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I. Bevezető 

 

Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. 

Ennek hatékonysága annál nagyobb, minél nagyobb mértékben sikerül az önkormányzati 

törekvéseket összeegyeztetni a helyi polgárok egyéni törekvéseivel. Ehhez azonban egyfelől a 

mindenkori Képviselő-testületnek ismerniük kell előzetesen a lakosság elképzeléseit, másfelől 

pedig a lakosságnak is meg kell ismernie az önkormányzat terveit. Ennek egyetlen módja a 

kétirányú kommunikáció.  

Az Önkormányzati kommunikációs stratégia alapja: a magas fokú társadalmi nyilvánosság 

megteremtése, a közérdekű információk az önkormányzat által történő, mindenki számára 

hozzáférhető közzététele. 

 

A helyi közigazgatás egyik legnagyobb rendszerváltás utáni változása, hogy az 

önkormányzatoknak törvényben is előírt kötelezettsége a nyilvánosság biztosítása. A 

nyilvánosság nem csak azt jelenti, hogy a képviselő-testületek ülései nyilvánosak, mert oda 

bárki elmehet. Az önkormányzati kommunikációnak ennél jóval több csatornán és több 

szinten kell bonyolódnia. 

A valódi demokrácia és a tényleges önrendelkezés csak az ehhez szükséges információk 

birtokában valósulhat meg. Az információkhoz pedig kommunikáció útján lehet hozzájutni. A 

kommunikáció rendszerének működtetése az önkormányzat alapvető kötelezettsége! 

Mint ilyet, érdemes előre megtervezni, hogy ennek a feladatnak az önkormányzat úgy 

tehessen eleget,  

- hogy Vámosszabadi polgárai az életüket, településüket és annak környezetét érintő 

minden információval rendelkezzenek; 

- hogy a Képviselő-testület rövid és hosszú távú terveit ismerjék; 

- hogy pontosan tudják milyen a helyi hatalom döntési mechanizmusa, hogy milyen 

módon működik a Polgármesteri Hivatal, hogy mi a funkciója a képviselő-testületnek 

és a polgármesteri hivatalnak, miként különülnek el feladataik. 

 

A jó kommunikáció a helyhatósági munka egyik legfontosabb eleme. Az önkormányzati PR-

nek elsősorban bizalom-orientáltnak és valóban kommunikáció-központúnak kell lennie. 

Az önkormányzati kommunikáció sajátossága, hogy egymással függőségi viszonyban nem 

lévő személyek között folyik és a kommunikációban résztvevők száma „korlátlan”. A 

kommunikáció területi elhelyezkedése kiterjedt s az önkormányzati intézkedések hatása 

szembetűnő. Nagyon fontos, hogy a képviselők és a bizottsági tagok az önkormányzati 

kommunikáció belső köréhez tartoznak, kiknek kötelességük kell, hogy legyen, naprakész 

valósághű információk átadása a választópolgárok számára. 

Általában a kommunikáció milyensége nagyban függ a személy és a közösség 

beállítottságától, hogy mik a fontos értékek és normák (pl. őszinteség, nyíltság, valóságosság, 

hasznosság, egymás kölcsönös tisztelete, összetartozás erősítése, stb.). Az önkormányzati 

kommunikációs stratégia meghatározásával annak az elérését kell kitűzni célnak, hogy a 

kommunikáció milyensége tervezett legyen és kevésbé legyen személyfüggő.  
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II. Az önkormányzati kommunikáció céljai 

Alapvető cél: 
A Kommunikációs Stratégia megteremtse a Hivatal, az intézmények számára a 

kommunikáció- és kapcsolatszervezési tevékenység sikeres és hatékony ellátásához szükséges 

általános kereteket és szabályokat, amelyek magukban foglalják az együttműködés módjait a 

szervezeteken belül és a szervezetek között, valamint a folyamatos és tudatosan tervezett 

kommunikáció feltételeinek biztosítását.  

Átfogó cél:  
A közös fejlesztési célok iránti elkötelezettség megteremtése, az együttműködés 

szükségességének tudatos szintre emelése.  

Specifikus célok: 

 A településen élők identitásának, a lokálpatriotizmus érzésének erősítése, ezzel együtt 

pedig az elégedettségük növelése. 

 Egységes arculat kialakítása a hivatal, az intézmények számára. 

 A Hivatal és az intézmények alkalmazottait motiválni és érdekeltté tenni a kijelölt 

célok megvalósításában. 

 A fejlesztések, elérendő célok, tevékenységek megfelelő szintű, előre megtervezett 

kommunikációja a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök kihasználásával. 

 Kommunikációs eszközök fejlesztése, kibővítése 

 Társadalmi párbeszéd erősítése az igények megismerése végett 

 Együttműködési, egyeztető fórumok erősítése 

 

 

A kétirányú kommunikáció: 
Ahogy a bevezetésben is írtuk, az Önkormányzati kommunikációs stratégia alapja: a magas 

fokú társadalmi nyilvánosság megteremtése, a közérdekű információk az önkormányzat által 

történő, mindenki számára hozzáférhető közzététele.  

A kommunikáció rendszerének működtetése az önkormányzat alapvető kötelezettsége. 

E feladatnak az önkormányzat úgy tesz eleget, hogy: 

 Vámosszabadi polgárai az életüket, településüket és annak környezetét érintő minden 

információval rendelkezzenek; 

 a Képviselő-testület rövid és hosszú távú terveit ismerjék; 

 tisztázza, hogy mi a funkciója a képviselő-testületnek és a hivatalnak, miként 

különülnek el feladataik. 
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III. A kommunikáció községi csatornái 

 

A helyi kommunikáció elektronikus és írott médiumai: 

- Internetes portál (www.vamosszabadi.hu) 

- Oldal sokak által használt közösségi portálon 

- Falutévé 

- Hírlevél (egy hónap aktualitásai) 

- Faluújság (Vámosszabadi község közéleti lapja) 

- Faliújság (hirdetőtáblák a település különböző pontjain) 

- Szórólap 

- Korábbi internetes portál a 2010-14-es időszakról (archiv.vamosszabadi.hu) 

 
 

Személyes kommunikációs csatornák: 

- Képviselő-testületi ülés 

- Falugyűlés 

- Közmeghallgatás 

- Lakossági fórum 

- Helyi kulturális, közösségi és egyházi rendezvények. 

 

Ezek közül Vámosszabadin sok használatban van, inkább csak szigetmegoldásokban. 

Működtetésüknek nincsenek írott szabályai. Ez a stratégia a célok meghatározásával ahhoz 

nyújt iránymutatást, hogy ezen kommunikációs csatornák tervezett hasunálatával a lakossági 

tájékoztatás minél nagyobb fokot érjen el, a választók informálása számukra legszélesebb 

körben elfogadható legyen. 

http://www.vamosszabadi.hu/
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IV. A kommunikáció közösségi szintjei 

Az Önkormányzat belső kommunikációja: 
- Önkormányzat és a lakosság között, 

- Polgármesteri Hivatal és a lakosság között, 

- Intézmények és a lakosság között, 

- Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület között, 

- Polgármesteri Hivatal és az intézmények között, 

- Intézmények között. 
 

Az Önkormányzat külső kommunikációja (mint polgármesteri 
hatáskör): 

- Önkormányzat és civilszervezetek között, 

- Önkormányzat és más települések önkormányzatai között, 

- Önkormányzat és a kistérség között, 

- Önkormányzat és Megyei Közgyűlés között, 

- Önkormányzat és országos/megyei sajtó (más tömegkommunikációs szervek) között. 

 

IV/1. Intézményi kommunikáció 
Önkormányzati belső kommunikáció célja: 

- a képviselők, a külsős bizottsági tagok önkormányzati ügyekben történő 

tájékoztatásának javítása, 

- önkormányzati köztisztviselők tájékozottságának javítása. 

Színvonala előbb-utóbb óhatatlanul megjelenik az önkormányzat külső kapcsolataiban is. 

Sajátosságai: amennyiben az intézményeken belüli kommunikációban alacsony a formális 

 kommunikáció szintje, akkor szerepet kap az informalitás. 

A sikeres belső kommunikáció lényege a közös megoldások keresése, ami állandó egyeztetést 

és információ megosztást jelent a munkatársak és vezetőik között. A kellőképpen informált 

dolgozó lojalitására bátran lehet számítani. (polgármester – intézményvezetők között, 

intézményvezetők és munkatársak között) 

 

Külső intézményi kommunikáció célja: 
- a lakók tájékoztatása az önkormányzat céljairól, törekvéseiről, intézkedéseiről, a 

községháza eseményeiről, a hosszabb távú fejlesztési elképzelésekről. 

- a lakók kezdeményezéseinek, véleményeinek fogadása, ezek rendszeres értékelése. 

Az intézmények külső kommunikációját előre tervezni kell. Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó 

alkalmazottakat fel kell készíteni, hogy hogyan kommunikáljanak az ügyfelekkel, hogyan kell 

megnyugtatni vagy „leszerelni” az ideges ügyfelet. 

Az átlagpolgár szemében a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület egy és ugyanaz!  
Ha az ügyfél a Polgármesteri Hivatal rossz tapasztalatokat szerez, akkor azt az egész 

önkormányzatra fogja vonatkoztatni – és ez fordítva is igaz! 
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Arculat 
Egy közintézmény nem csak verbálisan vagy írásban, illetve tettekkel kommunikál, hanem 

puszta megjelenésével is. Azzal is, hogy miképpen néz ki az épület, az irodák berendezésével, 

a levélpapírral, és mindennel, ami látható.  

IV/2. A képviselő-testület kommunikációja  
A képviselő-testület ülései nyilvánosak, döntéseit kötelezően közzé kell tenni. Az üléseken 

elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melynek 1 példánya a Hivatalban minden érdeklődő 

számára hozzáférhető, valamint Vámosszabadi internetes honlapján szintén olvasható. 

A Faluújság mindenkori megjelenő számaiban az elmúlt időszak fontos, a nyilvánosságot 

jobban érdeklő döntéseiről, meghozott rendeletekről, határozatokról a Jegyző ad tájékoztatást. 

El kell érni, hogy a képviselő-testület és a polgármester folyamatosan kapcsolatban legyen a 

községben működő civilszervezetekkel, tájékoztassák őket a testület döntéseiről, vonják be 

őket a döntések előkészítési folyamatába. 

Erősíteni kell a képviselők kommunikációs szerepét! 

IV/3. Az önkormányzat idegenforgalmi kommunikációja 
Célja a településre érkező hazai és külföldi látogatók, turisták tájékoztatása Vámosszabadiról, 

a helyi rendezvényekről, nevezetességekről, szálláshelyekről. 

 

IV/4. Az önkormányzat „üzletember” kommunikációja 
Célja a településre érkező üzletemberek figyelemfelkeltő tájékoztatása: 

- a település által kínált befektetési lehetőségekről, 

- a kereskedelmi és egyéb kapcsolatok kialakításának lehetőségeiről, 

- befektetői környezetről 
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V. A kommunikációs csatornák 

V/1. Internetes önkormányzati portál 
Az önkormányzati hírportál legjelentősebb előnye, hogy gyors, folyamatosan bővíthető és 

interaktívvá tehető. Központi megjelenítője lehet az összes önkormányzattal kapcsolatos 

közérdekű, nyilvános információnak. Az internetes portálon megjelent információk azonnal 

továbboszthatóak közösségi portálokra és a falutévére is. Alapja lehet minden más 

kommunikációs csatornán kiadni szánt írásnak, információnak. 

 

Elvárások az internetes hírportál szerkesztésével kapcsolatosan: 

- legyen naprakész a közérdekű információk tekintetében. 

- Az önkormányzat és a képviselő-testület munkája elérhető, visszakereshető legyen. 

- Legyen egy központi információs forrás az önkormányzat (hivatal és polgármester) 

tevékenységéről a lakosság számára. 

- Jelenjenek meg rajta az önkormányzati intézmények aktualitásai. 

- A civil szervezetek bemutatkozásai, elérhetőségei és esetleges aktualitásai kapjanak 

helyet rajta. 

- A helyi vállalkozók kapjanak bemutatkozási lehetőséget (cégkatalógus) 

- Magas marketingértékű településképet mutasson be a községről. 

Elvárások az interaktivitással kapcsolatosan: 

- a magyarországi szabályozásokat és elterjedt internetezési szokásokat alapul véve az 

önkormányzatnak érdemes létre hoznia egy közösségi portálon egy hivatalos oldalt 

(ezzel a IV/2. pontban bővebben foglalkozunk), amin annak követői üzeneteket 

helyezhetnek el, az azon megosztott posztokhoz véleményüket megtehetik. 

V/2. Oldal sokak által használ közösségi portálon  
Egy közösségi portálon létrehozott oldal alkalmas a leginkább arra, hogy az önkormányzat 

tevékenysége, megosztásai iránt érdeklődők az Interneten leggyorsabban az aktualitásokról 

tudomást szerezzenek. A honlapra felkerülő hírek, aktualitások és programok megosztása 

ezen a közösségi oldalon pár kattintással az arra illetékesek számára biztosított. Ennek a 

kommunikációs csatornának sajátosságából adódóan bárki tehet a megosztott információhoz 

megjegyzést, amely azonban érdekeket és törvényeket sérthet, ezért szükséges ezen oldal 

moderálása.  

V/3. Falutévé 
A településen kábeltévé hálózat működik, amelynek szolgáltatója (Vidanet Zrt) biztosít egy 

csatornát Teletext oldalak megjelenítésére. Ennek tartalmának szerkesztéséért a Falutévé 

szerkesztős a felelős. Tartalmát az Internet portálon megjelent aktuális hírek, információk és 

programok alapján állítják össze és frissítik.   

V/4. Hírlevél 
Az internetes portálon megjelent aktualitások, rendezvényekre szóló meghívókból a portálhoz 

telepített hírlevél komponenssel havi rendszerességgel összeállítható egy két-négy oldalas A4-

es méretű pdf-dokumentum, amely a honlapon elhelyezhető, a hírlevélre elektronikusan 

feliratkozottaknak e-mailben elküldhető, egyéb igénylőknek postaládájukba kijuttatható.  
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V/5. Faluújság 
Vámosszabadi Község Önkormányzata „Vámosszabadi Mi újság?!” címmel önkormányzati 

lapot működtet azzal a céllal, hogy a falu lakosai tájékozódhassanak a helyi ügyekről, az 

önkormányzat működéséről. Ez összhangban áll a hatályos sajtótörvénnyel, amely szerint „a 

Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb 

környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben”. 

A község lakóinak tájékoztatása az önkormányzat, a képviselő-testület munkájáról 

megegyezik az Önkormányzati törvény azon előírásaival, amely az önkormányzatok 

nyilvános működéséről rendelkezik. 

 

A lap helyi, közéleti lapnak tekintendő, melyre az alábbi kötelezettségek vonatkoznak: 

a) tartalmi kötelezettségek 

- tájékoztatás a helyi közügyekről, 

- az önkormányzati és intézményi közlemények ingyenes közlése, 

- helyben igénybe vehető, oktatási és továbbképzési lehetőségek megismertetése, 

- a faluban élő civilszervezetek számára megnyilvánulási lehetőség biztosítása, 

- közérdekű információk közlése, 

- egészséges életmódra serkentés, 

- a hirdetések aránya ne legyen több, mint a tartalom 20 %-a. 

 

b) Jogi, erkölcsi, etikai kötelezettség 

- objektivitásra, pártatlanságra, tárgyilagosságra törekvés, 

- hitelesség, pontosság, 

- tilos a gyűlöletkeltő és kirekesztő tartalmak közlése, 

- az írások nem sérthetik az emberi jogokat, 

- a „Faluújság” független párt és egyéni érdekektől. 

- a helyi érdekek képviselete. 

 

 

A „Faluújság” irányvonalának ellenőrzése 

A lap irányvonalát a Képviselő-testület  -  mint a lap alapítója -  a sajtótörvény előírásai 

alapján határozza meg. A törvény lehetőséget biztosít a lap irányvonalának ellenőrzésére. 

A képviselő-testület ezt a jogát évente egy alkalommal, az elmúlt egy évben megjelent 

lapszámainak elemzése után, nyilvános ülésen tegye meg. 

Rendkívüli esetben (ha a lap durván eltér a kijelölt irányvonaltól) a képviselő-testület 

bármikor napirendjére tűzheti a lap irányvonalának vizsgálatát. 

 

Javaslatok: 

- állandó szerkezet, 

- minden vámosszabadi lakott ingatlanba jusson el. 

 

V/6. Faliújság 
Kívánatos, hogy a falu több pontján elhelyezett hirdetőtáblákon helyezzük el a törvény által 

kötelezően előírt „kifüggesztéseket” és a lakossági felhívásokat (tüdőszűrés, kutyák oltása, 

választások időpontja, stb.). Az önkormányzat hirdetőtábláin lehetőséget kap a lakosság is 

hirdetményei elhelyezésére. 
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A hirdetőtáblákat célszerű hetente ellenőrizni, s a már aktualitását vesztett hirdetményeket 

eltávolítani. 

V/7. Szórólap 
Előfordulhat olyan információ lakossággal való megosztásának szükségessége, ami soron 

kívüli. Ez leginkább valami rendkívüli (de még nem a katasztrófavédelmi tevékenységgel 

kapcsolatos) eseményről, történésről szóló papír alapú értesítés a kiválasztottaknak vagy a 

falu teljes lakosságának.  

V/8. Korábbi internetes portál 2010-14 közötti időszakról 
Az Önkormányzat 2015-ben egy korszerűbb, megjelenésében megújított honlapot vezetett be, 

amelyre az előző évek tetemes mennyiségű adatát nem kívánta átmigrálni. Ezért úgy döntött, 

hogy a legalább a jelenlegi ciklus időtartamáig a 2010-14-es önkormányzati ciklus honlapját 

archiv.vamosszabadi.hu elérhetőségen bárki által elérhető módon archívumban tartja. 

VI. Összegzés 
Egy település kommunikációja több szinten és több csatornán keresztül történhet. A 

kommunikáció akkor igazán hatékony, ha egyszerre több csatornán keresztül zajlik, és a helyi 

polgárok többféle formában találkoznak ugyanazzal az információval. A hiteles tájékoztatás 

megteremti a bizalmat, mely bizalom erősíti a polgárokban azt, hogy egyenrangú félként, 

felnőttként kezelik őket. 

Törekedni kell a megfelelő eszköz kiválasztásán túl, újabb lehetőségek felismerésére és arra, 

hogy a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák közül a legtöbbel tudjunk élni. Nem 

szorítkozhatunk azonban csupán a kommunikációra és annak szervezésére!  

Az önkormányzati közönségkapcsolatok biztos hátterét a jól szervezett és elvégzett munka; 

az önkormányzat teljesítménye adja meg. 

 

Vámosszabadi, 2015. április ... 

 

 

 

 

           

 


