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Írta: Molnár László 

 
P.R. 
  
A minap intézményünk P. R. munkájáról érdeklődött valaki. 
Vajon mennyire ismert, és mit jelent Magyarországon — és különösképpen a szociális-, 

a gyermekvédelmi vagy az oktatási intézmények menedzselésben a P. R. munka? 
Az angol kifejezés a public relations nehezen, vagy sehogyan sem fordítható magyarra. 

A fogalom jelentéstartalmához tartozik a bizalmon alapuló kapcsolatépítés, kapcsolatápolás, 
függetlenül attól, hogy egy termék eladásának elősegítése, egy politikai elképzelés 
megvalósítása, vagy valamely intézmény, civil szervezet céljainak megismertetése és 
támogató elfogadtatása a cél. A fogalom körében értelmezhető az együttműködés, a 
konszenzusteremtés, az érdekegyeztetés, a konfliktuskezelés. Professzionális technikák 
segítségül hívásával a szer-. vezet és környezete harmonikus kapcsolatára törekvés jellemzi. 

Az Amerikai Egyesült Államokban a század elején egy bányászsztrájk és kormányválság 
kezelésére alkalmazták először a kommunikációszervező munkát. Az azóta bekövetkezett 
hatalmas fejlődését minden bizonnyal a világgazdaság növekedésének, az információ 
robbanásának köszönheti, és annak is, hogy az egyre bonyolultabb, kiismerhetetlenebb 
világban mindenkinek—állampolgárnak, politikai vagy gazdasági szereplőnek — elemi 
érdeke önmaga elfogadtatása, önmaga és környezete megismerhetőségének biztosítása. Ezt 
az érdeket persze alapvetően a gazdasági verseny, a piac tartósítja, de nem lebecsülendő az 
egyének és az intézmények elidegenedésük elleni küzdelme sem. 

Idehaza a gazdaságban jelent meg először a kommunikációszervező tevékenység, ott is 
elsősorban a külföldi vállalkozások nélkülözhetetlen tartozékaként. Működni látszik a 
politikai érvényesítésben is, ahol profikat alkalmaznak. Napi díjazásuk kedélyeket borzoló 
ugyan, de bizonyos, hogy nélkülük a nemcsak pénzben mérhető veszteségek kockázata jóval 
nagyobb volna. 

Vannak már gyermekotthonok, családsegítő szolgálatok, szervezetek, alapítványok- 
csekély számban ugyan —, ahol felismerve a kapcsolatépítés, a „kliens szerzés” 
jelentőségét, szolgáltatásaikat, szakmai kínálatukat az érintettek számára jól feldolgozható, 
könnyen érthető és bizalmat ébresztő módon igyekeznek célba juttatni, a médiában 
terjeszteni. 

Azok a szervezetek viszont, amelyek pillanatnyi kényelmi érdekeknek engedve keveset 
mutatnak magukból, netán kifejezetten rejtőzködnek, nem hiszem, hogy hosszú életűek 
lehetnek. 

Az utóbbi időben szerzett személyes tapasztalataim arról győztek meg, hogy bizonyos 
helyzetekben az egyetlen értelmes alternatíva a jól szervezett kommunikáció, melyből 
mindenki profitálhat. A fővárosi GYIVI és a főváros gyermekotthonai között feszülő, 
elsősorban a gondozásba került gyerekek elhelyezését érintő szakmai kérdésekben voltak 
bemerevedett álláspontok, sok éve húzódó állóháborúra emlékeztető helyzetek. A hivatalos 
formákat nélkülöző kötetlen konzultáció-sorozat, magunk közül választott moderátorral - 
mert így jobbnak bizonyult -feloldott görcsös helyzeteket, és szakmailag a jövőben 
normaként kezelendő jelentős eredményeket hozott. A P.R. intézményközi 
szervezetfejlesztésnek is nevezhetnénk, ahol a kommunikációszervezés sok esetben magáról 
a kommunikációszervezésről szól. 

A sajtó, a médiák közbeiktatásával kapcsolatot tartani a közvéleménnyel már sokkal 
nehezebb. Elő példája ennek a Schöpf Mérei Ágost Kórház és a GYIVI együttműködésének 
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szándékoltan és szándékolatlanul egyaránt eltorzított bemutatása. Célunka krízishelyzetben 
lévő anyák és leendő gyermekeik megmentését a szégyenükben, kitaszítottságukban és 
tudatlanságukban csecsemőgyilkosságtól sem elrettenő nők visszatartása; de a sajtó számára 
emberhez méltó körülmények biztosítása nem tűnik elég érdekesnek, hírértéke gyenge. Ezért    
irányítja a sajtó az örökbefogadásra a figyelmet, hiszen az anyák egy része minden 
erőfeszítés ellenére nyilvánvalóan le fog mondani gyermekéről. Ez már következmény, 
amikoris nagyon fontos, hogy jelenlétünkkel biztosítsuk a törvényességet — és a várakozó 
listán lévő szülőknek ajánljuk ki az örökbe adható csecsemőt. A sajtó, a média ha csak 
teheti, itt kezdi a történetet és itt fejezi be, az elkészített interjúkat addig vagdossák, 
„szerkesztik”, míg kizárólag az örökbefogadásról fognak szólni. 

A kommunikációszervezés nem csodaszer, de hatékonyan segíthet fontosnak gondolt 
folyamatokat. Technikái között sok minden megtalálható, alkalmazható, de nem reklám, 
nem propagandamunka. Az embereket, a közvéleményt befolyásolni képes valamennyi 
technikával vissza lehet élni, manipulálni lehet. 

Gyakori a kommunikációszervezés sokoldalú hasznosításával igen gyenge intézmény jó 
színvonalú menedzselése, s az ellenkezője ugyanígy igaz. 

Azt sem könnyű eldönteni, hogy a közoktatásban és a szociális szférában dolgozó 
közalkalmazottak 1996-ban esedékes 19,5%-os bérfejlesztéséből mi igaz és mi nem. Az 
ellentmondó nyilatkozatok, a kibogozhatatlan összevisszaság, a helyes és helytelen 
értelmezések tömkelege egyaránt lehet a kommunikációszervezés elégtelensége, vagy 
manipuláció következménye. Hogy az utóbbit ne vélelmezhessük, ahhoz bizalomra van 
szükség, a bizalmat pedig ki kell vívni. 

Az ellátók mindmáig igen szemérmesek, ha saját érdekeik érvényesítéséről van szó. Az 
őket tömörítő szakmai szervezeteknek és a szakszervezeteknek bizonyára, többet kellene 
tenniük, ha kell, profi P. R. munkával. 

A gazdaságban, a politikában, a humánszolgáltatásokban egyaránt létjogosultsága van a 
kommunikációszervezésnek. Meg kell tanulni a technikákat, alkalmazni kell a hozzáértő 
szakembereket, és meg is kell őket fizetni, mert megtérül. 

 


