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Összefoglalás

A COVID–19-járvány kezelésében az önkormányzatok kiemelkedő szerepet kaptak. Tanulmányunkban azt kívánjuk 
bemutatni, hogy ebben a krízishelyzetben, a járvány magyarországi három hulláma során az önkormányzatok milyen 
módon kommunikáltak különböző online felületeken (települési honlapok, települési és polgármesteri Facebook-
oldalak) a lakossággal. A változó járványhelyzet, a reagálás gyorsaságának szükségessége felhívta a figyelmet arra, 
hogy milyen fontos az önkormányzatok és a lakosok közötti kommunikáció, illetve az új kommunikációs csatornák 
alkalmazása. A településtípusok között nem mutatkozott nagy különbség a kommunikáció mikéntjére, jellegzetessé-
geire vonatkozóan, bár a feladatmennyiséget tekintve nyilván más-más kihívásokkal kellett az eltérő méretű önkor-
mányzatoknak szembenézniük. 
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Summary

Local governments had a key and prominent role in tackling COVID-19 pandemic. Their task was to take short-term 
measures quickly, to organize protection and care for those in need. The main objective of our paper is to present, 
how local governments communicated with their inhabitants on various online interfaces in this crisis situation. Our 
analysis covers 54 settlements representing all the different levels of the settlement network from large cities to small 
villages. We examined the webpages and Facebook pages of local governments and mayors, firstly during the first 
wave, then during the second and the third waves of the pandemic. 

Recognizing their responsibility, local governments clearly tried to provide all the information to the inhabitants 
as quickly as possible. They considered the online interfaces the most effective, but the online communication had 
typically been complemented by information published on more traditional channels as well. There were no signifi-
cant difference in terms of the way and characteristics of communication among the different types of settlements, 
although local governments of different sizes obviously had to face different challenges in terms of the amount of 
tasks they had to tackle. 

The communication process was a very difficult task because of the lack of information and the not entirely trans-
parent data provision. Even on the Facebook pages especially suitable for this purpose, interactivity rumbled, and in 
many cases the questions and suggestions of the inhabitants remained unanswered. It is instructive that, with few 
exceptions, local authorities do not place emphasis on surveying local needs and opinions. 

The full range of measures and contact with the public cannot be evaluated from local governmental online com-
munication, but it can be said that the publication of information has changed thematically and has significantly de-
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clined in volume and frequency since the first month of the epidemic in March 2020. There were local governments 
that performed excellently in online communication, i.e. they published regular and relevant information, but there 
were also some (mainly small settlements) that did not use these channels at all or after a while. The latter may be 
explained by the fact that the population of the settlement – due to its age composition or the characteristics of In-
ternet use – can be effectively informed mainly through other, traditional channels. There is little doubt that the lack 
of information available to local governments, declining local empowerment, and growing central management in 
epidemic management may also have resulted in less and less communication at the local level. 

Keywords: local governments, COVID-19, online communication

1. Bevezetés

A kommunikáció, az információ átadása, közvetítése 
nemcsak egy világjárvány idején játszik fontos szerepet, 
de krízishelyzetben szerepe még fontosabbá válik. Egy 
krízis során a közvélemény egyszerre várja el az azonnali 
válaszadást, látványos intézkedéseket, kész forgatóköny-
veket, professzionalizmust és társadalmi szolidaritást 
(Kriskó 2012). A helyi önkormányzatok állnak a külön-
böző kormányzati szintek közül a legközelebb a lako-
sokhoz, ezért a velük való kommunikáció kiemelkedően 
fontos feladatuk. A jó kormányzás fogalma magában 
foglalja az olyan demokratikus értékeket és intézmény-
rendszereket, mint a jogállamiság, a részvétel és a transz-
parencia. A decentralizáció pedig kutatások szerint pozi-
tív hatással van a polgárközelségre, a részvételre, az 
információáramlásra és a politikai szocializációra (Pálné 
Kovács 2013). A megfelelő, hiteles tájékoztatás mellett 
az önkormányzatoknak a kétirányú kommunikációra kel-
lene törekedniük, azaz nyitottabbnak és hajlandóbbnak 
kellene lenniük az állampolgárok visszajelzéseire, észre-
vételeire, kérdéseire (Belényesi 2011), lehetőséget kellene 
biztosítaniuk az interaktivitásra, ez teremthetne igazi 
partneri viszonyt az állampolgárok felé. Ezt a fajta inter-
aktivitást, illetve kétirányú kommunikációt napjainkban 
az infokommunikációs technológiák rohamos fejlődése, 
az internet elterjedése lehetővé teszi/tenné az önkor-
mányzatok számára. Ráadásul az Európai Bizottság ez év 
(2021) márciusában bemutatott, az EU digitális évtize-
dére irányuló elképzeléseinek egyik sarokpontja a kor-
mányzás területe, és a megfogalmazott digitális alapelvek 
magukban foglalják a digitális jogokat, melyek között a 
„véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve a különbö-
ző, megbízható és átlátható információkhoz való hozzá-
férést” is szerepel (Európai Bizottság 2021). 

A digitális átalakulásra való törekvést és így az önkor-
mányzati kommunikáció IKT általi fejlesztését nagyban 
elősegíti és egyben meg is követeli, hogy az ezredfordu-
lóra ugrásszerűen megnőtt az internethasználók száma. 
Ennek következtében az internet szerepéről, funkciójá-
ról és használatáról való gondolkodás és attitűd jelentő-
sen megváltozott. Az internet egyre inkább olyan plat-
formmá válik, ahol nemcsak a nagy, központi szereplők, 
hanem a kisebb szereplők is fontos szerepet játszanak, és 
sokkal nyitottabb a felhasználói aktivitás és szükséglet, 
mint korábban volt (web 2.0). Néhány platform eleve 
olyan tartalmat kínál, melyet a felhasználók hoznak létre 

aktivitásuk során (pl. közösségi média). Más platformok 
esetén a platform létrehozói maradnak a tartalom létre-
hozói, de lehetővé teszik az aktív részvételt és interakció-
kat az oldalaikon. Az internetnek ez az új korszaka egy 
sokkal interaktívabb felhasználást eredményezett, mint a 
régebbi, hagyományos weboldalak, ugyanakkor még 
ezek sem teszik lehetővé a polgárok tényleges, lényegi 
bevonását a politika formálásába (Bene 2019). 

Elméleti alapok

Bár az új kommunikációs technológiákban rejlő lehető-
ségeket először a magánszektor fedezte fel, a közösségi 
média a politikai élet és a lakosságnak információt nyújtó 
közintézmények figyelmét is felkeltette, mint a nyitott és 
transzparens közigazgatás, a közszolgáltatások nyújtásá-
nak és a különböző érdekhordozókkal való kapcsolattar-
tásnak egy lehetséges eszköze (Sobaci 2016). 

Korábbi kutatások tapasztalatai alapján a kormányok a 
következő okok miatt használják a közösségi médiát:
– különböző eseményekre való toborzás
– a lakosság és a nyilvánosság elérése, megszólítása
–  információk terjesztése szélesebb nyilvánosság szá-

mára 
–  információ megosztása a különböző kormányzati sze-

replők számára
– közösségi részvétel megerősítése és népszerűsítése
– transzparencia (Graham–Avery–Park 2015).

A kormányzati szereplők és intézmények tehát egyre 
inkább használják a közösségi médiát és az internetes 
kommunikációt, hogy kitűzött céljaikat elérhessék. Ezek 
az új technológiák fokozatosan átalakítják a közszféra 
régi modelljét, számtalan lehetőséget kínálva a transz-
parencia és a bizalom növelésére, a lakosság részvételére 
és a közügyekbe való bevonódásának növelésére, vala-
mint javítják a szervezeten belüli és szervezetek közötti 
együttműködést (Karakiza 2015). 

A korábban elképzelhetetlen mobilizációs kapacitásá-
val a közösségi média sokkal szélesebb perspektívát kínál 
a közszféra intézményei számára kommunikáció terén 
helyi szinten is, ugyanakkor alkalmazása új kockázatokat 
és kihívásokat is jelent. Például a közösségi média min-
den, a helyi önkormányzattal szemben támasztott igényt, 
panaszt vagy eseményt felnagyíthat és pillanatok alatt 
emberek tömegeihez juttathat el, ami rombolhatja az 
adott település, önkormányzat megítélését (Medina–
Diaz 2016). 
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Az információhiány viszont bizalomhiányhoz, legiti-
mációs deficithez és érdektelenséghez vezethet, növeli a 
távolságot a helyi önkormányzat és a lakosok között 
(Bajnok 2014). Az intézményi bizalom tekintetében a 
helyi önkormányzatok autonómiája különösen fontos 
szerepet játszik, de a bizalmat erősítheti vagy rombolhat-
ja a helyi szolgáltatások színvonala, az épített környezet, 
a gazdaság fejlettsége, a helyi társadalom összetétele is. 
A gazdasági és társadalmi kontextus mellett a helyi kor-
mányzás minősége és a helyi bizalomépítő erőfeszítések 
hatékonysága sem mellékes (Pálné Kovács 2019). Jelen-
tős probléma, hogy a helyi önkormányzatok nem tekin-
tik fontos feladatnak a helyi szolgáltatásokról, közszol-
gáltatásokról való adat- és információközlést. Ez a fajta 
szemléletmód rontja a működési hatékonyságot. A helyi 
önkormányzatok kommunikációjának fontos célja 
ugyanis az intézményi célok elfogadtatása, az adatok 
közlése, a működés átláthatóságának biztosítása, a szabá-
lyozások, rendelkezések és információk világos és átfogó 
értelmezése, mely a hitelességen keresztül erősíti a lakos-
ság bizalmát. A kommunikáció azonban nem lehet egy-
oldalú, célja kell hogy legyen a polgárok számára a véle-
ményük és gondolataik kifejtésének biztosítása (Rákóczi 
2006). A megfelelő információ nyújtása azért is fontos, 
mert ez teszi lehetővé és bátorítja a lakosságot arra, hogy 
aktívan részt vegyen a település fejlesztésében és a tele-
pülést érintő problémák megoldásában (Belényesi 2011). 
Az állampolgárok oldaláról a tájékozódás és a közügyek 
befolyásolásának igénye, míg a helyi politika oldaláról a 
hiteles tájékoztatás, információnyújtás és a kétoldalú 
kommunikációra törekvés lenne a feltétele a tényleges 
állampolgári aktivitásnak. Ahogy a jelenleg hatályos 
 önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól, 6. §) is megfo-
galmazza „A helyi önkormányzat feladatai ellátása során: 
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 
együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi köz-
ügyekben való széles körű állampolgári részvételt”, 
melynek tehát a tájékoztatás és a kommunikáció is fontos 
eleme. 

A helyi önkormányzatok legitimációja függ tehát a la-
kosságtól, a lakosság döntéshozatalban való részvételi 
szándékától, valamint attól, hogy milyen mértékben kí-
vánják a település polgárai a döntéshozatalt befolyásolni 
és ellenőrizni (Pálné Kovács 2019). 

Az adott település lakossága jogosan várja el, hogy a 
helyi önkormányzat megfelelő minőségű és szintű infor-
mációt szolgáltasson a közügyekről, mivel egyik alapvető 
feladata a folyamatos információnyújtás a polgárok szá-
mára, és a kétirányú, interaktív párbeszéd biztosítása. 
Ezen információ minősége és mennyisége határozza 
meg a települési kohéziót, a települési identitást és a te-
lepüléshez való kötődést. A helyi önkormányzat imázsát 
nagymértékben befolyásolja a külső és belső kommuni-
kációs stílusa, viselkedése, akciói, filozófiája, kultúrája 
és  szerkezete, valamint a közszolgáltatások minősége 
 (Rákóczi 2009). A fentieket figyelembe véve tehát nem 

beszélhetünk megfelelő kommunikációról, ha az üzene-
ten és az üzenet nyújtóján kívül nem fordítanak figyel-
met az üzenet fogadójára, annak jellemzőire, szükség-
leteire, kompetenciáira és elvárásaira. Az egyirányú 
kommunikáció, önmaga a tájékoztatás nem feltétlenül 
hatékony, ugyanis az üzenet végső értelme nem maga az 
üzenet, hanem az üzenet fogadója, tehát a helyi lakos, 
polgár. Ő az, aki értelmet ad az üzenetnek, ezért a pár-
beszéd a helyi kormányzati szereplők és a lakosság kö-
zött elkerülhetetlen (Jenei 2010). A helyi lakosok számá-
ra frusztráló egy távoli hivatallal való egyirányú, 
kérdésekre nem válaszoló kapcsolat. A manapság rendel-
kezésre álló számtalan interaktív technika jelentősen 
megkönnyíti a bizalom kialakulásához szükséges két-
irányú kommunikáció lehetőségének megteremtését. 
Magyarországon a helyi lakosok jó része többségében 
az újságokból, televízióból és barátoktól értesül a helyi 
önkormányzat működéséről. A  hagyományos média 
(nyomtatott sajtó, tv, rádió) azonban egyirányú kommu-
nikációs csatorna, míg az internet biztosította új techni-
kák lehetővé teszik a kétirányú kommunikációt is. A he-
lyi önkormányzatoknak nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
arra, hogy fogadják a helyi lakosok visszajelzéseit, és nyi-
tottabbnak kell lenniük arra, hogy kérdéseket fogadjanak 
és válaszoljanak meg (Belényesi 2011). Emellett a közös-
ségi média felületén való lakossági kommunikáció is egy-
re fontosabbá válik, és olyan rétegeket ér el, melyeket 
nehéz megszólítani más kommunikációs csatornákon, 
ilyenek például azok, akiknek igen határozott politikai 
álláspontjuk van, vagy akik egyáltalán nem érdeklődnek a 
politika iránt (Bene 2019). 

Ahogy az IKT és a webalapú kommunikáció, valamint 
a közösségi média használata egyre fontosabb szerepet 
kezdett betölteni a közintézmények életében, a helyi ön-
kormányzatok egyre nagyobb hangsúlyt kezdtek fektetni 
arra, hogy krízishelyzetekben használják a közösségi 
 médiát (Neely–Collins 2018). Nemzetközi tanulmányok 
szerint a helyi önkormányzatok egyre nagyobb mérték-
ben használják a különböző weboldalakat és közös-
ségimédia-platformokat általában, és krízishelyzetben is 
(Merchant–Elmer–Lurie 2011; Mergel 2012; Bernier 
2013; Conrado et al. 2016). A közösségi média nyitott, 
párbeszédre építő jellege eltünteti azokat az akadályokat 
a lakossággal való kommunikációban, melyekkel a törté-
nelem során a kormányzat szembesült (Graham–Avery–
Park 2015). Az is bebizonyosodott, hogy a polgárok 
gyakran keresnek valós idejű információkat, valamint 
instrukciókat, károk elhárítására vonatkozó javaslatokat 
vészhelyzetek (pl. időjárási, közlekedési vészhelyzet) ide-
jén a közösségi média felületein (American Red Cross 
2012). Ezért az önkormányzatokkal, kormányzattal 
szemben a közösségimédia-felületen elvárt információ-
igény jelentősen megnövekedett (Jin–Liu–Austin 2014; 
Mergel 2012; Neely–Collins 2018). Hughes és Tapia sze-
rint a közösségi média létezése miatt a közösség tagjai 
sokkal behatóbb módon tudnak részt venni a krízishely-
zetek megoldásában, úgy, hogy maguk is gyűjtenek, kez-
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deményeznek, kreálnak, megosztanak, keresnek online 
információkat (Hughes–Tapia 2015). Az állampolgári 
vagy civil szervezeti kezdeményezések fogadására nem 
feltétlenül felkészült vagy fogékony a helyi hatalom, van, 
ahol ezt kritikaként értelmez(het)ik, esetleg politikai in-
díttatást sejtenek mögötte, és kevésbé fogadják el vagy 
állnak mellé. Ez feltehetőleg jelentős mértékben függ 
attól is, hogy a civil társadalom szereplőire miként tekint 
az önkormányzat (pl. alattvalóként, partnerként, szakér-
tőként stb.), vagy hogy mennyire várja és fogadja el az 
aktív részvételt, befolyásolást a település lakosságától. 

Kutatási előzmények

A COVID–19 járvány megjelenése óta számtalan nem-
zetközi vizsgálat született arra vonatkozóan, hogy a (he-
lyi) kormányzat hogyan kommunikál egy világjárvány 
alatt. Több országban is vizsgálták azt, hogy az informá-
ciós és kommunikációs technológiákat és a közösségi 
médiát hogyan lehet és hogyan használják a kormányza-
tok nemzeti és lokális szinten egy világjárvány során, hi-
szen ezek a csatornák teszik lehetővé a leggyorsabb és 
leghatékonyabb kommunikációt egy krízishelyzetben. 
Néhány tanulmány átfogó módon vizsgálta a helyi ön-
kormányzatok szerepét és feladatait a járványhelyzetben 
(Franzke 2020; Finta–Kovács–Pálné Kovács 2020b; Gore 
et al. 2021), más kutatások a krízis- és kockázatmenedzs-
menttel foglalkoztak (Moreno–Fuentes-Lara–Navarro 
2020; Park et al. 2020). Ismét mások kifejezetten a 
 COVID–19-hez kapcsolódó ajánlásokat fogalmaztak 
meg, gyakorlati szempontokat figyelembe véve a helyi 
(tartományi) válságstratégiák megújításához (Torneo–
Berse 2020). Jelen kutatáshoz hasonló módon néhány 
amerikai város esetén vizsgálták a helyi önkormányzat és 
a lakosság közötti kommunikációt a Twitteren (Zeeme-
ring 2021), illetve Vuhanban a Sina Weibon (Yang et al. 
2021).

Magyarországon több kutatás vizsgálta a COVID–19 
járvány tágabb értelemben vett társadalmi-gazdasági ha-
tásait (Tóth–Hudácskó 2020; Koós 2020), a helyi önkor-
mányzatok szerepét és helyzetét (Kovács 2020b), vala-
mint a kommunikációs gyakorlatokat. Egyes kutatások 
az oktatás és tanulás helyzetét vizsgálták, kiemelt figyel-
met fordítva a közösségi tanulásra (Forray–Kozma 
2021). Mások az intézmények és a közszolgáltatások, 
közigazgatás reakcióját, alkalmazkodását, rezilienciáját 
(Katona–Petrovics 2021; Balázs 2021), a rendőrség jár-
vány idején játszott szerepét és a szabálysértési jogterület 
változásait (Skorka 2021), a bizalom kultúráját (Grünhut –
Bodor 2020), a közösségi terek használatát (Jóna 2020), 
online pénzügyi szolgáltatásokat (Kovács 2020a), a táv-
munka és a vándormozgalmi mintázatok kapcsolatát ku-
tatták a járványhelyzetben (Lennert 2020). Több tanul-
mány a közlekedés megváltozott helyzetével foglalkozott 
(Gertheis 2021; Varjú et al. 2020).

Településeket vizsgáló kutatások is születtek. Szirmai 
(2021) a nagyvárosok helyzetét vizsgálta a világban a 

 világjárvány idején. Finta és szerzőtársai munkája az ön-
kormányzatok helyzetét vizsgálta átfogó módon a világ-
járvány idején Magyarországon (tanulmányunk előzmé-
nye ez a kutatás volt, Finta–Kovács–Pálné Kovács 2020b), 
Fekete munkatársaival egy szűkebb térségben, a balatoni 
üdülőövezetben folytatott kutatást az önkormányzatok 
válságkezelési gyakorlatáról (Fekete–Dombi–Oláh 2021). 

2.  A COVID–19 és a helyi 
önkormányzatok

A SARS-CoV-2 koronavírus jelenlegi ismereteink szerint 
2019 utolsó hónapjaiban jelent meg a közép-kínai 
 Vuhanban, s olyan szédületes sebességgel terjedt szét a 
világban, hogy 2020 márciusában az Egészségügyi 
 Világszervezet pandémiává nyilvánította a COVID–19 
járványt. A mai napig (2021. augusztus 13.) világszerte 
205 898 243 személyben mutatták ki a kórokozó jelen-
létét, s 4 341 589 fő hunyt el a vírus által okozott beteg-
ségekben, illetve azok szövődményeiben (forrás: Johns 
Hopkins University, https://coronavirus.jhu.edu/map.
html). Jóllehet, a tudományos erőfeszítések eredménye-
ként ma már számos vakcina, s egyre hatásosabb gyógy-
szerek állnak rendelkezésre a megelőzés és a gyógyítás 
terén, az újabb és újabb vírusmutációk megjelenése, va-
lamint a még nem immunizált tömegek miatt napjaink-
ban éppen a járvány negyedik hulláma köszönt Euró-
pára.

Központi intézkedések és kommunikáció 

A járvánnyal kapcsolatos főbb védelmi intézkedések 
meghozatala, megszervezése és a társadalom tájékozta-
tása a 2020. január 31-én életre hívott Koronavírus- 
járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 
 feladatává vált. A hatékony kommunikáció és az informá-
cióátadás érdekében a napi sajtótájékoztatók mellett a 
kormány 2020 márciusában egy online tájékoztatási 
 felületet is létrehozott (https://koronavirus.gov.hu). 
A járvány előrehaladtával azonban a sajtótájékoztatók a 
kezdeti informatív tájékoztatás helyett egyre inkább a 
hatósági adatközlés felé mozdultak el, s a kétoldalú kom-
munikáció, az interaktivitás is visszaszorult az újságírók 
személyes jelenlétének ellehetetlenülésével, az előzete-
sen írásban elküldött kérdések közötti szubjektív váloga-
tással. A járvánnyal kapcsolatos központi adatközlés igen 
szerény, s bár bővült a közzétett adatok mennyisége és 
jellege (pl. a kezdeti időszakban nem voltak megyei bon-
tású adatok), a honlap időközben kormányzati hírportál-
lá lényegült át. Az oldalon ugyan napi1 adatok szerepel-
nek, azonban ezek alapján készült idősoros ábrák, 
elemzések nem elérhetőek, s a területi bontás is csak az 
igazolt fertőzöttek összesített számára vonatkozóan me-

1  2021. június 11-től azonban a hétvégi adatszolgáltatás megszűnt, a péntek-
szombat-vasárnapi adatokat összesítve közlik hétfőnként.
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gyei szintű, a többi adatot (aktív fertőzöttek, gyógyul-
tak, elhunytak száma) Budapest–vidék megosztásban 
közlik. Az ismertetett adatokkal, illetve az adat közlés 
módjával kapcsolatban számos kritika megfogalmazható, 
amelyek a tájékoztatáson messze túlmutatva a járványke-
zelés és az intézkedések iránti társadalmi bizalomra is ha-
tással vannak. Az egyik felmerülő probléma az, hogy sem 
az aktuális helyzetet, sem a folyamatokat nem lehet a hi-
vatalos oldal adatai alapján értékelni. Nem csoda, hogy 
számos szakember, internetes lap és blog kezdett el az 
elérhető adatok alapján különböző ábrák és táblázatok 
készítésébe, amelyek kielégítik a közvélemény érdeklődő 
részének igényeit. A területi bontású adatok szükséges-
ségével kapcsolatos felvetésekre adott válaszok egy részé-
ben az operatív törzs elbagatellizálta a kérdés jelen-
tőségét2, egy másik részében pedig adatvédelemre3 
hivatkozott4. Szintén gondot jelent – s ezt az eredmé-
nyeink ismertetésénél is hangsúlyozzuk –, hogy a véde-
kezés helyi irányítói, azaz a polgármesterek sem rendel-
keztek/rendelkeznek hivatalos forrásból részletes, a 
településükre vonatkozó adatokkal. Az összesített helyi 
fertőzöttségi5, majd később halálozási6 adatokat hosszan 

2  „(…) mi tudjuk, hogy hol vannak a fertőzöttek, és őket vizsgáljuk. A járvány 
lezajlását követően elemzéseket fogunk bizonyára végezni (…)” – Müller Cecí-
lia országos tisztifőorvos, 2020. 03. 17. https://index.hu/video/ 
2020/03/17/koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato_elo_kozvetites_ 
facebook_live/.

3  „(…) változatlanul tiszteletben tartjuk a betegeknek a személyiségi jogait. Én 
nem hiszem, hogy helyes volna az, hogyha adatok alapján lekövethető volna egy 
beteg (…)” – Müller Cecília országos tisztifőorvos, 2020. 03. 16. https:// 
index.hu/video/2020/03/16/koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato_
elo_kozvetites_facebook_live/. 

4  Miközben a fertőzésben, illetve a szövődményekben elhalálozottak adatait 
olyan részletességgel (nem, kor) közlik, hogy – különösen a járvány kezdetén – 
könnyen beazonosíthatóak voltak az elhunytak alapbetegségeikkel együtt.

5  https://k.blog.hu/2021/02/24/osszesitett_telepulesi_szintu_fertozottsegi_
adatokat_kaptunk_muller_ceciliatol.

6 https://k.blog.hu/2021/05/29/covid-telepulesi.

elhúzódó adatigénylési folyamat után adta ki az adatgaz-
da Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), amely 
korábban azzal védekezett, hogy nem állnak rendelkezé-
sére települési részletezettségű adatok. 2021 júniusában 
a Miniszterelnökség tette közzé7 a beoltottak megyei 
megoszlását; az adatok létét korábban az NNK szintén 
tagadta8. A fenti példák rámutatnak a központi kommu-
nikációval kapcsolatos fő problémára, arra, hogy feltehe-
tően az adatok – ismeretlen okból történő – közzé nem 
tétele és a nyilvánvaló valótlanságok (mert vajon milyen 
forrásból származhatna egy megyei adat, ha nem helyi 
adatok összesítéséből?) hatására (is) a társadalom egy je-
lentős része elvesztette a bizalmát, s kételkedik a közzé-
tett adatok hitelességében9. 

A helyi önkormányzatok a járványban 

A helyi önkormányzatok rendszerváltáskor meghatáro-
zott feladat- és hatásköre fokozatosan csökkent, de a leg-
lényegesebb változások a helyi önkormányzatokról szóló 
(2011. évi CLXXXIX.) törvény elfogadása óta tapasztal-
hatók (Oláh 2020). A jogszabály modellváltást eredmé-
nyezett a területi kormányzásban, minthogy a korábbi 
önkormányzat-központúság helyébe a centralizált (de-
koncentrált), „helyi állam” modellje lépett. A változás 
egyik fő eleme, hogy az önkormányzatok már nem el-
sődleges és nem széles felelősségű szervek a helyi köz-

7  https://444.hu/2021/07/13/budapesten-60-szazalekos-az-oltottsag-bor-
sodban-es-szolnok-megyeben-nem-eri-el-az-50-et.

8  https://444.hu/2021/06/20/muller-cecilia-nem-tudja-hany-embert-oltot-
tak-be-az-orszag-kulonbozo-pontjain. 

9  Erre vonatkozóan lásd az Ipsos közvélemény-kutatási eredményét (https://
www.ipsos.com/hu-hu/covid-19-visszatekintes-media-felulirta-tenyadatokat), 
valamint a kormányzati koronavírus-honlap Facebook-oldalának komment-
szekcióját (https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
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1. ábra A koronavírus-fertőzöttek napi számának alakulása Magyarországon (fő)

Forrás: saját számítás a https://koronavirus.gov.hu oldalon közölt adatok alapján
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ügyek vonatkozásában, s elvesztették rendelkezési jogu-
kat például az oktatás, a kórházi és egészségügyi 
szakellátás, valamint részben a szociális gondoskodás fe-
lett. A helyi társadalomnak már nincs lehetősége a fenti 
fontos területek ellenőrzésére, ami az önkormányzatok-
kal való kommunikáció színtereinek leszűküléséhez, ne-
gatív következményként pedig információ- és bizalom-
hiányhoz vezet (Pálné Kovács 2016). 

Az alapvetően a központosított modell felé elmozdult 
önkormányzati rendszert a járványhelyzet és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági válság a centralizációs trendek to-
vábbi erősödésével sújtja, ami várhatóan tartós nyomo-
kat hagy a magyar jogrendszeren. Válsághelyzetekben a 
központosító törekvések jellemzően előnyt élveznek a 
decentralizációval szemben (Balázs–Hoffman–Hungler 
2021), s bár az önkormányzatok feladat- és hatáskörei 
némileg bővültek a járvány során, mégis a centralizációs 
elemek dominálnak a hazai szabályozásban. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló (2011. évi CXXVIII.) 
törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési pol-
gármesterek a veszélyhelyzet időszakában különleges fel-
hatalmazást kaptak, s néhány kivételtől eltekintve gya-
korolhatták a képviselő-testület valamennyi feladat- és 
hatáskörét (Bubori–Fekete 2020). Az önkormányzat 
 nevében alkotott rendeletek azonban a veszélyhelyzet 
megszűnésével sem vesztették hatályukat (Balázs– 
Hoffman–Hungler 2021). A települések hatáskörébe ke-
rültek az idősek és a hatósági házi karanténban lévők el-
látásával összefüggő feladatok, s a húsvéti, valamint azt 
követő hétvégéken a polgármesterek az országosnál szi-
gorúbb kijárási szabályokat alkothattak, egyénileg szabá-
lyozhatták a piacok nyitvatartását, az idősek esetleges 
vásárlási idősávját, a járvány második hullámában pedig a 
tízezer fő feletti településeken dönthettek a kötelező 
maszkviselés területi lehatárolásáról. A fentiek a hatáskö-
rök decentralizációjára szolgáltatnak példát, ugyanakkor 
az is egyértelmű, hogy ezek azok a kérdések, amelyek – 
bár a helyi viszonyok ismeretét is megkövetelik – népsze-
rűtlenebbek, és ellentmondásosságuknál fogva konfliktu-
sokat okozhatnak a helyi társadalomban, ekképpen a 
felelősség áthárításaként is értelmezhetők (Balázs– 
Hoffman–Hungler 2021).

A helyi védekezés megszervezése és irányítása mellett 
a központi járványkezeléshez való hozzájárulás az ön-
kormányzatok bevételeinek jelentős csökkenését ered-
ményezte. A 92/2020. kormányrendelettel létrehozott 
Járvány Elleni Védekezési Alap, Gazdaságvédelmi Alap 
és Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások 
Alapja forrásait a közös teherviselés jegyében számos 
pénzösszeg elvonásával, átcsoportosításával biztosítot-
ták. A helyi önkormányzatoktól elvonták a gépjárműadó 
eddig települési szinten maradó 40 százalékát, 2020 vé-
géig felfüggesztették az idegenforgalmi adó fizetésének 
kötelezettségét, időszakosan elengedték a parkolási és 
közterület-használati díjakat (Balázs–Hoffman 2020; 
Kovács 2020b; Uzzoli et al. 2021). Az egyes települések 

büdzséjébe befizetendő iparűzési adó összegének csök-
kenése a gazdaság visszaesésével borítékolható volt, a 
gazdaságvédelmi akcióterv (2020. december) azonban a 
kkv-k és az egyéni vállalkozók adóját hivatalosan a felére 
csökkentette10. Más jellegű, de szintén egyes önkor-
mányzatok bevételeit csökkenti a különleges gazdasági 
övezetek létrehozása11, ami a szabályozási és adóztatási 
jogköröket a helyi önkormányzatoktól a megyei önkor-
mányzatokhoz irányítja át (Kovács 2020b). A különleges 
gazdasági övezetről szóló (2020. évi LIX.) törvénnyel a 
kormányrendeletekben foglaltak a rendes – azaz nem 
csak a veszélyhelyzeti – jogrendszer részévé váltak, „ami 
azt a látszatot kelti, mintha a veszélyhelyzeti gazdaságvé-
delmi indok csupán aktuálpolitikai indok egy újabb, az 
önkormányzatiságot érintő centralizációra”, még úgy is, 
hogy a decentralizáció nem, legfeljebb a szubszidiaritás 
elve sérült (Balázs–Hoffman–Hungler 2021: 30). Mi-
közben a bevételkiesés eltérő súllyal ugyan, de valameny-
nyi települést érintette, a járványügyi védekezés és a 
megnövekedett, sok esetben ismeretlen feladatok a költ-
ségvetések kiadási oldalán is jelentkeztek, amire a bü-
dzsék átcsoportosításával, dolgozóik intézmények kö-
zötti áthelyezésével, önkéntes munkával reagáltak a helyi 
önkormányzatok (Kovács 2020b). 

3. A kutatás módszere

Vizsgálatunk célja az volt, hogy áttekintsük a helyi ön-
kormányzatok és a helyi társadalom közötti online kom-
munikációt a települési honlapokon és Facebook-oldala-
kon, valamint a polgármesterek közösségi oldalain 
keresztül. Az elemzés során végigkövettük a járvány ed-
digi hullámait, három időintervallumban megvizsgálva a 
tájékoztatási csatornákon közzétett tartalmakat: 2020. 
március 4. és április 30. között („első hullám”) végeztük 
az első megfigyelést, s ezt később kiegészítettük egy 
2020. novemberi („második hullám”) és 2021. márciusi 
(„harmadik hullám”) áttekintéssel. E két utóbbi egy hó-
napos vizsgálat lehetővé tette, hogy a járványügyi kom-
munikáció változásait is értékelhessük. 

A vizsgálatba összesen 54 települést vontunk be, eb-
ből 10 megyei jogú város, 19 város (13 járási jogú, 
6 egyéb város) és 25 község. Az elemzésünkben szereplő 
települések körét két korábbi széles körű vizsgálat adta12. 

10  Kompenzációként a 25 ezer lakosnál kisebb települések a kormánytól támoga-
tást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyen-
ként tekintik át.

11  A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló (135/2020.) kormányrendelet alapján külön-
leges gazdasági övezet létrehozható azon a területen, amely nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül, legalább 100 milliárd 
forint teljes költségigényű, a megye területének jelentős részére kiható gazda-
sági jelentőségű, s munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, új beruhá-
zás vagy bővítés megvalósítását szolgálja.

12  A „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” ÁROP-
1.1.22-2012-2012-001 projekt, illetve A helyi közszolgáltatások feladatellátás-
szervezési megoldásai KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű 
„Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című kiemelt projekt.
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A városok és községek kiválasztása komplex kritérium-
rendszer alapján történt: a település jogállása, a település 
nagysága, földrajzi elhelyezkedése, településhálózati po-
zíciója, s hogy közös polgármesteri hivatal székhelye-e. 
A korábbi minta kialakítására a magyarországi település-
állomány struktúrája miatt a többszintű rétegzés mód-
szerével került sor13. Az akkor kiválasztott 50 települést 
tartalmazó minta kb. 1,6%-os kiválasztási arányt jelen-
tett, ami az információk kvalitatív jellegű feldolgozása 
miatt elfogadható. Jelen tanulmány készítése során kény-
telenek voltunk néhány cserére, de ezekben az esetekben 
mindig igyekeztünk hasonló adottságokkal rendelkező 
településeket bevenni a mintába.

Vizsgálati módszerként tartalomelemzést végeztünk. 
A tudományos igényű tartalomelemzést ma már számos 
tudományterület alkalmazza a szociológiától kezdve a 
pszichológián, politológián keresztül az irodalom- és 
történelemtudományig (Kérdő 2008). A tartalomelem-
zés a társadalomtudományok fontos beavatkozás-nélküli 
kutatási módszere, mely a kommunikáció manifeszt tar-
talmának objektív, szisztematikus és kvantitatív eszkö-
zökkel való leírására szolgál (Berelson 1952), ugyanakkor 
fejlődése során kialakult egy kvalitatív irány is, amely nem 
numerikus és mennyiségi szempontokra helyezi a hang-
súlyt, hanem a közlések, szövegek látens, szemantikai 
tartalmának megfejtésére és az azokból levonható követ-
keztetésekre összpontosít (Kérdő 2008). A tartalom-
elemzést napjainkban online kommunikáció vizsgálatára 
is gyakran alkalmazzák; a közösségi média elemzését vég-
ző kutatásokról a 2007 és 2013 között megjelent szak-
irodalmak alapján megállapítást nyert, hogy e kutatások 
során a tartalomelemzés volt a második leggyakrabban 
alkalmazott módszer (Snelson 2016). A kutatók elsősor-
ban Facebook-bejegyzéseket, tweeteket (Twitter-bejegy-
zéseket), YouTube-videókat vagy más közösségimédia-
tartalmat használnak adatforrásként, és a legkülönbözőbb 
területekre fókuszálnak (lásd pl. részletesebben Snelson 
2016). Ugyanakkor a webalapú tartalomra alkalmazott 
tartalomelemzésnek is vannak technikai és egyéb korlátai 
(Kim–Kuljis 2010). Hátrányként merülhet fel a webol-
dalak változása, melynek következtében a feldolgozott 
információk elvesznek, eltűnnek az online térből, s to-
vábbi korlátként merül fel a weboldalakhoz való egyen-
lőtlen hozzáférés (Thomas–Tunney 2019), hiszen vannak 
olyan társadalmi csoportok, melyek nem, vagy korláto-
zottan férnek hozzá az online információkhoz és a webes 
felületekhez az IKT-eszközök vagy azok használatához 
szükséges tudások, készségek hiánya miatt, így kimarad-
nak az online kommunikációból.

A tartalomelemzés során részben követtük a Neuen-
dorf (2002) által javasolt, kilenc fázisból álló folyamatot, 
melynek első lépése a kutatási kérdések és/vagy hipoté-

13  A kiválasztás részletesebb leírását és a települések listáját lásd HBH Stratégia és 
Fejlesztés Kft. & Collective-Intelligence Kft. 2018: 30–37.

zisek megfogalmazása, az utolsó pedig az adatok elem-
zése és értelmezése, megállapítások megfogalmazása. 

Az általunk végzett tartalomelemzés fő szempontjai, 
illetve fázisai az alábbiak voltak: 
–  Információközlés helyének és módjának meghatáro-

zása: a kiválasztott településeken a kommunikációra 
használt online felületek beazonosítása – települési 
honlapok, települések, polgármesterek Facebook-ol-
dala. Az önkormányzatok a közösségimédia-platfor-
mok közül elsősorban a Facebookot használják, ami 
racionális választásnak tűnik, hiszen ezt általánosan 
elterjedt és a felnőtt felhasználók meghatározó közös-
ségi médiaplatformjaként definiálják (Duggan et al. 
2015).

–  Mintavétel: az említett három platformtípuson megje-
lenő hírek, információk teljes körű elemzését végeztük 
el, ugyanakkor időbeli szűkítéssel éltünk. 

–  Koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan kommunikált 
tartalmak, információk, hírek gyűjtése: a jelölt három 
időszakban mindhárom platformon minden olyan in-
formáció, hír, intézkedés stb. összegyűjtése, ami a ko-
ronavírus-járvánnyal kapcsolatban megjelent. Az in-
formációk összegyűjtését ’kézi vezérléssel’ végeztük, 
nem használtunk szoftveres segítséget a legyűjtéshez.

–  Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információk meg-
jelenítésének mikéntje: egyáltalán vannak-e ilyen in-
formációk a települések honlapján, milyen az informá-
ciók ’láthatósága’, hogyan jelenítik meg azokat. 
Azokban az esetekben, amikor a település honlapjának 
nyitóoldalán semmi sem utalt a COVID–19 járvány-
helyzetre, kulcsszavas keresést alkalmaztunk (korona-
vírus, járvány/járványhelyzet, COVID–19, humán-
járvány).

–  Gyakoriságelemzés: információmegosztás gyakorisága 
– információk mennyisége és a megosztás, közzététel 
rendszeressége. 

–  Információk jellegzetességeinek leírása: közölt infor-
mációk tematikája, témák beazonosítása – milyen in-
formációkat közölnek, osztanak meg. Jellemző kategó-
riák: alapinformációk a járvánnyal kapcsolatban, helyi 
járványügyi adatok; helyi információk és intézkedések; 
országos információk és intézkedések; önkéntesek és 
adományok; más típusú médiaeszközök kapcsolása.

–  A kommunikáció stílusa, hangneme és a megjelenített 
értékelemek: mennyire objektív, hivatalos vagy szemé-
lyes a hangvétel, érzelmekkel átitatott vagy esetleg po-
litikai töltetű a közölt tartalom, milyen értékeket köz-
vetít (pl. szolidaritás, fegyelmezettség). 

–  Üzenetek hatásai: e téren elsődlegesen az interaktivi-
tásra (visszacsatolásra) való lehetőséget, illetve a lakos-
sági észrevételekre való reagálást vizsgáltuk.

4. A kutatás eredményei

Elemzésünket egy szélesebb körű kutatás részeként vé-
geztük, melynek során a helyi önkormányzatokat keres-
tük meg, fókuszban a járvány helyi jellemzőinek, intéz-
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kedéseinek és nehézségeinek a feltárása volt (a kutatás 
eredményeiről bővebben Finta–Kovács–Pálné Kovács 
2020a; Pálné Kovács 2020). Jelen tanulmány szerzői e 
kutatás keretén belül az önkormányzati kommunikációt 
vizsgálták. Bár a járvány idején szinte az összes helyi ön-
kormányzat használta az internetet a lakosok tájékozta-
tása és a velük való kommunikáció érdekében, sok he-
lyütt a helyi média (helyi újság, tv) és a hagyományos, 
papíralapú csatornák (pl. szórólapok) is elengedhetetle-
nek voltak annak érdekében, hogy a lakosság teljes körét 
(pl. időseket is) elérjék. Tapasztalatok szerint az 50 év 
alatti korosztály nagyon aktív volt az online felületeken, 
viszont az idősebb generáció igényelte az online felülete-
ken kívüli tájékoztatást is, méghozzá a korábbinál gyor-
sabb és rugalmasabb formában.

Az elemzésünkbe bevont összes önkormányzat foly-
tatott online kommunikációt, használta a település 
 honlapját vagy Facebook-oldalát, illetve a polgármester 
Facebook-oldalát a járványhelyzettel kapcsolatos infor-
mációk megosztására. A település nagyságától függetle-
nül számos helyi önkormányzat külön füleket vagy alol-
dalakat különített el honlapján a járványról való 
tájékoztatás érdekében, így a járványhoz kapcsolódó in-
formációk könnyebben áttekinthetőek. Ugyanakkor arra 
is találunk példát, hogy a település honlapjának nyitóol-
dalán semmiféle jelét nem találjuk a rendkívüli helyzet-
nek, és csak külön kulcsszavas kereséssel lehet a koro-
navírus-járvánnyal kapcsolatos információkat találni. 

Néhány önkormányzat kivételével a COVID–19-cel 
kapcsolatos első információk mindenhol március első fe-
lében jelentek meg. A járvány kezdetén az információk 
többnyire gyakoribbak voltak, a legtöbb településen na-
ponta több hírt és információt osztottak meg. Általános-
ságban azonban a járvány előrehaladtával csökkent a kö-
zölt információk mennyisége (2. ábra) és a közlés 
gyakorisága is, illetve egyre több helyen egyértelműen a 
Facebook vált az online kommunikáció fő csatornájává. 
A második és a harmadik hullámban még inkább vissza-
esett a kommunikációs aktivitás (2. ábra), a városokban 
mindenhol jelentek meg hírek, de ritkábban és kevesebb, 
a falvak körében azonban több olyan önkormányzatot is 
találunk (a vizsgált önkormányzatok körében a második 
hullám alatt 5, míg a harmadik hullám alatt már 12), 
amelyek nem használták az online felületeket hír- és in-
formációközlésre, -megosztásra. A legtöbb városban a 
kommunikációs aktivitás a második hullámban jelentő-
sen visszaesett, a napi hírek általában elmaradtak ott is, 
ahol az információmegosztás az első időszakban nagyon 
gyakori volt. Összességében a rendelkezésre álló infor-
mációk mennyisége és köre széles skálán mozgott, a na-
gyon kicsi/szűk tartománytól kezdve az információ-
dömpingig minden előfordult. 

A legtöbb település esetében a legelső információk 
vagy az egyes intézmények megváltozott látogatási sza-
bályaival, vagy különböző események, rendezvények el-
maradásával kapcsolatos tájékoztatást jelent. Ezzel pár-

2. ábra A bejegyzések számának (db) alakulása a települési önkormányzatok, illetve a polgármesterek Facebook-oldalán (vizsgált településtípusok szerint 
összesítve) (n = 54)

Forrás: saját számítás
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huzamosan általában a koronavírusra vonatkozó 
tudnivalók, alapinformációk (pl. helyes kézmosás, a ko-
ronavírus-fertőzés tünetei, teendők, a lehetséges óvin-
tézkedések és viselkedés) jelentek meg a járványhelyzet-
tel kapcsolatos kezdeti helyi online kommunikációban. 
Ezek az első hírek általában tartalmazták az országos tá-
jékozódási felületek elérhetőségeit is (pl. zöld számok, 
webcímek: www.koronavirus.gov.hu; www.nnk.gov.hu) 
és a helyi elérhetőségeket is (telefonszámok, e-mail-cí-
mek). Eleinte a helyi önkormányzatok általában orszá-
gos híreket és rendeleteket tettek közzé (pl. veszélyhely-
zetet hirdető kormányrendelet, korlátozó intézkedések), 
később a helyi információk váltak inkább dominánssá.

Mint fentebb említettük, még a járványügyi intézke-
déseket és feladatokat ellátó helyi önkormányzatokat 
sem tájékoztatták hivatalosan a helyi adatokról. Az első 
időszakban, amikor még a megyei adatok sem voltak 
nyilvánosak, a polgármesterek különösen nehéz helyzet-
ben voltak az információhiány miatt. Ennek megfelelően 
az első hullám idején szinte semmilyen helyi járványügyi 
adat nem jelent meg sem az önkormányzatok honlapján, 
sem a Facebook-oldalakon, bár sok önkormányzat pol-
gármestere a rendelkezésükre álló információk alapján 
tájékoztatta a lakosságot, így például a hatósági és/vagy 
önkéntes karanténban tartózkodók számáról, illetve ar-
ról, hogy van-e tudomásuk fertőzöttről a településen. 
A második és a harmadik hullám során több helyen jelen-
nek meg időről időre, igaz, nem rendszeresen, helyi jár-
ványügyi adatok. A jelenség független a település nagysá-
gától; inkább a polgármester kapcsolati hálójától 
(társadalmi tőkéjétől) és elkötelezettségétől függ, hogy 
hozzáfér-e a helyi adatokhoz. Azon adatokat, melyeket a 
központi kommunikáció a helyi intézmények szintjén 
nyilvánvalóvá tett (például az oktatási vagy szociális in-
tézményekben végzett központi tesztek eredményeit, a 
fertőzések vagy fertőzések gyanúja miatt történt intéz-
ményi bezárásokat), a lakosság tájékoztatása érdekében a 
helyi önkormányzatok jelentős része közzétette az on-
line felületeken.

A települési önkormányzatok rendszeresen tájékoztat-
ták a lakosságot a települést érintő, az országostól eltérő 
intézkedésekről. Ezen intézkedések tartalma értelemsze-
rűen változott az egyes hullámok során. Általában a 
szükséges információk, például a település járványügyi 
helyzetére vonatkozó adatok nélkül kellett a polgármes-
tereknek a döntéseket meghozniuk. Az első hullám so-
rán voltak olyan önkormányzatok, amelyek a vásárlási 
időkorláton vagy a piac bezárásán kívül nem érvényesí-
tettek semmilyen más korlátozást sem. A legtöbb telepü-
lés viszont bezárta játszótereit és szabadtéri sportpályáit 
is. Sok helyütt egyéb korlátozásokat vezettek be a hétvé-
gén; turisztikai vagy természeti jelentőségű települése-
ken a lakosság védelme érdekében a terület egészének 
vagy egy részének bezárásáról döntöttek. Az éjszakai ki-
járási tilalom bevezetésével Kecskemét városa volt a leg-
szigorúbb.

A központi szabályozásnak megfelelően a második 
hullám során a 10 000 lakosnál nagyobb városokban be-
vezették a maszkok használatát a közterületeken. A tele-
pülések maguk dönthették el, hogy hol írják elő a maszk-
használatot (volt olyan város, ahol csak a piacok és 
vásárok területén vagy a buszmegállókban kellett vi selni). 
A legtöbb város azonban kötelezővé tette a maszkok 
használatát a város összes nyilvános területén. Egyes ki-
sebb városok körében jellemző volt, hogy lehatárolták a 
település egy részét (jellemzően a Belvárost, belső utcá-
kat), ahol a közterületen viselni kellett a maszkot, illetve 
a közintézmények, irodák, üzletek (esetleg társasházak) 
közelében (általában 50 méteren belül), parkolókban, 
buszmegállókban, vasúti peronokon. A harmadik hullám 
során a helyi önkormányzatoknak nem volt ilyen mérle-
gelési lehetőségük, mivel a maszk használata kormány-
rendelet alapján kötelezővé vált minden település vala-
mennyi közterületén.

Bár a helyi önkormányzatok csak részben dönthettek a 
helyi intézmények bezárásáról, a róluk szóló hírek általá-
ban a nyilvános információk részét képezték. A kistele-
pülések kommunikációjában – mivel kevesebb az intéz-
mény, de gyakran az egész közösséget szolgálják – hang-
súlyosabbak voltak a polgármester által elrendelt rendkí-
vüli szünetek, az intézmények bezárása fertőzések vagy 
fertőzés gyanúja miatt. Az információszolgáltatásban 
gyakori volt a polgármesteri hivatal, illetve más közintéz-
mények megváltozott ügyfélfogadási rendjének kommu-
nikálása. Ugyanakkor meglepő módon nem minden na-
gyobb városban jelezték az önkormányzat, a háziorvo-
sok és más fontos közintézmények elérhetőségeit a vizs-
gált online felületeken, a kisebb települések többsége 
azonban még a járvány kezdetén közzétette ezeket.

Mivel a járvány kezdetén a helyi önkormányzatok fel-
adatai hirtelen megnövekedtek, számos szolgáltatást 
–  pl. idősek védelme érdekében számukra a bevásárlás 
vagy gyógyszerek kiváltása – meg vagy át kellett szervez-
ni, sok településen önkénteseket toboroztak, melyre az 
online felületek kiváló lehetőséget szolgáltattak. A tele-
püléseken önkéntesekre, a helyi intézmények alkalma-
zottaira és a civil szervezetek tagjaira is szükség volt a 
hatékony védekezéshez, az önkéntesek varrtak arcmasz-
kokat, amelyek az első hullám idején még hiányoztak, 
fertőtlenítették az intézményeket és a közterületeket, 
segítették az otthonukban élő idős emberek vagy fogya-
tékossággal élők ellátását. A második és a harmadik hul-
lámban alig akad olyan település, ahol önkénteseket to-
boroztak volna az önkormányzatok a közösségi média 
segítségével, egyes helyeken az önkormányzatok/pol-
gármesterek véradást és plazmaadományt szorgalmaztak.

Számos önkormányzat a korábban említett adólevo-
nások és egyéb kieső bevételek pótlására védelmi alapot, 
adománygyűjtő számlát hozott létre, vagy alszámlát kü-
lönített el, ezekről és egyéb adományozási lehetőségek-
ről – többen a gyűjtés eredményéről is – tájékoztatták a 
lakosságot és a település egyéb aktorait a honlapon és a 
Facebookon is.
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A járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások 
és lakosok (pl. akik elvesztették az állásukat) megsegíté-
sére számos önkormányzat helyi intézkedéseket, akció-
kat, támogatási programokat hozott létre. Az online 
meghirdetett intézkedések közül meg kell említenünk 
Veszprémet, ahol a vendéglátóipari cégekkel egyeztetve 
vissza nem térítendő támogatás formájában pályázatot 
írtak ki rájuk. Győrben a bezárni kényszerülő vállalkozá-
sok számára eltörölték az állami és önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok bérleti díját. Szolnok helyi intézkedé-
sekkel segítette a taxisokat. Kisebb városokban találunk 
példát arra, hogy az önkormányzat a helyi éttermek élel-
miszer-szállítási adatait teszi közzé a weboldalán és/vagy 
a Facebook-oldalán. Vannak helyek, ahol az első hullám 
során, a piac bezárása után az önkormányzat informáci-
ók megosztásával támogatta az online piac megszervezé-
sét, és ingyenes lehetőséget biztosított a helyi vállalkozá-
sok bemutatkozására az online felületein.

A kistelepülések körében is jellemző, hogy egy részük 
anyagi támogatást és szociális segítséget nyújtott a nehéz 
helyzetbe került vállalkozásoknak, lakosoknak. Volt, ahol 
az állandó lakosok egyszeri juttatást kaptak 2020 novem-
berében, vagy ahol a második hullám alatt nyújtott az 
önkormányzat pénzügyi támogatást azoknak a lakosok-
nak, akik a járványhelyzet miatt elveszítették munkájukat 
és nem voltak jogosultak munkanélküli ellátásra, míg 
másutt a korlátozások által érintett vállalkozásokat segí-
tették szolgáltatásaik online népszerűsítésében. Az első 
hullám során a közösség problémáinak enyhítése érdeké-
ben néhány kis önkormányzat úgy döntött, hogy meg-
változtatja a helyi adók befizetésének folyamatát és határ-
idejét, és több helyen anyagilag vagy eszközökkel járultak 
hozzá a digitális oktatás feltételeinek javításához.

A harmadik hullám során, amikor az oltás már rendel-
kezésre állt, több önkormányzat segítséget kínált a lako-
sok számára az oltásra való regisztrációban. Ebben az 
időszakban sok településen – főleg a városokban – egyre 
nagyobb hangsúlyt fektettek az oltás szükségességének 
és a regisztráció fontosságának hangsúlyozására.

Az információközlés mikéntjét tekintve elmondható, 
hogy főként a városokban nemcsak az információk és in-
tézkedések írásos közzététele volt a jellemző, hanem pol-
gármesteri videóüzenetek, videófelvételek készítése, 
vagy a helyi médiát bevonó polgármesteri tájékoztatók és 
riportok készítése és továbbítása is. Volt, ahol külön jár-
ványügyi információs programot/műsort indítottak, 
amely a rendszeres jelentések mellett néhány városban 
(pl. Pécs) interaktivitást is biztosított. Ezt a jó gyakorla-
tot több város is átvette a második (majd a harmadik) 
hullám során, de kisebb településeken ritkán találunk 
példát erre az információformára. A kommunikáció 
szempontjából nagyon fontos lenne a kétoldalúság, a 
visszacsatolás, interaktivitás lehetősége, hogy legyen le-
hetőség kérdéseket feltenni, panaszokat jelezni, javasla-
tokat tenni. A települések honlapján erre nagyon ritkán 
van lehetőség, csak néhány városban nyílt erre mód, 
ugyanakkor a Facebook jellege magában hordozza az in-

teraktivitás lehetőségét. Ugyanakkor tapasztalataink azt 
mutatják, hogy az érdeklődés szintjétől függetlenül csak 
néhány esetben érkeztek érdemi válaszok a város vezetői-
től vagy az önkormányzat egyéb szereplőitől a lakossági 
kérdésekre és aggodalmakra. Kistelepüléseken, ahol a la-
kosok általában személyesen ismerik egymást, így a pol-
gármestert is, a járványidőszakban folytatott online 
kommunikáció kevésbé volt formalizált, az önkormány-
zat vagy a vezetők nagyobb valószínűséggel reagáltak a 
nyilvános megjegyzésekre. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az önkormányzatok nem használják ki a közösségi 
médiában rejlő lehetőségeket, hiszen elsődlegesen egy-
irányú kommunikációra, azaz csupán tájékoztatásra szo-
rítkoznak ahelyett, hogy aktívan bevonnák a polgárokat 
egy partneri kétirányú kommunikációba. 

A világjárvány első időszakában a szolidaritás, az 
együttműködés, a segítségnyújtás és a fegyelem hangsú-
lyozása, a szabályok betartása, az állampolgárok felelős 
magatartása, a harmadik hullámban a türelem és a kitar-
tás sok helyen fontos eleme volt a tájékoztatásoknak. 
A  polgármesteri tájékoztatók szinte mindegyikében az 
első perctől fogva meghatározó volt a köszönetnyilvání-
tás, illetve az otthon maradásra (elsősorban az első hul-
lám során) és a maszk viselésére (inkább a második és a 
harmadik hullám alatt) való felszólítás is. A polgármeste-
rek kisebb hányadának kommunikációjában erős érzelmi 
töltet is érződik, de a tájékoztatások általában hivatalos 
hangvételűek, a polgármesterek Facebook-oldalain is. 
A hírek csupán elenyésző hányadának és nagyon kevés 
helyen volt politikai töltete (pl. az elvont gépjárműadó és 
elvont idegenforgalmi adó, illetve a kórházi ágyfelszaba-
dítás miatt hazaküldött betegek kapcsán), de ez a máso-
dik és a harmadik időszakra gyakorlatilag teljesen eltűnt. 
Tulajdonképpen néhány kivételtől eltekintve viszonylag 
kevés felháborodás és kritika hangzik el a kormányzati és 
járványkezelési kérdésekkel kapcsolatban a helyi kor-
mányzati kommunikációban. A pandémia által generált 
krízishelyzetben egyértelműen a helyi szintű együttmű-
ködés, összefogás hangsúlyozása került előtérbe.

5. Következtetések

A COVID–19 járványban a helyi önkormányzatok hatal-
mas nyomás alá kerültek. A változó járványhelyzet és a 
gyors reagálás szükségessége felhívta a figyelmet az ön-
kormányzatok és a lakosok közötti kommunikáció fon-
tosságára, valamint az új kommunikációs csatornák hasz-
nálatára. Láthatóan az emberekben óriási igény volt a 
járványhelyzet alatt a hiteles és naprakész tájékoztatásra, 
a döntések indoklására, amit a települések jelentős részé-
ben lehetőségeikhez mérten meg is tettek. A helyi politi-
kai hatalom szereplői éltek az online fórumok és a  helyi 
média adta lehetőségekkel. Ugyanakkor az embereknek 
nagy igényük volt a párbeszédre is, kevés kivételtől elte-
kintve azonban nem fektettek hangsúlyt az önkormány-
zatok a helyi igények, vélemények felmérésére, nem 
használták ki az IKT-eszközök és -technológiák adta ez 
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irányú lehetőségeket. Pedig a kétirányú kommunikáció 
ismérve a jó kormányzásnak, partneri viszonyt teremt, 
növeli a helyi politikai hatalom legitimációját, fokozza a 
lakosság aktivitását, együttműködési hajlandóságát, ezál-
tal hozzájárul a sikeres problémakezeléshez, sőt elenged-
hetetlennek tűnik hozzá. 

Természetesen az intézkedések és a nyilvánossággal 
való kapcsolattartás teljes skálája nem értékelhető a helyi 
önkormányzatok online kommunikációjából, de el-
mondható, hogy az információk közzététele tematiku-
san változott, és a járvány első hónapja óta jelentősen 
csökkent mennyiségében és gyakoriságában. Voltak 
olyan önkormányzatok, amelyek kiválóan teljesítettek az 
online kommunikációban, azaz rendszeres és releváns 
információkat tettek közzé, de voltak olyanok is (főként 
kistelepülések), amelyek egyáltalán nem, vagy egy idő 
után nem használták ezeket a csatornákat. Ez utóbbi az-
zal magyarázható, hogy a település lakossága – korössze-
tétele vagy az internethasználat jellemzői miatt – főleg 
más, hagyományos csatornákon keresztül hatékonyan 
tájékoztatható. Az online kommunikáció „kiküszöbö-
lése” azzal is magyarázható, hogy más csatornák haté-
konynak bizonyultak, és az önkormányzat ehhez alkal-
mazkodott. Aligha kétséges, hogy a helyi önkormányza-
tok rendelkezésére álló információk hiánya, a helyi sze-
repvállalás csökkenése és a járványkezelés terén egyre 
növekvő központi irányítás a helyi szintű kommuniká-
ciót is háttérbe szorította. Ráadásul a lakossághoz ha-
sonlóan a helyi önkormányzatok többsége belefáradt a 
több mint egy éve tartó járványba, amely szintén hozzá-
járulhat az online aktivitás csökkenéséhez. 

Az információhiány, amely a kezdeti időszakban külö-
nösen jellemző volt, de igazából fennmaradt a második és 
harmadik hullám során is, lehetetlen helyzetbe hozta a 
helyi önkormányzatokat; intézkedéseket csak a közvéle-
mény által elfogadott és betartható hiteles információk 
alapján lehet megtenni, és ez esetben ez nem könnyű fel-
adat. A központosított járványkezelés és kommunikáció 
Magyarországon inkább meggyengítette, mint megerősí-
tette a bizalmat, ami válsághelyzetekben elengedhetetlen.
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