NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely, 2013. május 23.
Policing 2.0 – Készen állunk rá?
Avagy a rendészeti kommunikáció XXI. századi kihívásai

„Policing 2.0 – Készen állunk rá?” címmel tartott szakmai rendezvényt az NKE
Rendészetelméleti Kutatóműhelye május 23-án a Rendészettudományi Karon. A műhely a
második generációs internetes alkalmazások rendészeti működésben betöltött szerepe
vizsgálatának, s a vonatkozó rendőrszakmai és szervezeti kihívások megvitatásának kívánt
teret biztosítani.
A rendezvényt Dr. Christián László PhD, egyetemi docens, a
Kutatóműhely vezetője nyitotta meg, majd Kriskó Edina (egyetemi adjunktus, KTK)
vitaindító előadása következett néhány nemzetközi példán keresztül bemutatva, a social media
(közösségi média) hozta megváltozott szervezeti kommunikációs környezetet.
A felkért hozzászólók közül elsőként dr. Sárközi Alexandra (NAV bűnügyi szóvivő) tartotta
meg előadását az adóhatóság szervezeti kommunikációjában használt országos, regionális és
helyi eszközökről, s a sajtómunka alapelveiről. A szóvivő elmondta, hogy a fórum és
kommentfigyelés természetszerűleg része a NAV kommunikációs munkájának, de az új
média eszközök használata bár napirenden van, hazánkban még nem alkalmazott megoldás.
Dr. Garamvölgyi László (ORFK szóvivő) felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi
rendészeti gyakorlatok vizsgálata mindenképp hasznos, de óvatosan kell bánni a kultúraközi
összevetésekkel, s az észt, finn holland, stb. gyakorlatok mechanikus átvétele nem lenne
célravezető. A hírmédia, a hírgenerálás és szerkesztés folyamata és közege alapjaiban
változott meg. A magyar rendőrségnek saját válaszokat kell találnia arra a kérdésre, hogyan
építheti be munkájába a közösségi média eszközeit, milyen színtereken és mi módon kell
megjelennie.
Dr. Mógor Judit PhD. (főosztályvezető, BM OKF) hozzászólásában arra világított rá,
mennyiben tér el a katasztrófahelyzetek információs igénye egyéb helyzetekétől, s hogy a
szükséges és elégséges információ gyors, pontos hiteles továbbítása kötelezettségének kell
alárendelni a kommunikációs eszközök kiválasztásának folyamatát. Az emberéletekért vívott
küzdelemben a valós idejű tájékoztatás másodlagos szempont.
Hajdu Márton (szóvivő helyettes, BM OKF) a szóvivői oldal képviseletében ugyancsak a
valósidejűség követelményének való megfelelés nehézségeiről szólt és az információk
hitelességével kapcsolatos aggályokat vetette fel. Hozzászólásában kiemelte, hogy az álhírek,
milyen rombolóan hatnak a rendészeti szervek imidzsére, s szinte kivédhetetlenek az új média
korában.
Vígh András (rendészeti szakújságíró, az MTVA munkatársa) a média oldaláról reflektált az
elhangzottakra és szakújságírói tapasztalatait osztotta meg a szakértő közönséggel. Úgy
értékelte, hogy a rendészeti szervek érzik a sajtóval való együttműködés jelentőségét, és a

lapzárták tekintetében igen jó ütemben gondoskodnak megfelelő híranyagról. A televíziók
azonban nem tudnak lépést tartani a közösségi média híráramával.
A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az őszi szemeszterben a témát újra érdemes
napirendre tűzni és más megvilágításban újra foglalkozni vele.

