek legjobb gyakorlataival, egy-egy - a Teréz körúti detonációhoz hasonló 
- válság kezelésével is összevetni. Egy ún. „best practise”-tanulmány akár az SCCT 
klasztereibe való besoroláshoz elengedhetetlen helyzetfelmérő kutatáshoz is jelentős 
szakmai támpontokat biztosító szekunder forrás lehet. 

A disszertációban található esettanulmány az érdekgazdák interneten inaktív 
szegmensét egyáltalán nem vizsgálta, így a jövőben érdekes vállalkozás lehet a 
krízisnyilvánosság offline, pusztán hagyományos médiumokból tájékozódó részének 
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robbantással kapcsolatos percepcióit is osztályozni; ezeket a percepciókat pedig összevetni 
a világhálón aktív felhasználókéval. 

A médiahasználat eltérősége mellett érdemes lehet összehasonlítani azt is, ahogy a 

fővárosban élők és a vidéki lakosok; a különböző politikai beállítódású állampolgárok; a 

kvótanépszavazást támogatók és ellenzők; valamint a migrációs kérdésben ellentétes 
póluson elhelyezkedők értékelték az eseményeket. A felsorolt szegmensek ugyanis kivétel 
nélkül mind a rendőrség érdekgazdai körét képezték a budapesti robbantás 
kommunikációjakor; amennyiben tehát a történtek és a szervezet megítélésének 
különbözőségeit az SCCT szempontrendszerén keresztül, egyesével értékelnénk, - majd az 

így megkapott stratégiákat egymással is összevetnénk, - joggal feltételezhetőek jelentős 
ellentmondások, melyek végső soron Coombs homogén célcsoportra vonatkozó 
előfeltevésének cáfolatához vezetne. Mivel az értekezésben található esettanulmány során 
nem azt vizsgáltam, hogy a krízisnyilvánosság mit gondol, érez a detonáció kapcsán, hanem 
azt elemeztem, amit expliciten ki is fejeztek a kommunikációs térben, így bizonyosan 
érdekes vállalkozás lehet megvizsgálni a befogadók vélekedéseit is és rámutatni a 
vélekedések és a kommentek, blogposztok, stb. diszkrepanciáira. 

 

4. A válságkommunikáció területével kapcsolatos általános kutatási irányok: mivel a magyar 

vonatkozású céges válságokat kiváltó okok közül toronymagasan kiemeledik az ún. 
mismanagement, - vagyis napjainkban a hazai krízisek bő egynegyedét a rosszul felépített 
vagy működtetett szervezeti folyamatok, hibás vezetői döntések okozták (Bőhm et al. 
2018), - ezért elengedhetetlen a továbbiakban a válságkommunikáció területét nemcsak 

izoláltan vizsgálni, de feltárni az intézményi PR-tevékenység menedzsment szakmával és 
egyéb társterületekkel kapcsolatos szinergiáit is. A jövőben érdemes lehet utánajárni, hogy 
a sikeres krízisprevenciónak és intézményi kommunikációnak milyen menedzsment-szintű 
feltételei vannak a jól kidolgozott szervezeti organogramokkal kezdve, a cégen belüli 
ügymenetek optimalizálásán és a folyamatok fejlesztésén át, az egyértelműen 
meghatározott felelősségi és hatáskörökig, világos szabályok mentén tervezett projektekig 
jutva. (Pintér 2018b) 

Az értekezés azt is illusztrálta, hogy nemcsak a szociopolitikai, társadalmi környezet 
lehet hatással a krízismenedzsment protokolljára, de a kommunikációtechnológia fejlődése 
is, mely az elmúlt években mind szakmai, mind akadémiai oldalról jelentős kihívások elé 
állította a területtel foglalkozókat. Az internet válságkezelésre gyakorolt hatása a jövőben 
nemcsak érintőleges tudományos figyelmet érdemel, hanem célzott kutatási programot is, 
ami a disszertáció horizontális fókusza helyett behatóan vizsgálja a web világa és a 
veszélyes helyzetek közötti kapcsolódási pontokat és az interneten eszkalálódó krízisek 
karakterisztikáit. 

Az esettanulmány impliciten érintette ugyan a Facebook-on, blogokon, 

kommentszekciókban folyó hírterjedés jelenségét, de – az eredeti célkitűzések és a 
terjedelmi korlátok miatt – a webkettes felületeken zajló információmegosztás szakirodalmi 
hátterét és gyakorlati működését bővebben nem tárgyalta. A jövőben tehát mindenképpen 
módszertant gazdagító vállalkozás lehet a médiakonvergencia válságkezelő szakmára tett 

hatását is megvizsgálni, hiszen számos olyan, „új típusú”, reputációt vagy adatbiztonságot 
fenyegető helyzet eszkalálódik a változó médiahasználati szokásoknak és az új, online 
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felületeknek, - például a Facebooknak, Twitternek, YouTube-nak, különböző levelezőknek 
- köszönhetően, amelyek a hagyományos média korában szóba sem jöhettek volna.59 

(Neuman-Pintér 2018) 
Az internet potenciális krízisindikátorként való azonosítása60 és a 

kommunikációtechnológiai változások miatt fellépő, „új típusú” válságok osztályozása 
mellett, további kutatási irány lehet azt is elemezni, hogy a médiakonvergencia hogyan 
változtatta meg, az ún. „klasszikus” válságok kezelésének módszertanát. Ahogy korábbi 
kutatásaimban rámutattam, „a közösségi média természetéből fakadóan ma már fogyasztói 
elvárás, hogy a szervezetek reszponzívak legyenek” (Pintér 2017b), a krízisnyilvánosság 
tagjainak pedig egyértelmű igénye, hogy a lehető leggyorsabban jussanak a lehető 
legátfogóbb információkhoz. „Mivel a vállalatok információátadása ma már jórészt 
központosított, kétirányú és több csatornán, extra sebességgel zajlik, így a hibázási 
lehetőségének száma is folyamatosan nő.” (Pintér 2017b) Ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy a közösségi felületek korában– akár a hagyományos média közvetítő szerepének 
kiiktatásával – szinte azonnal tömegekhez juthat el egy-egy veszélyben lévő intézmény 
üzenete; - ráadásul az internet „emlékezetének” köszönhetően gyakorlatilag soha sem 
évülnek el a válságok, mindenki jóval könnyebben tud utánanézni az őt érdeklő cégeknek, 
- rögtön világossá válik az elhúzódó krízisek növekvő száma, és az, hogy miért detektálható 
egyre nehezebben és drágábban a veszélyes helyzetek hatóköre. Mindez menedzseri 

oldalról teljesen más szakmai felkészültséget, háttértudást és stratégiai tervezést igényel, 
éppen ezért a jövőben elengedhetetlen lehet az IVK főbb szempontjait adó modelleket az 

online térbe integráltan revidálni, aktuális empirikus tapasztalatok alapján kiterjeszteni az 

új, több résztvevőt involváló online üzleti környezetre is. 

Végezetül mindehhez szorosan kapcsolódik, hogy annak érdekében, hogy a célcsoport 
adott válsággal kapcsolatos percepcióit sikerrel befolyásolhassuk, elengedhetetlen 
utánajárni annak is, hogy mi módon változtatta meg az internetes kommunikáció az 
emberek gondolkodását, véleményalkotási és véleménykifejezési folyamatait. A 

folyamatos és tömeges ingereknek köszönhetően mennyire lettek apatikusak a 

                                                           
59 Erre igen friss és sokakat érdeklő példa a 2015-ben nagy port kavart emailbotrány, amelyben kiderült, hogy 
Hillary Clinton külügyminiszterként szinte sohasem használta a kormány hivatalos levelező címét, hanem külföldi 
és hazai partnereivel egyaránt egy magáncímről egyeztetett. Ezzel tulajdonképpen kivonta magát a szabad 
információáramlás törvénye alól, amely szerint a kormány tevékenységét rögzítő dokumentumokat hiánytalanul 
meg kell őrizni, archiválni kell, hogy kérésre a kutatók, történészek, újságírók számára elérhető legyen. Ez a 
ballépés nemcsak azt indukálta, hogy részben máig homály fedi, kivel, miért, hogyan tárgyalt, miről intézkedett 
az amerikai diplomácia vezetője 2009 és 2012 között, de több szakértő szerint is kihatott az amerikai 
elnökválasztásokon szenvedett vereségére is. (atv.hu 2015; Neumann-Pintér 2018)  
60 Annak felismerését, hogy az internet, a kommunikációtechnológia és a műszaki tudományok fejlődése 
társadalmi konfliktusok és jelentős válságok kirobbanásához vezethet, a tudomány- és technikafilozófus Albert 
Bormann „Device Paradigm” (A készülékek / eszközök paradigmája) nevű elmélete is támogatja. A paradigma 
nemcsak azt írja le, ahogy a modern közösségekben és az információs társadalomban élők viszonyulnak az általuk 
kifejlesztett eszközökhöz, de az eszközhasználat káros hatásaira, az emberek készülékeiktől való permanens 
függőségére is felhívja a figyelmet. (Borgmann 1999) A kutató szerint eszközeink egyrészről növelik az 
igénybevehető, hasznos szolgáltatások számát, tágítják a hozzáférhetőségi körét és megkönnyítik a hétköznapi 
feladatok elvégzését, másrészről viszont minél jobban hozzászokunk a használatukhoz, annál ignoránsabbak 
leszünk a technológia életünkre kifejtett destruktív hatásaira. Kutatásaiban Borgmann amellett érvelt, hogy 
napjainkban a kommunikációtechnológia már annyira fejlett, hogy a segítségével átadott információ a valóság egy 
alternatív „riválisaként” értelmezhető (Borgmann 1999), ez pedig végső soron olyan veszélyes helyzeteket 
indukál, amelyek nehezen ismerhetőek fel, előzhetőek meg és kezelhetőek. (Neuman-Pintér 2018)  
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felhasználók? Felszínesebben, árnyaltabban, esetleg polarizáltabban gondolkozunk? 
Könnyebben vagy nehezebben megváltoztatható a véleményünk egy adott témával 
kapcsolatban? Ezen kérdések megválaszolása a hagyományos és az online médián alapuló 
stratégiák, eszközök, csatornák és üzenetek kombinálása, diffúzív használata, valamint a 
„klasszikus” és „új típusú” válságkommunikációs szakmai nézőpont közti ellentét feloldása 
szempontjából kulcsfontosságú fejlesztési támpontokat adhat a jövőben. 

 

Önkritika, az értekezés gyenge pontjai: természetesen az értekezés tudományos eredményei, 
elméleti és gyakorlati konklúziói, valamint a sokszínű lehetőségekben gazdag további kutatási 
irányok mellett a doktori kutatásomnak néhány nyilvánvaló gyenge pontja is akad. 

Ezek közül az egyik legjelentősebb a kutatásmódszertan primer kvantitativitásának és 
reprezentativitásának részleges hiánya, melynek egyrészről a disszertáció tézise és pragmatikus 
célkitűzései, másrészről pedig az az oka, hogy Coombs a befogadók észleleteinek megismerését 
célzó kutatás minimum elvárásával kapcsolatban nem ír elő semmi kötelezően betartandó 
szabályt. Az értekezésben található eset tanulmányozása, a modell működőképességének 

gyakorlati tesztelése és a rendőrség kommunikációjának „valós idejű” szimulálása során a 

szerző időről-időre szubjektív döntések meghozatalára, valamint a tudomány és a szakma 
eszközrendszerének kombinálására kényszerült az SCCT iránymutatásainak hézagossága miatt; 

e kényszer pedig akár a modell klasszikus kritikájaként is értelmezhető. 
A budapesti robbantással kapcsolatban rendelkezésre álló elemzési források nagy száma 

támogatta ugyan az összefoglalt javaslatok tárgyilagosságát és függetlenségét, a 

disszertációnak mégis felvállalt hiányossága, hogy eredményei a társadalomtudományok 
kutatásmódszertanának szigorú szabályai szerint részben hiányosak. Bár az értekezést több 
ponton is szisztematikus és átfogó média-, valamint tartalomanalízissel támogattam meg, a 
módszertan az internetező érdekgazdák reprezentatív felmérésével bizonyosan tovább 
erősíthető. A hiányosságok az elemzett felületek és kutatási források számának növelésével, a 
kutatási módszerek sokszínűségének biztosításával, a mintavétel reprezentatívabbá tételével, a 

vizsgált befogadói szegmensek számának növelésével, valamint az elemzési időintervallum 
tágításával bizonyosan áthidalhatóak a jövőben. Egy, – az éles döntési helyzetek szimulálása és 
az SCCT gyakorlati alkalmassága helyett pusztán utólagos tudományos elemzésre fókuszáló, - 
a krízisnyilvánosság körében elvégzett primer kvantitatív kutatás nemcsak az értekezés 
tézisének meggyőzőbb bizonyítását vonná maga után, de a tanulmány megállapításainak, 

szakmai konklúzióinak univerzális alkalmazhatósági arányát is javítaná. 
A fentiekhez kapcsolódik az értekezés két másik gyenge pontja, amely az SCCT 

preskriptivitásának részleges teljesíthetetlenségéből, valamint Coombs modelljének központi 
faktora, vagyis az észlelés folyamatának összetettségéből fakad. Mivel az esettanulmány nyolc 
kutatási módszere közül csupán négy összpontosított direkten a befogadók észleleteire, a többi 
pedig a percepciókat legintenzívebben befolyásoló médiafelületek áttekintéséből indirekten 

vont le következtetéseket, elengedhetetlen megjegyezni, hogy logikailag hibás, ha a 

percepciókat alakító tartalmakból egyenesen következtetünk a rendőrség reputációs 
fenyegetettség mértékére. Bár az értekezés szerzője törekedett arra, hogy minél teljesebb képet 
adjon a Teréz körúti detonáció kommunikációs aspektusairól, arról nem szolgált 
információkkal, hogy a közvetítőként funkcionáló hírportálok pontosan hogyan hatottak a 

célcsoport kezdeti krízisérzékelésére, hanem egy az egyben megfeleltette az elemzett cikkekből 
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kirajzolódott narratívákat a krízisnyilvánosság narratíváival, amely bár az SCCT 

hiányosságainak fényében ésszerű lépés, módszertanilag bizonyosan kikezdhető. Ennek a 

problémának a feloldása érdekében a szerző a médiában olvasható narratívákat blogokon 

posztolt véleményekkel, sajtóreprezentációkra érkezett olvasói kommentekkel, a kiváltó 
okokkal kapcsolatos online szavazások, valamint a rendőrség társadalmi megítélését vizsgáló 
kutatások eredményeivel egészítette ki az értekezés szakmai és tudományos megállapításainak 

megerősítése céljából. Annak ellenére, hogy ez utóbbi források már kizárólag a befogadók valós 
észleléseit összegezték, - az újságírók és a vezető kríziskommunikációs szakemberek pedig ha 
általánosnak nem is, de speciális célcsoportnak azért mindenképpen tekinthetőek, - a jövőben 
elengedhetetlen arra vonatkozóan is kutatásokat végezni, hogy a média milyen mértékben 
torzítja a krízisnyilvánosság percepcióit, milyen következtetési eljárással köthetjük össze a 
legolvasottabb tartalmakat az SCCT értékelési szempontjaival, például a reputációs 
fenyegetettség és a kezdeti felelősségtulajdonítás mértékével. 

A második probléma az észlelés pszichológiai folyamatának összetettségéből, 
interaktivitásából fakad. A percepció ugyanis az az automatikus művelet, amely során a 
krízisnyilvánosság tagjai felismerik, szervezik és jelentéssel ruházzák fel a környezeti 
ingerekből, a médiából, valamint a cégtől direkten származó válságolvasatokat. (Goldstein 

2010) Ahogyan az SCCT-kutatások is rámutattak, ezt a folyamatot - nemcsak a csoportok, de 

az individuumok szintjén is - jelentősen befolyásolhatják az előzetesen megszerzett 

tapasztalatok és ismeretek, a pillanatnyi hangulat és a felmerülő szükségletek, az egyéni 
érdeklődés és ízlésbeli preferenciák kombinációja, valamint az adott kultúra, amelyben élünk. 
Az észlelés tehát - amellett, hogy számos faktor hat rá, - messze nem statikus, hanem inkább 
egy állandóan változó, flexibilisen alakuló entitás. (Goldstein 2010) Ezt a permanens 

módosulást Coombs teljesmértékben figyelmen kívülhagyja, hiszen azzal kapcsolatban nem 

foglal állást, hogy egy adott stratégiát célszerű-e a rá érkezett reakciók fényében újra és újra 
felülvizsgálni, - sőt, egyenesen azt sugallja, hogy a klaszterbe sorolás egy egyszeri, csupán a 
krízis-fázisra jellemző tevékenység. 

Ahogy korábban láttuk, a modell nemcsak azokat az eseteket ignorálja, amelyek a válság 
kitörésének pillanatában, már eleve több klaszterben értelmezhetőek (vö. SZVK), de azokat is, 

amelyek kezelése több, egymásra tudatosan építő, jelentősen eltérő krízisválasz kidolgozását és 
időbeli ütemezését igénylik. Mivel a percepció fogalmának alapvető karakterisztikából 
kiindulva valószínűsíthető, hogy hibás a befogadók egyetlen, pillanatnyi állapotára építeni a 

cég reakcióját, így az SCCT hiányosságai csak részben mentesítik a szerzőt annak kritikája alól, 
hogy az értekezés sem folyamatában monitorozta a krízisnyilvánosság észlelését és annak 

alakulásának irányát, hanem „csupán” két statikus ponton igyekezett megismerni azt: a 

rendőrség sajtótájékoztatóját közvetlenül megelőző, valamint a megszólalást közvetlenül 
követő időszakban. Mivel egy válság során az érdekgazdák percepciói folyamatosan változnak, 
- tehát az a kommunikációs stratégia, amivel az egyik pillanatban kezeltük volna a 
problémateret a következőben már nem biztos, hogy megállja a helyét, - a jövőben 
elengedhetetlen utánajárni annak, hogy egy krízisválasz médiareprezentációjának és a rá 

érkezett tömeges megnyilvánulások fényében célszerű-e felülvizsgálni az SCCT eredeti 

osztályozását. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb kutatási kérdések közé tartozik, hogy milyen 

esetekben célszerű átemelni a céget a kezdeti besorolásból egy másik klaszterbe; meddig 
racionális kitartani egy adott keret mellett, és mikortól elengedhetetlen revideálni a szituációt? 
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Az értekezés következő gyenge pontja, hogy a harmadik fejezet nem az SCCT és egy 
aprólékosan kidolgozott, unikális, gyakorlati meggyőző technika kapcsolatát, hanem az SCCT 

és az FT általános elméletcsoport relációjában lévő lehetőségeket vizsgálja. Mivel az utóbbi 
évtizedekben az FT koncepciója több teoretikus perspektívából építkezett, így jelen sorok 
szerzője ahelyett, hogy a számos megközelítés közül valamelyik mellett állást foglalt volna, 
inkább a széttagolt fókuszú értelmezések közötti szintetizálást, a különböző definíciók közös 
karakterisztikáinak azonosítását, valamint a válságkommunikáció szempontjából releváns 
értelmezések bemutatását választotta. Bár e szintetizálás a disszertáció konklúzióinak 
érvényességéből nem von le ugyan, a kommunikációs keretezés fogalma körüli általános 

problémákat sem tisztázza. 
Végezetül elengedhetetlen megemlíteni, hogy az értekezés rengeteg kutatási kérdést vetett 

fel, s bár ezeket jórészt meg is válaszolta, részben még tágabbra nyitotta az ajtót, hogy további 
eldöntendő dilemmákat identifikáljon. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a szerző 
azonosítja ugyan azokat, - a Coombs által negligált szituációkat, - amelyek kapcsán a bevezetett 
saját keretezés fogalmak válságkommunikációs megoldással szolgálhatnak, alátámasztja az 
SZVK, a PVK, valamint a KVK legitimitását, nagyvonalakban megadja, hogy ezeknek milyen 

ismérveknek kell megfelelniük, de a különböző keretezéstípusok szabályait empirikusan nem 
dolgozza ki és működési hatékonyságukkal kapcsolatban sem szolgál információkkal. 
 

5.3. Gregory - Miller parafrazálása és az értekezés szubjektív zárszava 

 

Az utolsó szó jogán - Gregory és Miller Publikus Tudományfelfogással (PUS)61 

kapcsolatos gondolatai mentén - érdemes végiggondolni, hogy egy annyira gyakorlatias, 

multidiszciplináris felkészültséget igénylő, komplex tényezők által befolyásolt területen, mint 
a válságkommunikáció és a krízismenedzsment, vajon van-e értelme a tudományos és szakmai 
nézőpont éles szétválasztásának és a valós helyzetek specifikumait ignoráló, normatív, - kvázi 
preskriptív - szabályoknak és kijelentéseknek. Mivel Magyarországon ez az első PhD-értekezés 
a témában, ezért a PR-stratégaként és válságkommunikációs szakemberként dolgozó szerzőt 
kettős cél motiválta a megírásban. Egyrészről szerette volna arra buzdítani a krízisek 
kezelésében érdekelt, gyakorló szakembereket, hogy a mindennapi rutin vonalvezetőjeként 
bátran forduljanak a társadalomtudományi diszciplínákhoz megoldásokért, hiszen azok a céges 
válságok természetének mélyebb megértéséhez, a legsikeresebb krízisválaszok kidolgozásához, 

valamint az empirikus alapokon nyugvó tervezési szempontok megtalálásához egyaránt 
jelentős támpontokat nyújthatnak. Másrészről viszont szerette volna felhívni arra is a figyelmet, 

hogy a terület tisztán társadalomtudományi megközelítése inadekvát és elvetendő, hiszen a 

tudományos és a szakmai nézőpont szétválasztása aligha értelmezhető ott, ahol nincs két 
                                                           
61 A PUS területe arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen viszonyban áll a lakosság a tudomány 

eredményeivel, milyen képet kommunikál a média a tudományról, milyen társadalmi és szociális tényezők hatnak 
a tudomány intézményrendszerére és magára a tudományos vállalkozásra, hogyan ítélik meg a laikusok a 
tudományos közösséget, illetve milyen csatornákon és eszközők segítségével alakul ki a felek közti 
együttműködés. (Gregory-Miller 1998) A Jane Gregory és Steve Miller nevéhez köthető PUS egyszerre kifejezi 
„mind a tudomány társadalmi megértésére vonatkozó normatív és gyakorlati meghatározásokat, mind a 
tudományterület vezérelveit, mind azt a társadalmi és oktatási mozgalmat, amely a probléma felvetése nyomán 
született; a kifejezés ugyanakkor munkaköri leírás, kutatási terület és gyakorlat akadémikusok és kommunikátorok 
számára” (Pintér 2013: 23) 
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egyforma válság, hasonló karakterisztikájú célközönség és szervezet; vagyis a tudás alapvető 
ismérve az ideiglenesség és a pragmatikus alkalmazhatóság. (Gregory-Miller 1998) 

Az értekezés során a területen legsikeresebbnek mondható modellt egy konkrét esetre 

alkalmaztuk, amelynek eredményeként – Coombs nyilánvaló érdemei és az SCCT empirikus 

kidolgozottsága ellenére – jelentős korlátokra, kritikai észrevételekre bukkantunk. A korlátok 

szinte kivétel nélkül a modell szabályainak merevségéből, reflexivitásának hiányából és taktikai 

szintű elnagyoltságából fakadnak, míg a kritikák a tudományos nézőpont, valamint a 

válságkommunikációs szakma gyakorlati protokollja közti ellentmondásokon alapulnak. Ebből 
következően a szerzőnek határozott álláspontja tehát, hogy a terület módszertanának fejlesztése 
érdekében elengedhetetlen mihamarabb belátni, hogy az a Deficit-modellen alapuló 
megközelítés, amely részlegesen ignorálja a szakma elvárásait és abból indul ki, hogy a 
kríziskommunikációs szakemberek feje üres, vitathatatlanul hibás. (Gregory-Miller 1998) 

Amennyiben a társadalomtudományi kutatások valódi segítséget és támpontokat kívánnak 
nyújtani egy napjainkban is alakuló, „szerelőszalagon” lévő és szenvedélyes viták övezte, fiatal 
szakterületnek, nem elegendő bezárkózni az elefántcsonttoronyba és onnan, tekintélyelvű 
ténykijelentések során előírni a menedzserek számára, hogy bizonyos szituációkban hogyan 
járjanak el, de meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy a szakmai tapasztalatok 
visszahathassanak az akadémiai modellekre. (Gregory-Miller 1998) 

Erre a visszahatásra - Gregory és Miller érvelését parafrazálva, – akkor válik lehetőség, ha 
elkezdünk a területről a jóval interaktívabb Kontextus-modellben gondolkodni, amely szerint a 

tudományos információkat olyan utakon kell közvetíteni az elsődleges felhasználóknak 
tekinthető krízismenedzserek számára, amelyek „megfelelően figyelembe veszik azokat a 
társadalmi és technológiai tényezőket, amik ennek a közvetítésnek a kontextusát alkotják.” 
(Gregory-Miller 1998:98) Mindez azt jelenti, hogy az akadémikusoknak elengedhetetlen 

belátni, hogy bár tudományos értelemben, kutatásmódszertani szempontból ugyan valóban 
laikusnak tekinthetőek a gyakorló válságkommunikációs szakemberek, a szakmai protokollok 
alkalmazhatósága felől közelítve azonban éppúgy szakértők, mint a modellek névadói. Ebből 
következően a tudósoknak célszerű lehet nagymértékben reflektálni azok meglévő tudására, 

akik a hétköznapokban jelentős téttel járó kríziseket kezelnek, figyelembe venni kihívásaikat 
és szakmai korlátaikat, végső soron pedig szakértelmük elismeréseként időről-időre bevonni 

őket egy-egy tudományos projektbe. Mivel az elmúlt évtizedekben a kommunikáció-kutatás 
eredményei a nyilvánosság életére gyakorolt hatásuk révén egyre inkább társadalmivá váltak, 
így fontos volna, hogy a társadalomtudósok kutatási célkitűzéseiket tudatosan a 

krízismenedzserek elvárásaihoz igazítsák és utánajárjanak, hogy azok mely konkrét 
kérdésekben igényelnek segítséget; nyíltan szembenézzenek az általuk felállított modellek 
gyakorlati korlátaival és felismerjék a kríziskezelés aktorainak együttműködésében rejlő 
lehetőségeket. 

Ahogy az értekezés eredményei is rávilágítottak, a terület módszertanának fejlesztése 
érdekében nem egyirányú, hierarchikus kommunikációra, hanem az aktorok közötti nyílt 
párbeszédre, dinamikus cseremechanizmusokra és az eltérő forrásokból szerzett impulzusok, 
ismeretek beépítésére van szükség. (Gregory-Miller 1998) Egy olyan kölcsönös megismerési 
folyamatra, amelyben elterő háttértudású, motiváltságú és felkészültségű csoportok 
kompromisszumok hosszú során keresztül talalják meg az utat, hogy közösen fejlődjenek, 

fejlesszék a szakma módszertanát és sikerrel háríthassák el a technológia térnyerésének 
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köszönhetően egyre gyakorabban eszkalálódó veszélyes helyzeteket, vállalati konfliktusokat. 

A válságkommunikáció fiatal területének „felnevelésében” ugyanis a cégvezetők, tudósok, PR-

szakemberek, szervezeti kommunikációval foglalkozók és műszaki menedzserek nem 

ellenlábásai, hanem szövetségesei egymásnak, így a krízis-kutatásoknak sem lehet más célja, 
mint a tudományos eredmények és a szakmai érdekek közös fórumának megteremtése, a felek 

közti korszerű kontribútori kapcsolat kiépítése.  
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