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MAGYAR MARIANN – MÁK KORNÉL 

Kultúra és kommunikáció az információ korában  

A Public Relations (PR) a hírnév gondozására irányuló folyamatos, kétirányú kommunikáció 

szervezése. Olyan menedzsmenti, irányítási tevékenység, amely akkor tekinthető sikeresnek, 

ha hozzájárul az egyének, csoportok, szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértés 

és bizalom megszületéséhez és megerősödéséhez. A PR céljait és eszközrendszerét tekintve 

egyaránt összetett szakterület: olyan tudomány, amely sokirányú és kellően megalapozott tu-

dást igényel művelőitől. A PR-t hivatásul választó szakembernek így többek között ismernie 

kell a PR fejlődését meghatározó szakmai trendeket és az azok alapjául szolgáló kulturális, 

társadalmi, technológiai változásokat is. 

A folyamatosan megújuló PR jelentős változásokon ment át az elmúlt években. E változá-

sok alapvető forrását az új kommunikációs technológiák megjelenése és elterjedése, a sokcsa-

tornássá váló tömegkommunikáció egyénre és közösségre gyakorolt hatása jelenti.1 Az új kom-

munikációs kultúra expanziója eddig ismeretlen közösségi, társadalmi formák megszületésé-

hez vezet, amelyek behálózzák az információ korában élő ember életét, és amelyek éppen ezért 

a kölcsönös megértés, jóakarat és támogatás feltételeinek megteremtését célzó PR-tevékenység 

szempontjából megkerülhetetlenekké válnak. Az új típusú közösségek tagjaiként kommunikáló 

emberek nyelvi, képi, fogalmi világában mindegyre mélyebb nyomokat több nyomot hagynak 

ezek a közösségi kötődések. A célközönség megszólítása így a hagyományos PR-eszközökkel 

egyre nehezebbé válik.2 

Ugyanakkor az új kommunikációs technológiák révén eddig ismeretlen lehetőségeket tá-

rulnak fel a célcsoportokkal folytatott folyamatos, kétirányú kommunikáció terén. Teljes mér-

tékig érthető Daniel Janal lelkesedése, aki szerint az új média expanziójával „aranykor kö-

szönt be a Public Relations számára”.3 Az új kommunikációs technológiáknak köszönhetően 

a társadalmi csoportok aktivizálásra törekvő kommunikátorok immár közvetlenül, az újonnan 

szerveződő közösségek keretében érhetik el a célcsoportokat, és folytathatnak velük folyama-

tos párbeszédet az őket érintő problémákról. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a vá-

laszt, hogy miként befolyásolja mindez egy speciális terület, a kulturális PR hagyományos 

technikáit, illetve hogy hogyan hasznosíthatók az új eszközök egy olyan nagyváros kulturális 

kommunikációja terén, mint Kecskemét. 

Kulturális PR az információ korában 

Az elmúlt ötven évben az új kommunikációtechnológiai vívmányok megjelenése és elterjedése 

(a számítógéppel, telefon stb.) jelentős kulturális változások forrásává vált: az információ kora 

                                                      
1 Lásd ezzel kapcsolatban: Sós Péter János – Szécsi Gábor (szerk.): A Public Relations elmélete és gyakorlata. 

MPRSZ –PTE, Budapest-Pécs, 2015. 
2 Lásd Szécsi Gábor: Nyelv, média, közösség. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. 
3 Daniel Janal: Eladásösztönzés, reklám, áruk és szolgáltatások értékesítése az Interneten. Bagolyvár Kiadó, Bu-

dapest, 1998. 
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átalakította a kultúráról, művelődésről alkotott fogalmunkat. A kultúra és művelődés intézmé-

nyeinek, az egyéni alkotóknak pedig ebben az információközpontú világban kell eredményesen 

kommunikálnia a különböző közösségi formákhoz tartozó célcsoportokkal.  

Az információs társadalom új jelenségei a kulturális szféra szereplőit újabb és újabb kihí-

vások elé állítják. Ahhoz, hogy az általuk termelt kulturális terméket el tudják adni, új kom-

munikációs stratégiákat kell kialakítani. Eredményes megszólítás hiányában nem fogják befo-

gadni és megvásárolni a kulturális terméket, az intézmények látogatottsága minimálisra csök-

ken. Ebben a helyzetben kiemelkedő szerepe lehet egy megfelelően felépített és kivitelezett 

Public Relations programnak, amely révén a kultúra szereplői közelebb kerülhetnek a célcso-

portokhoz azzal, hogy kölcsönös megértést és bizalmat generál a felek között. A PR akkor 

tudja ezt a rendeltetését betölteni, ha a célcsoportok igényeinek, elvárásainak feltérképezésére 

épül, és ez alapján egyezteti a szervezeti politikát és eljárásokat a közérdekkel, illetve hajt 

végre intézkedési tervet a közvélemény támogatásának elnyerése céljából. Az így megalapo-

zott hatékony kommunikáció, a hatékony közönségkapcsolat megerősíti a szervezetről kiala-

kult kedvező képet és az aktív támogatást, növeli a bevonható pénzügyi forrásokat. 4 

Napjainkban a PR-tevékenység eredményességét alapvetően határozza meg a PR-akciók 

szolgáltatástartalma. A kultúra is egyfajta szolgáltatást és tranzakciókat kínál, s ebben a folya-

matban a kultúra maga is egyfajta termékként jelenik meg. Ennek a tranzakciós folyamatnak 

Veres Zoltán az alábbi elemeit különíti el egymástól: 

− a szolgáltató háttérintézményei, ez a háttérszemélyzet és az eszközrendszer, ez az ún. 

backoffice; 

− maga a termék, vagy a szolgáltatásárú, amelyből számos szolgáltatás esetében egyidejű-

leg több is látható a tranzakció helyszínén; 

− az igénybe vevő, aki részt vesz az ügyletekben; 

− más igénybe vevők, akik egyidejűleg az ügylet helyszínén tartózkodnak.5 

Veres a szolgáltatás dimenzióit két részre osztja: a szolgáltatásra és a fogyasztóra szabás 

mértékére, illetve a végzett munka intenzitására. Ez lehet alacsony vagy sztenderdizált, a ver-

senyelőny súlypontja a technológián keresztül a termelékenységet növeli, illetve magas, vagyis 

adaptált, amikor is a versenyelőny súlypontja a kapcsolatok rugalmasságán múlik. A szolgál-

tatókra jellemző a sztenderdizálás, ami homogén vevői igényeket elégít ki. Ebben az esetben 

nincs sem interakció a fogyasztóval, sem komplex, megoldási vagy kezelési folyamat. A szol-

gáltató műhely esetében egyéni fogyasztóigényeknek kell megfelelni. A vevőre szabottság ez 

esetben megakadályozza a költséghatékony sztenderdizálás lehetőségét. Ezzel szemben a tö-

megszolgáltatással, ahol nagy munkaintenzitás mellett alacsony a vevőre szabás mértéke. 6 

Mindez meghatározza a kulturális marketing irányát, ami Magyari Beck István szerint így 

határozható meg: „A kulturális vállalkozások kínálata, alapvetően mentális, lelki, érzelmi hi-

ányérzet kielégítését célozza. Ilyenek a kikapcsolódás, a feltöltődés, a szórakozás, a kellemes 

időtöltés, az új ismeretek szerzése stb.”7 A kulturális marketing sikeressége ilyen értelemben 

elképzelhetetlen a célcsoportok kultúrával kapcsolatos attitűdjeinek ismerete  nélkül. Ilyen cél-

                                                      
4 Priksz Gábor: PR stratégia és a gyakorlati PR www.nosza.hu/kutat/REVkutatas/5PR/  
5 Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve. 49. oldal Budapest, Akadémia Kiadó 2009, 49.o. 
6 Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003, 66-67.o. 
7 Dinya-Farkas- Hetesi-Veres: Nonbusiness Marketing és menedzsment, 95. oldal, KJK Kerszöv, Budapest 2004. 
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csoportok lehetnek például a nézők, a lakosság, turisták, az állam és önkormányzat, szakható-

ságok, támogatók, szponzorok, a média és az önkéntes segítők.8 Az ő megszólításuk és part-

nerségük feltétlen szükséges egy nagyváros intézményei által kínált kulturális termékek meg-

vételében, támogatásában és szponzorálásában. 

Az egyes célcsoportokkal folytatott kommunikáció során figyelemmel kell lenni arra,  hogy 

az emberi információfeldolgozásban egyfajta automatizmus működik, hiszen az egyént, mai 

világunkban rengeteg információ éri, ezért ezeket, mindenképpen szelektálni kell. Ezért auto-

matikusan és nem tudatosan egy sor műveletet hajtunk végre, és a komplex dolgokat leegysze-

rűsítjük. Az ember sajátságosan fogadja be az őt érő impulzusokat.9 Lakatos-Báldy Zsuzsanna 

a kultúra modern jelentésének három kategóriáját különbözteti meg:  

− szellemi, lelki, esztétikai fejlődés folyamata, 

− egy-egy nép, korszak, csoport vagy általában az emberiség sajátos életmódja, 

− szellemi, művészeti tevékenységek és alkotások. 

Vagyis a kultúra nem statikus, változatlan, hanem épp ellenkezőleg, dinamikusan változik. 

Nem csak a kultúra határozza meg, befolyásolja a benne élő emberek világfelfogását, életét, 

viselkedését, érzelmeit és gondolkodását, hanem ezek az emberek is építik, befolyásolják a 

kultúrát.10 

A kultúra szervezésében tehát fontos a közös cél érzésének a megteremtése. A siker, csak 

akkor garantált, ha egy intézmény, tágabb értelemben egy kulturális közösség stratégiát alkot, 

keresi a lehetőségeket arra, hogy miképpen is tud sikeresen kommunikálni. Egy település szint-

jén kifejezetten fontos, hogy a fenntartó és intézményei, illetve a terület helyi szereplői között 

milyen szintű összefogás jön létre ebben a kérdésben. Tehát az első feltétel az összefogás és a 

stratégiaalkotás. A második a végrehajtás, az eszközök keresése, kommunikációs folyamatok 

elindítása. Itt is kiemelten fontos az összehangoltság, az együttműködés. A perspektivikus ösz-

szehangolás mellett a szereplőknél az egyéni önálló stratégia és folyamat is kell a saját kínála-

tuk kialakításában. Az eredmény, ha a fentiek megvalósulnak, maga a siker. Ezt természetesen 

folyamatosan szupervízionálni kell és az eredményekre építve, újabb stratégiákat létrehozni az 

újabb kihívásokra reflektálva. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a dinamikusan fejlődő 

nagyváros, Kecskemét esetében a kulturális kommunikáció hogyan valósul meg napjainkban. 

Kecskemét kulturális kommunikációjának új útjai 

A város kulturális valóságának biztos pillérei: a város tradicionális és kortárs értékeinek széles 

skálája, Kecskemét nemzetközi kvalitása, valamint a jól működő, a feladatokat és a közösségi 

igényeket széles körben lefedő intézményhálózata. Erre a tartós alapra épül a pályázati rend-

szereken keresztül elnyert és elindított fejlesztéseknek köszönhetően kialakuló új, többfunk-

ciós, multikulturális közösségi terek létrejötte. A sikeres pályázatok rövid-, közép- és hosszabb 

távú irányokkal szolgálnak a város minőségorientált fejlesztéséhez. 

Az értékközpontúságból nem engedve, ugyanakkor a folyamatosan változó befogadói ma-

gatartást is figyelembe véve az újonnan formálódó közösségi terek funkcióit átgondolt célrend-

szer szerint alakították ki. Az értékek közvetítése, átadása csak akkor vezethet eredményre, ha 

                                                      
8 Dinya-Farkas- Hetesi-Veres: Id.kiad. 
9 Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Vállalati interkulturális kommunikáció. In: Sós Péter János – Szécsi Gábor (Szerk.): 

A Public Realtions elmélete és gyakorlata . Id.kiad. 112.o. 
10 Uo. 114.o. 
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az innováció és esélyegyenlőség jegyében, korszerű eszközökkel, koordináltan történik. A kö-

vetkező nemzedékek érdekében és a városban élők, letelepülők igényeire gondolva a szó ha-

gyományos és átvitt értelmében többszólamú kultúrát célszerű megszólaltatni. Kecskemét kul-

turális stratégiai céljai között ezért ott találjuk a multikulturalitás szempontjainak érvényesíté-

sét és a különböző társadalmi csoportok irányában megvalósuló interaktivitás feltételeinek 

megteremtését. 

A város kulturális stratégiájának megalkotásakor figyelembe kellett venni, hogy a sokcsa-

tornás kommunikáció megjelenésével a célcsoportok megszólítása új eszközöket igényel, az 

eredményesség érdekében a kulturális PR-nek még kreatívabbá kell válnia. Szükség van, az 

interaktivitásra, sajtótájékoztatók, bemutatók tartására, fel kell tudni használni a médiumokat, 

az internet lehetőségeit, egyre fokozottabban a közösségi portálokat.  A város kulturális kom-

munikációjának a fentiek jegyében kibontakozó új irányait a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 

Központ Nonprofit Kft. kommunikációs stratégiájának tükrében kívánjuk a továbbiakban be-

mutatni. Ez a stratégia ugyanis megfelelően reflektál az információ korának kihívásaira: haté-

konyan aknázza ki az új média kínálta PR- és marketing eszközöket. 

A kommunikációs stratégia lényege az, hogy kijelölje a célok megvalósításához szükséges 

cselekvési irányt. Ezek Kecskemét esetében a következők: 

1.) a visszatérő vendégek megtartása (pl. hűségakció, kapcsolt szolgáltatások); 

2.) új látogatók megnyerése (megkülönböztető előnyök hangsúlyozása árakciók helyett); 

3.) új és megújult szolgáltatások bevezetése. 

Ezek a cselekvési irányok a Hírős Agóra alábbi kommunikációs célkitűzéseiben öltenek 

testet: 

− a legfőbb kommunikációs cél a rendezvény programjaival kapcsolatos tájékozottság, 

naprakész információk, a megfelelő eszközök biztosítása a munkához, (internet, telefon, 

szóróanyagok), valamint rendszeres egyeztetések szervezése; 

− fontos cél a PR hatékonyságának a növelése, új típusú megjelenési lehetőségek felkuta-

tása (pl. internet közösségi oldalai, elektronikus hírlevelek, kihelyezett monitor reklá-

mok, fényreklámok, kisebb led-fal reklámok, együttműködések más szolgálatokkal, kö-

zös akciók); 

− lényeges feladat a helyi információnyújtás minőségének növelése, hatékony egyezteté-

sek szervezésével, a belső kommunikáció javításával, a belső PR fejlesztésével; 

− ugyancsak fontos cél a minél nagyobb közönség elérése különböző kommunikációs csa-

tornákon (pl. közösségi háló, ingyenes hirdetők, kapcsolatok, együttműködések, közös 

akciók). 

A kulturális PR szempontjából kiemelkedő szerepe van a megfelelő arculat megteremtésé-

nek. Az egységes arculatot a Hírös Agóra arculati kézikönyve határozza meg, valamint az az 

elv, hogy a különböző egységek egy név és dizájn alatt, jól kialakított, egyéni jellemzőiket 

megtartva jelenjenek meg. Az arculati elemek és a PR szempontjából a következő tevékenysé-

geket kívánja fejleszteni: 

Elektronikus terület: 

– Az online kommunikáció erősítése, szélesítése. 

– Új egységesített honlap, külön tervezett slide képek. 
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– Facebook-jelenlét erősítése, meghatározott célcsoportra irányított facebook-os fizetett hir-

detések indítása. „Én üzenetek” a facebook-on fiktív vagy létező véleményvezéreken ke-

resztül. 

– Célcsoport meghatározása érdeklődés alapon – kereső-optimalizálás facebook hirdetések, 

zárt csoportokba való bejutás. 

– Hírlevél, új megjelenés a megkezdett jó tematizálás fenntartásával, a kecskeméti Média-

centrummal közösen kulturális havi kiadvány megjelentetése. 

– Led-falak, illetve fény és betűreklám. 

– Képújság – egységes arculat a havi plakát mintájára. 

– Monitorok – egységes arculat a havi plakát mintájára. 

– Spotok – egyedi és a Hírös Agóra köztudatba kerülésének erősítése. 

– Zene, kép, imázs, film stb. – jellemző, egyedi, megkülönböztető brand. 

– MIR (marketing információs rendszer) kialakítása. 

Papíralapú terület: 

– Plakát – havi plakát – új dizájn, egységes grafika, QR kódok, megjelenítése a plakátokon, 

minden nyomtatott kiadványon. 

– Jegyek – egységes grafika, különböző szín. A jegy hátuljának értékesítése helyett, egyéb 

kedvezményes akciók kuponjait csatolják. 

– Bérletkartonok – egyedileg az adott rendezvényhez, szolgáltatáshoz tervezve. 

– Szórólapok – dinamikus, modern, ahol szükséges elegáns, visszafogott stílust képvisel.  

– Molinók – optimális hely, időzítés, méret kiválasztása. 

– Műsorfüzetek – rendszeres és alkalmi kiadványok. Ilyen például a Kínáló, fesztiválok mű-

sorfüzetei, bérletajánlók, vakációs kiadványok. 

– Névjegykártyák – arculatterv alapján. 

– Hirdetési keretek, mint brand – havi plakát minta. 

– Szlogenek – könnyen megjegyezhető, rövid, a Hírös Agóra kifejezés kötődjön a kellemes 

élmények felidézéséhez. 

– Az arculathoz igazodó díszítőelemek meghatározása. 

– Fesztiválok egyedi kampányához egyedi arculati terv készítése. 

Tevékenységek: 

– Plakátkihelyezés: kapcsolatfelvétel a belvárosi éttermekkel, szórakozóhelyekkel, hogy a 

havi és egy rendezvény plakátot kihelyezhessenek náluk. A fiatalok által látogatott szóra-

kozóhelyekre az Otthon mozi plakátjait kihelyezik. 

– Kapcsolatfelvétel, illetve a kapcsolat frissítése a Kecskeméti Főiskola telephelyeivel ezek 

diákönkormányzataival. Kapcsolatot keresni a főiskolai újság szerkesztőivel, akik leközlik 

az Otthon mozi és a Filmklub programjait, illetve írnak róla. Cserébe felajánlanak mozi 

bérletet a partnereknek. A plakátok kulturált kihelyezése a kiválasztott helyekre (egészség-

ügyi, szociális intézmények, rendelők, hivatalok, nagyáruházak.)  

– Kétoldalú kapcsolat kialakítása a kistérség, a megye, az agórák szervezeteivel, illetve a 

szakmai szervezetekkel. 

– Akciók, kedvezmények, kapcsolt áruk, ajándékok, nyereményjátékok, hűségakciók. 

– Partnerek – kölcsönös előnyök tudatosítása, legyen érték, színvonal, a partnerek közé ke-

rülni a logó használatával. 

– Piac, partner, hirdetési eszköz szegmentálása – kinek, mit, hol, hogyan –, folyamatos al-

kalmazkodás, ötletelés, – képi megjelenés, szöveg, zene. 
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– Közönségszervezéssel kapcsolatos partnerség szélesítése. Jutalékos rendszer kialakítása, 

egyéb akciók, kedvezmények, információs utak bővítése. 

– Sajtótájékoztatók egyedileg, főként nagyobb rendezvények, fesztiválok előtt. 

– Fesztiválok kommunikációja – országos, térségi lefedettségű médiumokkal való együttmű-

ködés. 

– A fenntartó város által szervezett, vagy ott helyet adó rendezvényeken, konferenciákon 

való részvétel. 

– Partnerintézmények, cégek közösségi rendezvényein, történő jelenlét, marketing-tevé-

kenység. 

– Média megjelenések – cikkek, interjúk. 

– Nyilatkozatok: a sajtó megkeresése a nyilatkozattal kapcsolatban. 

– Színpadi rendezvényeknél lehetőség szerint a saját költségtakarékos reklámozás lehetősé-

gének kihasználása (élő ajánlók, bemondás, szpotok), függönyre kivetítés stb.  

– Porta információs szolgáltatása – az információs is informálva legyen, széleskörűen tudjon 

tájékoztatni. 

– Elégedettségvizsgálat, igényfelmérés, statisztika, panaszkezelés, regisztráció, online jegy-

foglalás-vásárlás. 

– Archiválási és sajtófigyelési feladatok. 

– Belső kommunikáció – szakma – PR – reklámhordozó útja, ideje, határidőkkel, portainfor-

máció rendszeres tájékoztatásával –, algoritmus kidolgozása, betartása, digitális eszközök 

még hatékonyabb igénybevétele. 

– Egyszerűsített kör e-mailek, címlisták a belső levelezésre. 

– Értekezletek, találkozók, ötletbörze, értékelések – az aktuálisan nagyobb reklámot igénylő 

rendezvényekkel kapcsolatban heti rendszerességgel akár az értekezleten túl is. 

– Szolgáltatási portfóliók rendezése, kialakítása. 

– Házirend kommunikálása, leglényegesebb információinak közönség felé történő tájékoztatása. 

– Csapatépítő tréningek. 

– Kompetenciafejlesztő tréningek. 

– Szakmai továbbképzések. 

– Válságkommunikációs kézikönyv készítése. 

Kecskemét város kulturális kommunikációjának jó példája a Hírös Agóra  PR- és marketing 

tevékenysége, amely széleskörűen épít a PR és a marketing szakma eszköztárában felvonulta-

tott hagyományos és új technikákra. Ezáltal képes a sokcsatornás kommunikáció gyakorlatá-

ban megszólítani a különböző társadalmi és kulturális csoportok tagjait , mint célközönséget. 

Példája igazolja, hogy az információ kora miként válhat egy, a kulturális hagyományaira és 

értékeire tudatosan építő városban egyúttal a kulturális PR aranykorává is. 

 
 

 


