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I. Lehetséges válságok meghatározása és elemzése 

I.1. Kockázatok felmérése 

A KEOP-7.1.2.0–2008–0194 sz. projekt (Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és 

szennyvíztisztításának fejlesztése) elızetes megvalósíthatósági tanulmánya részletesen tárgyalja az elı-

készítés, a megvalósítás és az üzemeltetés különbözı kockázatait. A fejlesztéssel kapcsolatos válság 

szituációk azonosításához érdemes összefoglalóan áttekinteni a különbözı kockázati tényezıket és a koc-

kázatkezelésre vonatkozó alapvetı elképzeléseket. 

I.1.1. Kockázatok az elıkészítés, projektfejlesztés során 

A legf ıbb kockázati tényez ık bemutatása  

Mőszaki kockázatok: 

Az elıkészítési fázis mőszaki jellegő kockázata a környezetvédelmi engedély esetleges olyan elıírása 

lehet, amelyrıl jelen idıszakban még nincs információ. A tervezett technológia a magyar és EU szabvá-

nyoknak megfelelı. 

Jogi kockázatok 

Miután az Önkormányzatok nem jogalkotók, hanem jogalkalmazók, így sem a kapcsolódó jogszabályi kör-

nyezetre, sem a szabványokra, kibocsátási határértékekre nincsenek ráhatással. A tervezés során a min-

denkor érvényben lévı jogszabályoknak és szabványoknak megfelelı értékő és minıségő berendezése-

ket, létesítményeket alkotnak meg az erre jogosultsággal és kellı szakmai tapasztalattal rendelkezı terve-

zık. A jelenleg érvényben lévı magyar szabványok és rendeletek sokszor szigorúbb elıírásokat jelölnek 

mint az EU hasonló jogszabályai. Az elıkészítés során jogi szakértıt is alkalmazunk. 

A közbeszerzési eljárásoknál kiemelkedı a megtámadások kockázata, de mivel a pályázati útmutató sze-

rint minden közbeszerzési kiírást elızetesen meg kell küldeni a Minisztériumnak jóváhagyásra, így az eb-

bıl eredı kockázatok az ottani szakértıi gárdának köszönhetıen kicsi. Továbbá elıírás a közbeszerzési 

referens alkalmazása is. 

Társadalmi kockázatok 

A lakosság 90 % feletti támogatottsággal alapította meg a Víziközmő Társulatot, így ez kellıen tükrözi a 

projekttel szembeni elvárásokat is. Az esetleges "0" megoldásnál az EMT megfelelı fejezetében leírtak 

érvényesek ennek várható hatásait illetıen (az 5.1. pontban). A régi és új szolgáltatási területek közötti 

feszültség a jelen projektben nem releváns. 

Környezeti kockázatok 

A projektben résztvevı önkormányzatok érintettek a Dél – Alföldi ivóvízminıség javító programban is, 

amely a mélységi ivóvízkészlet minıségének javítását célozza. Ehhez kapcsolódik a jelen beruházás, 

amely a felszíni és felsı talajvízrétegek megóvását szolgálja. A projekt elmaradása veszélyezteti a környe-

zetet. A fogyasztók környezeti tudatosságra nevelésében is kiemelkedı szerepet tölt be a csatornahálózat 

kiépítése és a szennyvíztisztító telepek mőködése. (lásd szelektív hulladékgyőjtés, környezetkárosítás 

megszüntetésével egészségesebb élelmiszerek elıállítása , élı környezet védelme ). 
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Valamennyi kockázati tényez ı összefoglalása  

Kockázat megneve-
zése 

Valószín őség 
(Bekövetkezési valószínő-
ség) 

Hatás  
(Várható hatása) 

A kockázat kezelésé-
nek módja  
(Mérséklésére tervezett 
intézkedések) 

Mőszaki kockázat 
A környezetvédelmi 
engedély esetleges 
olyan elıírása, amely-
rıl jelenleg még nincs 
információ 

alacsony A megvalósítás csu-
szása, költségek növe-
kedése 

A tervezett technológia 
a magyar és EU szab-
ványoknak megfelelı-
en készült. 

Kedvezıtlen idıjárás 
befolyásolja a terület 
elıkészítı munkákat 

alacsony A terület elıkészítés 
csúszása miatt az 1. 
fordulós projekt meg-
valósulásának idıbeni 
csúszása 

Megfelelı idıkeret 
biztosításával került 
megtervezésre az elı-
készítés ütemterve. 

Szükséges engedélyek 
kiadásának idıbeni 
csúszása 

magas A megvalósítás és a 
projektzárás idıbeni 
csúszása. 

Az engedélyezésekhez 
szükséges dokumen-
táció alapos elıkészí-
tése, szakértık alkal-
mazása 

Jogi kockázat 
Jogszabályi változások közepes Mőszaki tartalom mó-

dosítása, megvalósítás 
idıbeni csúszása 

A jogszabályok folya-
matos figyelemmel 
kísérésével idıben 
tudunk reagálni az 
esetleges, projektet 
érintı jogszabályi vál-
tozásokra, amit a pro-
jekt során alkalmazott 
jogi szakértı tevékeny-
ségével biztosítunk. 

Közbeszerzési eljárá-
sok megtámadása 

közepes A megvalósítás idıbeni 
csúszása, költségek 
növekedése 

Közbeszerzési szakér-
tıvel készítetett, Köz-
remőködı Szervezet 
által jóváhagyott do-
kumentáció összeállí-
tása, közzététele. 

Pénzügyi kockázat 
Az igényelt támogatás 
csökkentett megítélése 

közepes Önerı összegének 
növekedése miatt a 
projekt meghiúsulása 

Az érintett települése-
ken megalakították a 
víziközmő társulatot, 
ezáltal a lakosság is 
hozzájárul a beruházá-
si költségek biztosítá-
sához 

A projekt elızetes költ-
ségterve nem fedi pon-
tosan a megvalósítás 
költségeit 

alacsony Az adott költségkeret-
bıl nem tud megvaló-
sulni a beruházás 

A költségeket áraján-
latok bekérésével, 
tervezıi költségbecslés 
alapján tervezzük, 
kalkulálva az infláció-
val. 

Támogatási döntés 
idıbeni csúszása 

magas A megvalósítás csú-
szása 

Átgondolt ütemezés-
tervezés, idıtartalékok 
beépítése, feltételes 
(elızetes) közbeszer-
zési eljárás lefolytatása 

Támogatás kifizetésé-
nek idıbeni csúszása 

magas A megvalósítás idıbeni 
csúszása, likviditási 

Ütemezés körültekintı 
megtervezése, idıtar-
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problémák talékok beépítése, ha 
szükséges, más forrás 
(pl. hitel) igénybevéte-
le. 

Az ütemterv nem meg-
felelıen tervezett 

közepes A megvalósítás idıbeni 
csúszása 

Jól átgondolt ütemterv 
készítése, változásme-
nedzsment, ha szük-
séges, ütemterv módo-
sítása 

Társadalmi kockázat 
A lakosság nem kap 
megfelelı tájékoztatást 
a projektrıl 

közepes A projekt lakosság 
általi támogatottsága 
csökken. 

Nyilvánosság biztosí-
tásával megbízunk egy 
vállalkozást, amely 
feladata lesz a projekt-
területen érintett lakos-
ság teljes körő tájékoz-
tatása 

Menedzsment kockázat 
Menedzsment munka-
társak nem megfelelı-
en felkészültek 

közepes Nem megfelelıen mő-
ködı menedzsment 
szervezet 

A menedzsment tevé-
kenységet Kbt. alapján 
kiválasztott, elızetesen 
rögzített kritériumok-
nak, elvárásoknak 
megfelelı humán 
erıforrással rendelke-
zı szervezet végzi. 

Projektkoordináció, 
adminisztráció szétta-
goltsága 

alacsony A külsı szakemberek 
és végrehajtók közti 
együttmőködés nem 
követhetı, nem jól 
mőködik 

A felelısök, tevékeny-
ségek definiálása, 
konfliktuskezelés, ma-
gas koordinációs kész-
séggel és megfelelı 
referenciákkal rendel-
kezı menedzsment 
szervezet kiválasztása. 

 

I.1.2. A beruházás kivitelezését veszélyeztetı kockázatok: 

A legf ıbb kockázati tényez ık bemutatása  

Mőszaki kockázatok: 

A homokhátság jellegébıl adódóan a talajstabilitási és a homok megfolyósodásából eredı kockázatot tart-

juk jelentısnek. Ezeknek a kockázatoknak a kiküszöbölésére részletes talajmechanikai szakvéleményt kell 

készíteni mind a csatornaépítésre, mind a szennyvíztisztító telepek alapozására és az átemelık helyének 

meghatározására és felúszás – süllyedés vizsgálatára. 

Jogi kockázatok 

Miután az Önkormányzatok nem jogalkotók, hanem jogalkalmazók, így sem a kapcsolódó jogszabályi kör-

nyezetre, sem a szabványokra, kibocsátási határértékekre nincsenek ráhatással. A tervezés során a min-

denkor érvényben lévı jogszabályoknak és szabványoknak megfelelı értékő és minıségő berendezése-

ket, létesítményeket alkotnak meg az erre jogosultsággal és kellı szakmai tapasztalattal rendelkezı terve-

zık. A jelenleg érvényben lévı magyar szabványok és rendeletek sokszor szigorúbb elıírásokat jelölnek 

mint az EU hasonló jogszabályai. A megvalósítás során jogi szakértıt is alkalmazunk. 
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Társadalmi kockázatok 

A lakosság 90 % feletti támogatottsággal alapította meg a Vízközmő Társulatot, így ez kellıen tükrözi a 

projekttel szembeni elvárásokat is. Az esetleges "0" megoldásnál az EMT megfelelı fejezetében leírtak 

érvényesek ennek várható hatásait illetıen (az 5.1. pontban). A régi és új szolgáltatási területek közötti 

feszültség a jelen projektben nem releváns. 

Pénzügyi kockázatok: 

A beruházás megvalósítása során felmerülı kockázat az önerı biztosítása. Az érintett településeken meg-

alakították a víziközmő társulatot, a lakosság is hozzájárul a beruházási költségek biztosításához. Összes-

ségében a szennyvízcsatornázásban érintett települések jelentıs önerıt tudnak biztosítani a beruházás-

hoz. A szükséges támogatási arány 85%. Ettıl jelentısen eltérı támogatás esetén az Önkormányzati és 

területfejlesztési miniszter 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelete alapján forrás kiegészítésért kell folyamodniuk. 

Intézményi kockázat: 

A Szegedi Kistérség további településein is a jelen beruházással párhuzamosan épülnek ki a csatornák, 

így az ebbıl eredı kockázat kicsi. A tervezett üzemeltetıi struktúra kialakítására a kedvezményezettek 

Együttmőködési Megállapodást kötöttek, amely biztosítja a rövid-közép-hosszú távú üzemeltetést. E do-

kumentumban szabályozták azt is, ha 1 vagy több település ellehetetlenül, akkor miként állnak helyt helyet-

tük. Idıközben megjelent az Önkormányzati és területfejlesztési miniszter 28/2007. (X.12.) ÖTM rendelete 

az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegé-

szítése 2007. évi támogatásának rendjérıl nevő jogszabály amelyik az önrész biztosításának hiányából 

eredı kockázatokat minimalizálja. A további önrészt a lakossági befizetésekbıl biztosítják a Csatornamő 

Társulaton keresztül. 

Valamennyi kockázati tényez ı összefoglalása  

Mőszaki kockázatok 

o Nem megfelelı tervezésbıl eredı hibák 

o Kivitelezési munkákból származó kockázatok 

o Gépek, berendezések meghibásodása 

Jogi kockázatok 

o Jogszabályi környezet változása 

o Jogi problémák 

o Tulajdoni viszonyokban fellépı problémák 

Társadalmi kockázatok 

o Lakosság ellenállás 

o Hatósági támogatottság hiánya 

Környezeti kockázatok 

o Környezeti elemek terhelése 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok 

o Díjfizetési hajlandóság hiánya 

o Hitel folyósításának problémái 

o Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya 

Intézményi kockázatok 

o Társuláson belüli konfliktusok 

o Konfliktushelyzet az érintettek (tulajdonos, üzemeltetı) között. 

o Nem megfelelı projekt menedzsment szervezet mőködés 



 7 

A megvalósítás idıszaka alatti kockázati tényezık bekövetkezését mindenekelıtt alapos, átgondolt 

elıkészítési tevékenységek elvégzésével igyekszünk mérsékelni. Ezen kívül tapasztalt, a szüksé-

ges szakképzettséggel rendelkezı szakemberek megbízásával, a PME (projekt menedzsment egy-

ség) körültekintı kiválasztásával, reális, tartalékokkal kalkulált ütemezés összeállításával és a la-

kosság folyamatos tájékoztatásával tervezzük kezelni a lehetséges kockázatokat. 

I.1.3. Az üzemeltetést veszélyeztetı kockázatok: 

A legf ıbb kockázati tényez ık bemutatása  

Mőszaki kockázatok: 

A csatornahálózat üzemeltetése során az esetleges szilárd szennyezıdések hálózatba történı bekerülését 

kell megakadályozni az átemelıknél. E problémát az átemelı szivattyújának kiválasztásával és elıszőrés-

sel lehet orvosolni. 

A szennyvíztisztító teleprıl kikerülı iszapot, sőrítés és víztelenítés után minısíteni kell és az eredménytıl 

függıen a veszélyes hulladék lerakó telepen kell elhelyezni a rácsszeméttel együtt. 

A telep terhelésének biztosítására és a kihasználtság növelésére a Csatornamő Társulat alapításánál fi-

gyelemmel voltunk, mert az ingatlan tulajdonosok olyan szándéknyilatkozatot írtak alá, amely szerint a 

mőszaki átadást követıen 3 hónapon belül a belsı rendszerüket rákötik a csatornára és vállalják a 

szennyvíz díj fizetését is. 

Jogi kockázatok 

Miután az Önkormányzatok nem jogalkotók, hanem jogalkalmazók, így sem a kapcsolódó jogszabályi kör-

nyezetre, sem a szabványokra, kibocsátási határértékekre nincsenek ráhatással. A tervezés során a min-

denkor érvényben lévı jogszabályoknak és szabványoknak megfelelı értékő és minıségő berendezése-

ket, létesítményeket alkotnak meg az erre jogosultsággal és kellı szakmai tapasztalattal rendelkezı terve-

zık. A jelenleg érvényben lévı magyar szabványok és rendeletek sokszor szigorúbb elıírásokat jelölnek, 

mint az EU hasonló jogszabályai. Az elıkészítés és megvalósítás során jogi szakértıt is alkalmazunk. 

Társadalmi kockázatok 

A lakosság 90 % feletti támogatottsággal alapította meg a Víziközmő Társulatot, így ez kellıen tükrözi a 

projekttel szembeni elvárásokat is. Az esetleges "0" megoldásnál az EMT megfelelı fejezetében leírtak 

érvényesek ennek várható hatásait illetıen (az 5.1. pontban). A régi és új szolgáltatási területek közötti 

feszültség a jelen projektben nem releváns. 

Pénzügyi kockázatok 

A megvalósult mővek üzemeltetése során jelentıs kockázat a díjfizetési képesség és hajlandóság. A üze-

meltetı jelenlegi területén több éves tapasztalat alapján a díjfizetési hajlandóság 95 %-os. A díjfizetési 

képesség a családok reáljövedelmeinek függvénye. A Dél-Alföldi régióban 200-250 Ft/m3 díjat képesek 

megfizetni a háztartások. Csak olyan megoldás választható, ahol a fizetendı díjak ezen határon belül tart-

hatók. 

Intézményi kockázat: 

A Szegedi Kistérség további településein is a jelen beruházással párhuzamosan épülnek ki a csatornák, 

így az ebbıl eredı kockázat kicsi. A tervezett üzemeltetıi struktúra kialakítására a kedvezményezettek 
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Együttmőködési Megállapodást kötöttek, amely biztosítja a rövid-közép-hosszú távú üzemeltetést. E do-

kumentumban szabályozták azt is, ha 1 vagy több település ellehetetlenül, akkor miként állnak helyt helyet-

tük. 

Valamennyi kockázati tényez ı összefoglalása  

Mőszaki kockázatok 

o Építés okozta hibák megjelenése 

o Technológia nem megfelelı mőködése 

Jogi kockázatok 

o Tulajdoni viszonyokban fellépı problémák 

o Hatósági kötelezések 

o Üzemeltetı szerzıdéssel kapcsolatos kockázatok 

Társadalmi kockázatok 

o Lakossági ellenállás 

Környezeti kockázatok 

o Környezeti elemek terhelése 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok 

o Díjfizetési hajlandóság hiánya 

o Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya 

Intézményi kockázatok 

o Társuláson belüli konfliktusok 

o Konfliktushelyzet az érintettek (tulajdonos, üzemeltetı) között 

o Nem megfelelı projekt menedzsment szervezet mőködése 

I.2. Lehetséges válságok bemutatása 

Az elızı pontban részletesen ismertetett kockázatok közül soknak a bekövetkezési valószínősége minimá-

lisra csökkenthetı megfelelı proaktív intézkedésekkel, kockázatkezelési megoldásokkal. Számos kockázat 

bekövetkezésére fel lehet készülni olyan módon, hogy az ne mélyüljön válsággá, a probléma könnyen és 

azonnali hatállyal kezelhetı legyen. Így is megvan az esélye azonban annak, hogy egyes kockázati ténye-

zık, akár egymással kombinálódva, válságot idéznek elı, amikor is egy helyzet, egy esemény, egy aktivi-

tás komolyan hátráltatja a projekt megvalósítását, sıt akár a munkálatok sikeres befejezése is kétségessé 

válhat. A kockázatelemzés információiból kiindulva a jelen projekt esetében az alábbi válsághelyzetek azo-

nosíthatók: 

Vis maior bekövetkezése 

Különbözı természeti csapások és katasztrófa helyzetek jelentıs befolyást gyakorolhatnak a projekt meg-

valósítására és az eredmények fenntartására, a beruházás eredményeinek mőködtetésére egyaránt. A vis 

maior hatásaként növekedhetnek a beruházási, fenntartási költségek, elhúzódhat a megvalósítás, átmene-

tileg szünetelhet, akadozhat a megvalósult szolgáltatás. 

A megvalósítás idıszaka alatt a kivitelezı biztosítékai, ezt követıen a tulajdonosok biztosításai, önkor-

mányzati vis maior keretek, illetıleg az Önkormányzati Minisztérium ilyen jellegő támogatásai jelenthetnek 

garanciát a keletkezett károk kezelésére, de az idıbeli csúszás, illetıleg a szolgáltatás mőködésében je-

lentkezı problémák fennmaradnak, elıfordulhat környezetkárosító hatás is. A kialakult helyzet kezelésénél 

elméletileg számítani lehet a véleményvezérek és a közvélemény megértésére, támogatására. 
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Üzemi baleset történik 

A beruházás megvalósítása és üzemeltetése során elıfordulhatnak komolyabb üzemi balesetek. Ezeknek 

– az esemény súlyosságától függıen – akár jelentısebb hatásuk is lehet a projekt megvalósítására, mő-

ködtetésére. A kivitelezı, illetve a fenntartó biztosításai az anyagi kárt kezelhetıvé tehetik. Azonban a mé-

dia és a közvélemény megkérdıjelezheti a megfelelı kivitelezı kiválasztását, az üzemeltetı megbízható-

ságát, a munkálatok, illetve a rendes üzem során foganatosított biztonsági intézkedéseket. Ebben az eset-

ben is elıfordulhat környezetszennyezés, annak különbözı következményeivel együtt. Mindez kedvezıtle-

nül befolyásolhatja a beruházó, a kivitelezı, illetve az üzemeltetı megítélését, csökkenhet a projekt támo-

gatottsága. Az ügyben az illetékes hatóságok is vizsgálódhatnak. Elképzelhetı a munkálatok idıleges leál-

lítása, idıbeli csúszás, vagy a szolgáltatás átmeneti zavara is. A megvalósítás elhúzódása kényelmetlen-

ségeket okozhat a lakosságnak. 

A projekt jelent ısebb id ıbeli csúszást szenved 

Számos ok vezethet a projekt idıbeli eltolódásához. Ezek közül több olyat, amelynek kezelése ezt indokol-

ja, külön válságszituációként említünk. Az ilyen helyzeteket leszámítva az elızetes idıütemezés felborulá-

sa jellemzıen történhet: 

o A pályázati döntés elhúzódása miatt 

o Jogi okokból, vagy hatósági elıírások megváltozása miatt 

o Hatósági ellenállás miatt 

o A projektirányítás, vagy a kivitelezı hibájából 

A projekt ütemterve rendelkezik idıbeli tartalékokkal, így bizonyos határok között rugalmasan alakítható; 

erre a pályázati eljárásrend is lehetıséget biztosít. Ez a rugalmasság azonban nem korlátlan, így szélsı-

séges esetben veszélybe kerülhet a projektben vállalt kötelezettségek és vállalások teljesítése. Ugyanak-

kor a csúszások felkelthetik az ellenérdekelt felek és a média figyelmét; a megjelenı híradások pedig ked-

vezıtlen hatást gyakorolhatnak a projektgazda, a projektirányítás, a kivitelezı megítélésére. Egyes véle-

ményvezérek akár kétségbe is vonhatják a fejlesztés sikeres megvalósítását. Az elhúzódó munka hosszan-

tartóan okoz kényelmetlenségeket a lakosságnak, ami csökkentheti a projekt támogatottságát. 

A projekt költségei jelent ısen megnövekednek 

Hasonlóan az idıbeli csúszásokhoz, számos okból növekedhetnek a projekt költségek. Ezek közül több 

olyat, amelynek kezelése ezt indokolja, külön válságszituációként említünk. Egyes esetekben a probléma 

anélkül kezelhetı, hogy a beruházónak, vagy a szolgáltatást igénybe vevı lakosságnak ez plusz terhet 

jelentene, de vannak eltérı helyzetek is. Jellemzı okok, amelyek e válsághoz vezethetnek: 

o Hatósági elıírások megváltozása 

o Külsı (makro)gazdasági jellegő okok 

Ha biztosítékokkal nem finanszírozható a költségnövekedés, vagy kiegészítı központi források nem vehe-

tık igénybe, akkor a felmerülı többlet az érintett önkormányzatokat, végsı soron pedig a lakosságot terhe-

li. Az önkormányzatok jelenlegi helyzetében azonban kétséges, hogy fel tudják-e vállalni a megnövekedett 

terheket, a lakossági hozzájárulás mértékének növelése pedig legfeljebb nagyon kis mértékben képzelhetı 

el és még így is komoly feszültségeket gerjesztene. Amennyiben ezek a megoldások nem jöhetnek szóba, 

felmerülhet a projekt mőszaki tartalmának csökkentése, erre azonban a pályázati feltételek és az EMT 

alapján gyakorlatilag nincsen lehetıség. A projekttıl való elállás következményei lényegében vállalhatatla-

nok. Ebben a szituációban a megfelelı pénzügyi megoldás megtalálása akár igen idıigényes is lehet, a 

kivitelezés késedelme pedig számos – az elızı pontban említett – probléma és kellemetlenség forrása. 
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Küls ı finanszírozási probléma lép fel 

Nem zárható ki teljességgel, hogy valamilyen okból a projekt megvalósítása folyamán a kifizetések csak 

jelentıs csúszással történnek meg. Ez a helyzet jellemzıen komoly feszültségeket generálhat a beruházó 

és a kivitelezı közt, ami zavarokat idézhet elı a teljesítésben és veszélyeztetheti az idıütemezést is. 

Mindemellett problémát okozhatnak a felszámított kötbérek, amelyek megnövelhetik a beruházás költsége-

it. A kifizetéseik elmaradását nehezményezı szállítók esetleg demonstratívan léphetnek fel (bizonyos mő-

szaki folyamatok megszakítása, felszerelések eltávolítása stb.), ösztönözhetik a médiaérdeklıdést a vál-

sághelyzet iránt. A probléma informális csatornákon és a médián keresztül bizalmatlanságot szülhet az 

érintett lakosságban és a tágabb közvéleményben nem csak a beruházóval és a konkrét pályázati projekt-

tel, hanem akár a közösségi pályázati rendszerekkel szemben is. 

Belsı finanszírozási probléma lép fel 

Elıfordulhat, hogy bár a projekt elızetesen megállapított költségkerete elegendınek bizonyul, az igényelt 

támogatást is elnyeri a kistérségi társulás és a központi kifizetések is a tervezett ütemben realizálódnak, 

mégis finanszírozási problémák merülnek fel. Az érintett önkormányzatok anyagi helyzete ugyanis alakul-

hat úgy, hogy a megfelelı mértékő önerıt egy, vagy több szereplı rövidebb, vagy hosszabb távon nem 

képes biztosítani. Ugyanez a helyzet elıállhat úgy is, hogy a lakossági befizetésekben komolyabb hátralék 

keletkezik. Ebben az esetben hosszabb idıt is igénybe vehet a megfelelı pénzügyi megoldás kidolgozása 

és alkalmazása. Mindennek következményeként a kifizetések késhetnek, aminek következtében kitolódhat 

a fejlesztés megvalósítása és konfliktusok adódhatnak a kivitelezıkkel. Az így kialakult helyzet érdekes 

téma lehet a média számára, a közvélemény bizalma pedig megrendülhet a projekt pénzügyi lebonyolítá-

sában és projektmenedzsmentjében, végeredményben pedig magában a beruházóban. 

Nem megfelel ı tervezésb ıl/kivitelezésb ıl fakadó m őszaki problémák adódnak 

Ugyan az ilyen eseteket a megfelelı tervezıi/kivitelezıi szerzıdés és a szerzıdéses biztosítékok kezelhe-

tıvé teszik, következményként mégis felmerülhet idıbeli csúszás, vagy átmeneti finanszírozási problémák. 

Ellenérdekelt felek megragadhatják az alkalmat a kulcsszereplık elleni támadásra. Áttételesen megkérdı-

jelezıdhet a bizalom a projektirányításban, a beruházóban, a kivitelezıben és megjelenhet a kételkedés a 

projekt megvalósulásában, vagy a kivitelezett fejlesztés hatékony, környezetkímélı mőködésében. A médi-

án keresztül az alapvetı probléma és annak következményei szélesebb nyilvánosságot kaphatnak, ráadá-

sul az információ torzulhat. Az eset az illetékes engedélyezı és felügyeleti hatóságok figyelmét is felkelthe-

ti. Fokozottan érintett az ügyben az illetékes Közremőködı Szervezet és az Irányító Hatóság is. Ezek a 

szervezetek vizsgálatokat indíthatnak a probléma felmérésének és megfelelı megítélésének érdekében. 

A próbaüzem alatt, vagy azt követ ıen mőszaki probléma, meghibásodás lép fel (nem tervez ıi, vagy 

kivitelez ıi hiba folytán) 

Elıfordulhat, hogy a beépített szerkezetekben, berendezésekben olyan meghibásodások történnek, ame-

lyeket sem a tervezı, sem a kivitelezı nem láthatott elıre. Hasonlóan a tervezıi/kivitelezıi hibákhoz, a 

szerzıdéses biztosítékok itt is lehetıséget nyújtanak a probléma orvoslására, ám az idıbeli csúszás, vagy 

a szolgáltatás átmeneti, illetıleg részleges akadozása, korlátozása, leállása alighanem elkerülhetetlen. A 

lakossági híresztelések és a média tevékenysége nyomán a közvélemény a tervezıi, vagy kivitelezıi hibát 

sejthet, kialakulhat az a felfogás, hogy a beruházó szándékosan „spórolta el” a megfelelı technológiát. 

Támadások érhetik a projektet ellenérdekelt felek részérıl is a nem megfelelı tervezésre, vagy kivitelezés-

re hivatkozva. 
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A projektet küls ı támadás éri a médiában 

Ellenérdekelt felek vélt, vagy szándékosan kitalált aggályokat vetnek fel a médiában a projektet illetıen. 

Jóllehet ebben az esetben tényleges válság nem áll fenn, a valótlan híresztelések csorbíthatják az érintett 

lakosság és a szélesebb közvélemény bizalmát és támogatását. Ilyen esetben a sajtóban megjelenı dest-

ruktív hírek rossz hatást gyakorolhatnak a beruházónak a KSZ-szel, a hatóságokkal, a tervezıkkel, a kivite-

lezıkkel, az érintett civil szervezetekkel fennálló viszonyára. Mi több, ezen felül az érintettek egészen tágan 

értelmezett köreiben is negatív hatások érvényesülhetnek. Mindez fennakadásokat eredményezhet a mun-

kafolyamatokban egészen az ügyek tisztázásáig, ami összességében komolyabb idıveszteséget is okoz-

hat ennek minden járulékos következményével egyetemben. 

Nem várt környezetterhelés keletkezik a megvalósítá s, mőködtetés során 

Elıfordulhat, hogy valamilyen elıre nem látható okból a fejlesztés természetes környezetében nem kalku-

lált szennyezés következik be. Még ha az okot, a forrást (ez feltehetıleg valamilyen mőszaki jellegő prob-

léma) viszonylag hamar sikerül is megszüntetni, felszámolni, a következmények a környezet állapotára 

nézve súlyosak lehetnek. Eben az esetben legelıször és legélesebben az illetékes hatóságok és az érde-

kelt civil szervezetek erıteljes fellépésére, vizsgálódására kell számítani, az ennek nyomán jelentkezı 

média érdeklıdéssel egyetemben. Az elıálló helyzet komoly ellenérzéseket szülhet, akár demonstratív 

fellépést is generálhat a civil szervezetek, a lakosság részérıl. A krízist az ellenérdekelt felek kihasználhat-

ják, eszközként felhasználva azt saját törekvéseik elımozdítására, tovább mélyítve ezzel a válságot. Tekin-

tettel a környezeti fenntarthatóság hangsúlyozott követelményére egy ilyen probléma a KSZ-t és az IH-t is 

állásfoglalásra, cselekvésre késztetheti. Külön problémát okozhat az, ha a mőszaki probléma elhárításáig a 

szolgáltatást korlátozni, vagy átmenetileg szüneteltetni kell. 

A használati díjakat emelni kell 

Jelen gazdasági helyzetben sajnos nem zárható ki, hogy az elızetes kalkulációk és szándékok ellenére az 

üzemeltetı kénytelen emelni a szennyvízdíjat. Egy ilyen intézkedés tiltakozó reakciókat válthat ki az érintett 

lakosságból, ami feltétlenül nagy sajtóvisszhanggal jár és amit az ellenérdekelt felek nem mulasztanak el 

kihasználni, vagy tovább szítani. Hosszabb távon ez a helyzet éppen ellenkezı hatást válthat ki, mint a 

projekt egyik alapvetı célkitőzése: a település élhetıbbé, vonzóbbá tétele és ezáltal a lakosság megtartá-

sa, vagy a lélekszám emelése. 
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II. A válságok kommunikációs kezelésének módja 

A válsághelyzetek érdemi kezelése a projektet irányító szervezet feladata. Az alábbiakban azokkal a kom-

munikációs lépésekkel foglalkozunk, amelyek a válságkezelés folyamatát kísérik, egyben szerves részét is 

képezik a problémák megoldására szánt intézkedéscsomagnak. 

II.1. Célcsoportok 

A válságkommunikáció célcsoportjainak meghatározásánál alapvetıen a KEOP-7.1.2.0–2008–0194 sz. 

projekthez készített Stakeholder analízist (érdekeltek elemzése) vettük alapul. Az alábbiakban (II.4.) közölt 

táblázatokban minden egyes válsághelyzet esetében meghatároztuk a specifikus célcsoportokat, amelyek-

hez hozzárendeltük az adott célcsoport elérésének javasolt módozatait. 

A célcsoportok közül külön kiemelendı a média (elektronikus és nyomtatott sajtó), mert elsıszámú véle-

ményvezér szereplırıl van szó. Fontos, hogy az önkormányzatok és a projektgazda meglévı médiakap-

csolati gyakorlatára támaszkodva a sajtó képviselıivel megfelelı, kétoldalú együttmőködés alakuljon ki. A 

cél az, hogy bármilyen híresztelés, vagy esemény hatására elsınek és legfontosabb partnerként a projekt-

gazdát keressék információért. 

Miután pályázati projektrıl van szó, mindenütt szerepel célcsoportként az illetékes Közremőködı Szerve-

zet. A KSZ-nek minden, a projektet érintı problémáról idıben tudnia kell, hogy a közösségi, központi finan-

szírozású fejlesztés sorsának alakításában hatékonyan részt vehessen, saját eszközeivel segíthesse a 

krízis szituációk felszámolását. 

II.2. Idızítés 

Az alábbi (II.4.) táblázatokban a célcsoportokat olyan sorrendben tüntettük fel, ahogyan megszólításuk az 

adott ügyben javasolt (ez helyenként egyidejőséget, párhuzamos kommunikációt is jelenthet az egymás alá 

rendezett szereplıkkel). A sorrend szigorúan csak az idızítést és nem a fontosságot határozza meg. A 

legelsınek említett célcsoportok jellemzıen a polgármesterek, a képviselıtestületek, valamint a projekt-

gazda, a projekt menedzsment egység, a Víziközmő Társulat munkatársai. Ez azért van így, mert a veze-

tık és a különbözı munkatársak maguk is jelentıs és hiteles információ forrásnak számítanak a média 

képviselıi szemében. Megfelelı és azonnali tájékozottságuk így kulcsfontosságú lehet. Lényeges annak 

meghatározása, egyeztetése, hogy ezek az elsıszámú szereplık adott esetben mit és milyen formában 

adhatnak tovább, amennyiben más érdekeltekkel (elsısorban a médiával és a lakossággal) a válsággal 

kapcsolatban kommunikálnak. 

Fontos, hogy lehetıség szerint valamennyi célcsoportot a projektirányítását végzı szervezıdés tájékoztas-

sa elsıként. Így torzulnak ugyanis legkevésbé az információk, így a legkevesebb a félreértés, így a legki-

sebb a támadási felület (gondolva az esetleges ellenérdekelt csoportokra, szervezetekre). 

Több esetben – mint ezt jeleztük is – az elsı megkeresést követıen folyamatos tájékoztatásra, vagy kétol-

dalú konzultációra van szükség, így a besorolás valóban csak az elsı kapcsolatfelvétel idızítését adja 

meg. Kiemeltük azt is, ha egy adott közlés, vagy interaktív kommunikáció csak az alapos feltáró, szakértıi 

munkát, illetve a probléma megoldására irányuló tervezést követıen esedékes. 
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II.3. Üzenetek meghatározása 

A II.4. pontban található táblázatokban meghatároztuk az adott válsággal kapcsolatos kommunikáció lehet-

séges üzeneteit is. Ezek a példák nem feltétlenül szó szerint idézendı szövegek. Elsısorban a fı kommu-

nikációs feladatokat, a legalapvetıbb közlendıket prezentálják (helyzet, történések ismertetése, az érintet-

tek megnyugtatása, felelısök megnevezése, a probléma megoldásának közlése stb.). A konkrét tartalom – 

amelyet kialakítását követıen következetesen kell kommunikálni – az adott tényleges eseménytıl függ. 

Valódi válság szituációban ezek a példák tehát testre szabhatók, így már megalapozhatják a sajtóközle-

mények gyors összeállítását és a kommunikációs tevékenység mielıbbi megkezdését. 

II.4. Az egyes válságszituációk kommunikációjának vázlatai 

II.4.1. Vis maior bekövetkezése 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja 

Tőzoltók, mentık, rendırség, katasztrófavédelem Telefon, rendszeres konzultáció 

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a károk felmérését köve-

tıen személyes konzultáció, folyamatos tájékozta-

tás 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a károk felmérését 

követıen tájékoztatás testületi ülésen 

Érintett lakosság Média; a károk felmérését követıen lakossági fó-

rum 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek Telefon, e-mail, rendszeres konzultáció 

Média Sajtóközlemények, a károk felmérését követıen 

sajtótájékoztató 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a károk felmérését követıen hiva-

talos levél, személyes tájékoztatás, helyszíni bejá-

rás 

 

Lehetséges üzenetek 

Sajnálattal tudatjuk a szerencsétlen esemény bekövetkezését. Az illetékes hatóságok már dolgoznak a 

károk felmérésén, a problémák elhárításán, a következmények felszámolásán. A projekt menedzsment 

szervezet, a kivitelezık az üzemeltetı maximálisan együttmőködik a hatóságokkal a kárelhárításban és a 

helyreállítási munkálatokban. 

A keletkezett károk elhárítása, a rendkívüli munkálatok finanszírozása megoldott, a projekt megvalósítá-

sának folytatása, a szolgáltatás folyamatos mőködése biztosított. 

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék az illetékeseket a károk felszámolásában, a szolgáltatás helyreállítá-

sában. 
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik áldozatos tevékenységükkel részt vállaltak a szerencsétlen-

ség következményeinek megszüntetésében és a helyreállítási munkálatokban. 

 

II.4.2. Üzemi baleset történik 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Tőzoltók, mentık, rendırség, katasztrófavédelem Telefon, rendszeres konzultáció 

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a károk felmérését, a 

felelısség tisztázását követıen személyes konzul-

táció, folyamatos tájékoztatás 

A projektgazda szervezet, a vízközmő társulat és a 

PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a károk felmérését, 

a felelısség tisztázását követıen tájékoztatás tes-

tületi ülésen 

Érintett lakosság Média; a károk felmérését, a felelısség tisztázását 

követıen lakossági fórum 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek Telefon, e-mail, rendszeres konzultáció 

Média Sajtóközlemények, a károk felmérését, a felelısség 

tisztázását követıen sajtótájékoztató 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a károk felmérését, a felelısség 

tisztázását követıen hivatalos levél, személyes 

tájékoztatás, helyszíni bejárás 

 

Lehetséges üzenetek  

Sajnálattal tudatjuk a szerencsétlen esemény bekövetkezését. Az illetékes szervezetek már dolgoznak a 

sérültek ellátásán, a károk felmérésén, a problémák elhárításán, a következmények felszámolásán. A 

projekt menedzsment egység, a kivitelezık az üzemeltetı maximálisan együttmőködik a hatóságokkal a 

kárelhárításban és a helyreállítási munkálatokban. 

A projektgazda/az üzemeltetı vizsgálatot rendelt el a szerencsétlenség okainak és részleteinek kiderítésé-

re a felelısségek megállapítására. Intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az eset a jövıben ne 

ismétlıdhessen meg. 

A projektirányítás megtette a szükséges intézkedéseket a felelısökkel szemben. 

A keletkezett károk elhárítása, a rendkívüli munkálatok finanszírozása megoldott, a projekt megvalósítá-

sának folytatása, a szolgáltatás folyamatos mőködése biztosított. 

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

 

II.4.3. A projekt jelentısebb idıbeli csúszást szenved 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a probléma kezelésének 

kidolgozását követıen személyes konzultáció, fo-
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lyamatos tájékoztatás 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a probléma kezelé-

sének kidolgozását követıen tájékoztatás testületi 

ülésen 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a probléma kezelésének kidolgo-

zását követıen hivatalos levél, személyes tájékoz-

tatás 

A megvalósításban résztvevı partner cégek Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Érintett lakosság Média, a probléma kezelésének kidolgozását köve-

tıen körlevél, lakossági fórum 

Média Sajtóközlemények, a probléma kezelésének kidol-

gozását követıen sajtótájékoztató 

 

Lehetséges üzenetek  

Bejelentjük, hogy a projekt megvalósításának ütemezése az eredeti elképzelésekhez képest idıben kito-

lódik. 

Az átütemezés oka egyes hatósági elıírások idı közbeni megváltozása, ami miatt módosításokat kell 

foganatosítani a tervezésben és a mőszaki kivitelezésben. A változtatások egyébiránt pozitívan befolyá-

solják a létrejövı szolgáltatás színvonalát. 

A megvalósítás idıbeni elhúzódása okozta problémákat a projektirányítás az érintett önkormányzatokkal, 

az illetékes hatóságokkal és a KSZ-szel együttmőködve áttekintette és megoldási alternatívákat dolgozott 

ki. 

A munkálatok elhúzódásával kapcsolatos kellemetlenségek miatt a projekt menedzsment minden érintett 

szíves megértését kéri. Mindent megteszünk a probléma mielıbbi rendezése érdekében. 

A projekt megvalósítása a módosított, az érdekelt felekkel egyeztetett ütemezés szerint, rendben halad. 

 

II.4.4. A projekt költségei jelentısen megnövekednek 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a probléma kezelé-

sének kidolgozását követıen tájékoztatás testületi 

ülésen 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a probléma kezelésének kidolgo-

zását követıen hivatalos levél, személyes tájékoz-

tatás 

A megvalósításban résztvevı partner cégek Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres, 

személyes konzultáció 

Érintett lakosság Média, a probléma kezelésének kidolgozását köve-

tıen körlevél, visszaküldendı nyilatkozat: vállalná-
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nak-e magasabb összegő hozzájárulást?, lakossági 

fórum 

Média Sajtóközlemények, a probléma kezelésének kidol-

gozását követıen sajtótájékoztató 

 

Lehetséges üzenetek  

Bejelentjük, hogy a forint árfolyamának alakulása miatt a projekt költségei a pályázatban foglaltakhoz ké-

pest jelentısen megnövekedtek. 

A projektgazda a KSZ és az illetékes minisztériumok bevonásával folyamatosan egyeztet a probléma le-

hetséges megoldási alternatíváiról. Elsıdleges szempont, hogy a lakossági hozzájárulás mértéke ne nö-

vekedjék. 

A megfelelı megoldási alternatíva megtalálásáig a munkálatok az elızetes terveknek megfelelıen tovább 

folynak. A tárgyaló felek fontos törekvése, hogy a projekt megvalósításában ne kelljen eltérni az érvény-

ben lévı ütemtervtıl. 

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

Az illetékes IH, az önkormányzatok és minisztériumok részvételével folytatott egyeztetés támogatásához 

szeretnénk elızetesen felmérni a lakosság viszonyulását a hozzájárulás mértékének esetleges emelésé-

hez. 

Az érdekelt felek konszenzusra jutottak az elıállott probléma kezelését illetıen. A munkálatokban jelentıs 

idıbeli csúszások nem keletkeztek, az elszámolási folyamatok is zavartalanok. 

 

II.4.5. Külsı finanszírozási probléma lép fel 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a probléma kezelé-

sének kidolgozását követıen tájékoztatás testületi 

ülésen 

A megvalósításban résztvevı partner cégek Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres, 

személyes konzultáció 

Érintett lakosság (kizárólag, ha a probléma veszé-

lyezteti az ütemezést, vagy a megvalósítást) 

Média, a probléma kezelésének kidolgozását köve-

tıen lakossági fórum 

Média (kizárólag, ha a probléma veszélyezteti az 

ütemezést, vagy a megvalósítást, vagy megvan a 

veszélye a kivitelezık, szállítók demonstratív fellé-

pésének) 

Sajtóbeszélgetések, sajtóközlemények, a probléma 

kezelésének kidolgozását követıen sajtótájékoztató 

 

Lehetséges üzenetek  

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a projekt végrehajtása körül kialakult feszültségek elsıdleges oka az, 

hogy a projektgazda kifizetési kérelmeit az illetékes KSZ csak jelentıs késedelemmel teljesíti. 

A projektirányítás folyamatos egyeztetéseket folytat a Közremőködı Szervezettel a probléma megoldása 

érdekében. 
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A projektvezetés folyamatosan egyeztet az érintett önkormányzatokkal, arról, hogy milyen áthidaló megol-

dások jöhetnek szóba az elhúzódó kifizetések mielıbbi rendezéséig. 

Az érintettek türelmét és megértését kérjük, amíg sikerül megtalálni a megfelelı megoldást. 

A probléma okozta idıbeli csúszás minimális és kezelhetı; az IH késedelmi kamatot fizet az eddig elma-

radt kifizetések után; a munkálatok elhúzódása miatti kellemetlenségekkel kapcsolatosan az érintettek 

megértését kérjük. 

 

II.4.6. Belsı finanszírozási probléma lép fel 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a probléma kezelé-

sének kidolgozását követıen tájékoztatás testületi 

ülésen 

Érintett lakosság (csak ha a lakosság a probléma 

okozója, vagy, ha veszélybe kerül az ütemezés, a 

megvalósítás) 

Média, lakossági fórum, a probléma kezelésének 

kidolgozását követıen körlevél 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a probléma kezelésének kidolgo-

zását követıen hivatalos levél, személyes tájékoz-

tatás 

Média (kizárólag, ha a probléma veszélyezteti az 

ütemezést, vagy a megvalósítást, vagy megvan a 

veszélye a kivitelezık, szállítók demonstratív fellé-

pésének) 

Sajtóbeszélgetések, sajtóközlemények, a probléma 

kezelésének kidolgozását követıen sajtótájékoztató 

A megvalósításban résztvevı partner cégek (kizá-

rólag, ha a probléma zavarokat okoz a kifizetések-

ben) 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres, 

személyes konzultáció 

 

Lehetséges üzenetek  

Az elmúlt idıszak gazdasági eseményei a projektben résztvevı önkormányzatokat is érzékenyen érintet-

ték, ugyanakkor jelentıs hátralékok keletkeztek a lakossági hozzájárulások befizetésében is. Ezért a kifi-

zetések teljesítése az utóbbi idıben nem volt zökkenımentes. 

A projektvezetés folyamatosan egyeztet az érintett önkormányzatokkal, és az illetékes minisztériumokkal 

arról, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba a kifizetések körüli problémák megoldására. 

A lakossági befizetések elmaradása, mostanra már komolyan fenyegeti a projekt megvalósításának finan-

szírozását, ezért kérjük az érintetteket a fizetési fegyelem betartására. 

Az érintettek türelmét és megértését kérjük, amíg sikerül megtalálni a megfelelı megoldást. 

A kifizetések fennakadását okozó financiális nehézségeken sikerült úrrá lenni. A probléma okozta idıbeli 

csúszás minimális és kezelhetı; a munkálatok elhúzódása miatti kellemetlenségekkel kapcsolatosan az 

érintettek megértését kérjük. 
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II.4.7. Nem megfelelı tervezésbıl/kivitelezésbıl fakadó mőszaki problémák 

adódnak 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a szakértıi véleménye-

ket követıen személyes konzultáció, folyamatos 

tájékoztatás 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a szakértıi vélemé-

nyeket, a felelısség megállapítását követıen tájé-

koztatás testületi ülésen 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek Telefon, e-mail, rendszeres konzultáció 

Érintett lakosság Média, körlevél, a probléma elhárítását követıen 

nyílt nap 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a szakértıi véleményeket, a fele-

lısség megállapítását követıen hivatalos levél, 

személyes tájékoztatás, helyszíni bejárás 

Média Sajtóközlemények, a szakértıi véleményeket, a 

felelısség megállapítását követıen sajtótájékoztató 

 

Lehetséges üzenetek  

Tudatjuk, hogy a beruházással kapcsolatosan mőszaki problémák adódtak. A projektgazda, a tervezık, a 

kivitelezı, az üzemeltetı mindent megtesz a hibák mielıbbi elhárítása, a probléma megoldása érdekében. 

Az illetékes hatóságokkal konzultálva kijelenthetı, hogy a felmerülı mőszaki hiba következtében környe-

zetkárosodás nem történt. 

A projektgazda/az üzemeltetı vizsgálja a történtek okait és a felelısség kérdését.  

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

A projektirányítás megtette a szükséges intézkedéseket a felelısökkel szemben. 

Intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az eset a jövıben ne ismétlıdhessen meg. 

A mőszaki problémák kiküszöbölését követıen a projektgazda folytatja projekt megvalósítását; a szolgál-

tatás zavartalan mőködése immár biztosított. Az idıbeli csúszás és a finanszírozás problémái kezelhetık. 

 

II.4.8. A próbaüzem alatt, vagy azt követıen mőszaki probléma, meghibáso-

dás lép fel (nem tervezıi, vagy kivitelezıi hiba folytán) 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a szakértıi véleménye-

ket követıen személyes konzultáció, folyamatos 

tájékoztatás 
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A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a szakértıi vélemé-

nyeket követıen tájékoztatás testületi ülésen 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek Telefon, e-mail, rendszeres konzultáció 

Érintett lakosság Média, körlevél, a probléma elhárítását követıen 

nyílt nap 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a szakértıi véleményeket követıen 

hivatalos levél, személyes tájékoztatás, helyszíni 

bejárás 

Média Sajtóközlemények, a szakértıi véleményeket köve-

tıen sajtótájékoztató 

 

Lehetséges üzenetek  

Tudatjuk, hogy a létesítmény próbaüzeme mőszaki problémákat hozott felszínre. A projektgazda, a terve-

zık, a kivitelezı, az üzemeltetı mindent megtesz a hibák mielıbbi kijavítása, a probléma megoldása ér-

dekében. 

Az illetékes hatóságokkal konzultálva kijelenthetı, hogy a felmerülı mőszaki probléma következtében 

környezetkárosodás nem történt. 

A projektgazda/az üzemeltetı vizsgálja a történtek okait és a felelısség kérdését. 

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

A vizsgálatok kiderítették, hogy a meghibásodás nem tervezıi, vagy kivitelezıi mulasztás eredménye. 

Szerencsésnek mondható, hogy a probléma a próbaüzem alatt és nem a végleges üzembe helyezést 

követıen került felszínre. Így a szükséges javítások gyorsan, komolyabb következmények nélkül elvégez-

hetık. 

A mőszaki problémák kiküszöbölését követıen a projektgazda folytatja projekt megvalósítását; a szolgál-

tatás zavartalan mőködése immár biztosított. Az idıbeli csúszás és a finanszírozás problémái kezelhetık. 

 

II.4.9. A projektet külsı támadás éri a médiában 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, személyes tájékoz-

tatás testületi ülésen 

Érintett lakosság Média; lakossági fórum, nyílt nap 

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, személyes 

konzultáció 

Média Sajtóközlemények, sajtótájékoztató, nyílt nap 

Illetékes KSZ Telefon, személyes tájékoztatás 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek, 

szükség esetén egyéb illetékes hatóságok 

Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

Civil szervezetek Nyílt nap 
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Lehetséges üzenetek  

A megjelent állítások félreértésen, a tények nem teljeskörő ismeretén alapulnak. Ennek tisztázására szak-

értıi véleményekkel megtámogatva közöljük a felvetéssel kapcsolatos tényeket. 

A megjelent állítások nem felelnek meg a valóságnak. Ennek tisztázására szakértıi véleményekkel meg-

támogatva közöljük a felvetéssel kapcsolatos tényeket. 

A tényeket alátámasztó dokumentumokat, bizonyítékokat a hírek közlıje, a média képviselıi (vagy bárki 

érdeklıdı) megtekinthetik 

Bármely érintett nyílt napon gyızıdhet meg a létesítmények megfelelı mőködésérıl 

 

II.4.10. Nem várt környezetterhelés keletkezik a megvalósítás, mőködtetés 

során 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

A megvalósításban, üzemeltetésben résztvevı 

partner cégek 

Telefon, írásos közlemény e-mailben, rendszeres 

konzultáció 

Környezetvédelmi, természetvédelmi szervek, 

szükség esetén egyéb illetékes hatóságok 

Telefon, e-mail, rendszeres konzultáció 

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, legkésıbb a következmények fel-

mérését követıen személyes konzultáció, folyama-

tos tájékoztatás 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

a PME munkatársai 

Telefon, e-mail, rendszeres, személyes tájékoztatás 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, la következmények 

felmérését követıen személyes tájékoztatás képvi-

selıtestületi ülésen 

Érintett lakosság Média; a következmények felmérését követıen 

lakossági fórum 

Média Sajtóközlemények, a következmények felmérését 

követıen sajtótájékoztató 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a következmények felmérését kö-

vetıen hivatalos levél, személyes tájékoztatás, 

helyszíni bejárás 

 

Lehetséges üzenetek  

Sajnálattal tudatjuk a szerencsétlen esemény bekövetkezését. A szennyezés forrását a kivitelezı, üzemel-

tetı mostanra megszüntette. Az illetékes hatóságok már dolgoznak a károk felmérésén, a problémák elhá-

rításán, a következmények felszámolásán. A projekt menedzsment szervezet, a kivitelezık az üzemeltetı 

maximálisan együttmőködik a hatóságokkal a kárelhárításban és a helyreállítási munkálatokban. 

A projektgazda/az üzemeltetı vizsgálatot rendelt el a történtek okainak és részleteinek kiderítésére a fele-

lısségek megállapítására. Intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az eset a jövıben ne ismét-

lıdhessen meg. 

A projektirányítás a megtette a szükséges intézkedéseket a felelısökkel szemben. 

A keletkezett károk elhárítását és a helyreállítási munkálatokat követıen a projektgazda folytatja projekt 

megvalósítását; a szolgáltatás zavartalan mőködése immár biztosított. Az idıbeli csúszás és a finanszíro-
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zás problémái kezelhetık. 

Az érintett lakosságot, partnereinket és a média képviselıit folyamatosan tájékoztatjuk az újabb fejlemé-

nyekrıl. 

 

II.4.11. A használati díjakat emelni kell 

Célcsoportok  (az elérés idızítésének sorrendjében) Elérésük módja  

Projektben érintett polgármesterek, SZKTT elnöke Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

A projektgazda szervezet, a Víziközmő Társulat és 

az üzemeltetı munkatársai 

Telefon, e-mail, személyes konzultáció 

Érintett képviselıtestületek képviselıi Írásos közlemények e-mailben, a probléma kezelé-

sének kidolgozását követıen tájékoztatás testületi 

ülésen 

Érintett lakosság Média, a probléma kezelésének kidolgozását köve-

tıen körlevél, lakossági fórum(ok) 

Média (kizárólag, ha elıreláthatólag valóban válsá-

got okozó reakciókra lehet számítani) 

Sajtóbeszélgetések, sajtóközlemények, a probléma 

kezelésének kidolgozását követıen sajtótájékoztató 

Illetékes KSZ Telefon, e-mail, a probléma kezelésének kidolgo-

zását követıen hivatalos levél, személyes tájékoz-

tatás 

 

Lehetséges üzenetek  

A gazdasági helyzet alakulására való tekintettel az önkormányzatok kényszerhelyzetbe kerültek. Elırelát-

hatólag elkerülhetetlen a szennyvízdíjak jelentısebb emelése az elızetesen kalkulálthoz képest. A köz-

mőtulajdonosok a lakosság megértését kérik. 

Az önkormányzatok vizsgálják olyan támogatási rendszer bevezetésének lehetıségét, amely rászorultsági 

alapon biztosítana kedvezményes díjfizetési lehetıséget. 

A kistérségben fizetendı díjak mértéke nem tér el a másutt jellemzıktıl. Gazdasági szükségszerőségbıl 

minden térségben növekednek az árak. 

A díjak emelésének hátterében nem az alkalmazott mőszaki megoldások állnak. A projekt elıkészítésekor 

egyértelmően bizonyítást nyert: nincs olyan alternatív technológia, amely megfelelıbb költséghatékonysá-

got produkálna. Ezt szakértık jelenleg is igazolják. 

A 0 megoldás a megváltozott gazdasági környezetben sem lenne összességében olcsóbb, vagy praktiku-

sabb a települések számára. 
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III. A válságok kommunikációs kezelésének szereplıi 

A KEOP-7.1.2.0–2008–0194 sz. projekt általános irányítására vonatkozóan a fejlesztés EMT-jében konkrét 

elképzelések fogalmazódnak meg. 

A projekt gazda a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT – döntéshozó szerve a polgármesterek 

tanácsa), amely területfejlesztési törekvéseinek érvényesítéséhez munkaszervezetet mőködtet. A projekt 

megtervezésével, elıkészítésével, megpályázásával és végrehajtásával kapcsolatos operatív irányítás 

(projekt menedzsment) alapvetıen a munkaszervezet feladata. Ugyanakkor a szerteágazó tevékenységek 

professzionális elvégzése érdekében a munkaszervezet a projektfejlesztés szakaszában, a Kbt. elıírásai-

nak megfelelıen kiválasztott szervezetet bíz meg a projektmenedzsment feladatok továbbvitelével. E szer-

vezet köré épül fel (szükség szerint alvállalkozók bevonásával) a fejlesztés projekt menedzsment egysége 

(PME), amely az egyes irányítási és kontrolling feladatkörökre külön-külön szakértıket alkalmaz. A PME 

vezetıje a projektmenedzser. A megvalósítás szakaszában, újabb Kbt. szerinti kiválasztással, ez a szerve-

zeti megoldás alakul meg újra. Ebben a struktúrában a SZKTT munkaszervezete továbbra is részt vesz a 

projektirányításban, de a szakmai munka és a felelısség nagyobb részt a PME-t illeti. 

Miután a fejlesztés négy települést is érint, és ebbıl 3 nem a Szegedi kistérségben található, ezért a pol-

gármesterek bevonása a projektirányításába, a folyamatok ellenırzésébe igen lényeges. Ráadásul több 

válságszituáció megoldásában a helyi vezetık döntéseinek, intézkedésinek is fontos szerep jut. 

A szóban forgó projekt esetében a válságokhoz kötıdı kommunikáció nem csupán kísérı jelenség, hanem 

több felvázolt helyzetben is a krízis leküzdésének érdemi eszköze. Mindemellett az elhibázott kommuniká-

ció tovább mélyítheti a válságokat, vagy válsággá tehet nem valós krízishelyzeteket. 

A fentiek figyelembevételével a válságkommunikációs csapat javasolt összeállítása: 

o A Munkaszervezet vezetıje 

o A projekt menedzsment szervezet vezetıje 

o A projekt menedzser 

o A kommunikációs alvállalkozó szakértıje 

A fenti szakemberek a válságkommunikáció operatív irányítói, de emellett szükség van a kommunikációs 

döntések és tevékenységek felsıbb szintő ellenırzésére és összehangolására is. Ezért javasolt krízis ese-

tén a kommunikációs kérdéseket illetıen is a rendszeres egyeztetés, konzultáció az SZKTT elnökével, 

továbbá az érintett polgármesterekkel. 

A nyilatkozati, szóvivıi jogosultságot a projektgazda részérıl válsághelyzetben korlátozni javallott. Ennek 

megfelelıen csak a Munkaszervezet és a projekt menedzsment szervezet vezetıje, a kijelölt projekt me-

nedzser, valamint az SZKTT elnöke és a polgármesterek (alpolgármesterek) adhatnak információt. A beér-

kezı kéréseket, kérdéseket hozzájuk (mindenekelıtt a projekt menedzser és a Munkaszervezet vezetıje 

felé) kell irányítani. Amennyiben a nyilatkozati joggal rendelkezık átmenetileg nem elérhetık, a kérések, 

kérdések felvevıinek azt kell kommunikálniuk, hogy amint lehet, az illetékesek rendelkezésre állnak, vagy 

pedig írásban válaszolnak a feltett és rögzített kérdésekre. 
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IV. Az értékelés módja 

A projekt fejlesztése és megvalósítása folyamán több okból is szükséges a válságkommunikációs terv fe-

lülvizsgálata, illetve további kidolgozása, valamint a válságkommunikációs tevékenység értékelése. 

Egyfelıl azért, mert a projekt még csak most kerül részletes kimunkálásra, így számos technikai, pénzügyi, 

gazdasági és egyéb szakmai információ kerül napvilágra az elkövetkezendı hónapokban. Ezek fényében a 

kockázatelemzés, a krízishelyzetek azonosítása, és a szükséges kommunikációs teendık meghatározása 

mind változhatnak. Az új információk birtokában sok elem jobban kidolgozhatóvá válik. 

Másrészt a projekt környezete is változik idıvel, ami ugyancsak azt eredményezheti, hogy a válságkom-

munikációs terv több elemét hozzá kell igazítani az új helyzetekhez. 

Harmadrészt a projekt elırehaladása folyamán a projektgazda és a PME számos tapasztalatot szerez. 

Elengedhetetlen fontosságú, hogy ezek a tapasztalatok beépüljenek a kríziskommunikációs tervezésbe és 

gyakorlatba. A projektirányítás ezáltal válhat hatékonyabbá a válságok leküzdésében. 

Javasolt minden azonosított és leküzdött válsághelyzetet követıen kiértékelést tartani, emellett negyed 

évente – akkor is ha nem került sor krízisekre – érdemes felülvizsgálni a válságkommunikációs tervet. A 

terv mind a konkrét válság utáni, mind a negyedéves értékelés eredményeként módosítható. 

Az értékelés alapja a projektre és annak környezetére vonatkozó információk halmaza, amely a projekt 

menedzsment dokumentációjában fellelhetı. Kiemelten fontosak az összegyőjtött média megjelenések és 

a hozzájuk tartozó rendszeres értékelés. Emellett érdemes rögzíteni a nem médiában közölt visszajelzése-

ket, véleményeket is. 

Az értékelés során: 

o Vizsgálni kell, hogy egy adott, ténylegesen felmerült válság azonosítható volt-e valamely, a tervben 

említett válságtípussal. 

o Ha nem, indokolt a válságok felsorolásának és a kommunikációs táblázatoknak a bıvítése 

o Ha igen, a tapasztalatok alapján vizsgálandó, hogy nem kell-e kibıvíteni a válság jellem-

zését, felülvizsgálni a kommunikációs célcsoportok felsorolását és/vagy az idızítést, az al-

kalmazandó eszközöket, a csatolt minta tartalmakat. Szükség lehet a válságkommunikáci-

ós csapat, a nyilatkozati jogok újratervezésére is. 

o A projekt elırehaladásával és a megszerzett tapasztalatok birtokában konkrét sajtóközlemény min-

ták készíthetık, ezeknek a körét folyamatosan bıvíteni lehet. 

o Az összegyőjtött megjelenések és visszajelzések, a személyes tapasztalatok alapján ki kell ele-

mezni, hogy: 

o Sikerült-e követni és megvalósítani a tervben szereplı lépéseket? 

o Átmentek-e az üzenetek? Ha nem, mi lehetet ennek az oka? 

o Sikerült-e kézben tartani az irányítást? Ha nem, miért nem? 

o Volt-e váratlan fejlemény, amit nem sikerült kezelni? 

A válaszoktól függıen sor kerülhet a kommunikációs terv módosítására, vagy a személyi kompetenciák 

fejlesztésére. 


