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Hatékony a kommunikáció 

akkor, amikor a fogadó a lehető legnagyobb 
mértékben úgy értelmezi az információt, ahogy 

a küldő gondolta.  

 

 

 

az van, ami átmegy! 

 

Csomagolás = Hatékonyság? 



Négy fő kérdés, amit meg kell válaszolnunk! 

Mit akarunk közölni? 

Kinek akarjuk elmondani? 

Miért akarunk vele erről kommunikálni? 

Hogyan akarjuk eljuttatni az információt? 

Szavakkal meggyőzni = GYŐZNI 



Mit akarunk közölni? - TARTALOM 

• Tényszerű. 

 

• Megbízható szakmai 
forrásból származzon. 

 

• Közérthető legyen. 

 

• Cselekvésre késztessen.  

Szeretünk hosszú, több 
mellékmondattal elmondani mindent.  

Helyette törekedjünk a tiszta,  
egyértelmű, rövid mondatokra.  



KINEK akarjuk átadni az információt? - CÉLCSOPORT 

 Célcsoportok igényeire szabott 
információk. 

 

 Az információkat meg kell 
érteni a laikus közönségnek. 

 

 A tudás, attitűdök, gyakorlatok 
és hiedelmek ismerete 
lehetővé teszi az üzenetek és 
információk testreszabását.  

 

Az üzeneteknek világosnak, tömörnek, 
következetesnek és cselekvésre ösztönzőnek 

kell lenniük. 



MIÉRT akarok vele erről kommunikálni?  - CÉL 

Magatartásváltozás elérése. 
 
Hiteles informálás. 
 
Megelőzés, kockázatcsökkentés. 
 
Kölcsönös párbeszéd kialakítása.  
 
Közvetve politikai döntéshozatal 

befolyásolása.  



HOGYAN akarjuk eljuttatni az információt? - CSATORNÁK  

Klasszikus média 

Social média 

Publikációk  

Rendezvények, konferenciák  

Stakeholderek, döntéshozók 



Hatás=Győzelem? 

• Mondani - nem azt jelenti, hogy 
hallani! 

• Hallani - nem azt jelenti, hogy 
odafigyelni! 

• Odafigyelni - nem azt jelenti, 
hogy megérteni! 

• Megérteni - nem azt jelenti, 
hogy egyetérteni! 

• És egyetérteni - egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy betartani! 
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Kommunikációs szakértői támogatás 

Ez is egy szakma, saját specifikum szerint…. 

 

• Mérlegel 

• Elemez 

• Stratégiát gyárt 

• Megvalósít 

• Értékel  



EREDMÉNYEK 

Fókuszban az egészség! - Szeged, 2017.03.01. 

 Váltson ólommentesre! - Budapest 2018. július 

Koraszülés prevenció - Miskolc, 2018. október 4. 

Közös érdekünk a parlagfűmentes Magyarország - Budapest, 2018. november 5. 

Az egészségfejlesztési hálózat továbbfejlesztése – Budapest, 2019. február 5. 

  Az infekciókontroll gyakorlat fejlesztése: hazai és nemzetközi irányok és     x lehetőségek – 
Budapest, 2019. március 6. 

Iskolai egészségfejlesztés – Budapest, 2019. április 3.  

   Antibiotikumok körültekintő használata és az infekciókontroll: jó úton  járunk-e? – Budapest, 
2019. november 18. 



I. Ólom  

 

II. Parlagfű 

 

 

III. Koraszülésprevenció 

 

IV. Mentális egészség 

87  generált sajtómegjelenés 61 nyilatkozat 

127 nyilatkozat 337 generált sajtómegjelenés 

12 nyilatkozat 217 generált sajtómegjelenés 

23.400 fő elérése/alkalom Social kampány 

27.230 fő elérése/alkalom Social kampány 

42.000 fő elérése/alkalom Social kampány 

37.300 fő elérése/alkalom Social kampány 

EREDMÉNYEK 



KÖZELEBB A LAKOSSÁGHOZ ÉS A 
SZAKMÁHOZ 

• Több mint 110 000 db szóróanyag 57 

témában 

• Több mint 118 000 db plakát 39 

témában 

• Több mint 45 000 db egyéb kiadvány 

• 229 rendezvény, több mint 11.000 fő 

részvételével  

  - konferencia 

  - képzés 

  - workshop 

  - felkészítés 

EREDMÉNYEK 



 

Tömegrendezvények: 

 

• Európai Mobilitási hét- 2018.  és 

2019.  

• Kutatók éjszakája – 2018.  

• BKK Családi Egészségnap- 2018. 

és 2019.  

• BabaMama expó – 2018.  

• I. Parlagfű akciónap-2018.  

• Bevetés 2019. - Közszolgálati és 

rendvédelmi nap a CSOPA-ban.  

KÖZELEBB A LAKOSSÁGHOZ ÉS A 
SZAKMÁHOZ 

EREDMÉNYEK 



Kommunikálni szeretnéd az eredményed?  

Van egy jó ötleted? 

Gyere! Várunk!  

 

T épület 315. szoba 

vagy  kommefop@nnk.gov.hu 



Köszönöm a figyelmet! 




