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Volt egy ötletem: miszerint ezt a koncepciót azzal kell kezdeni, hogy a CsMÉK 
első kommunikációs feladata az kell legyen, hogy a (lehetőleg új) irodába 
beszerezzen egy jelentősebb mennyiségű vörös- és fehérbort valamint a 
fogyasztáshoz szükséges tisztességes poharakat. 

Aztán elvetettem, mondván nehogy komolytalannak látszódjék/látszódjak. 

Közben lezajlott a küldöttgyűlés (ahol egy sor, jobbnál-jobb beszélgetésen 
sikerült részt vennem), valamint megjelent egy írás az építészfórumon 
(epiteszforum.hu/elnokvalasztas-utan). Mindkét dolog azt erősítette meg 
bennem, hogy a kommunikációnk szempontjából alapvető fontosságú volna, ha 
először a tagság irányába történne előrelépés; ha először magunk közt tudnánk 
kibeszélni a problémákat. S ebből a szempontból egyáltalán nem másodlagos 
kérdés a gyakorlati megvalósítás: nem az a fő probléma, hogy nincs megfelelő 
internetes fórum, hanem az, hogy a valódi személyes kapcsolatokra nehéz 
megteremteni az alkalmat. Közhelyes, hogy rohanunk, hogy nem érünk rá 
beszélgetni; pedig ilyen beszélgetéseken egyrészt sokkal több minden, másrészt 
sokkal hatékonyabban megbeszélhető. Ennek persze csak egyik feltétele a jó 
bor (ráadásul nem is elengedhetetlen feltétele), fontos még az is, hogy a 
beszélgetéseknek érdemi, fontos témái legyenek. De mindenekelőtt: résztvevők 
szükségesek. S ha mindezekhez a jó bor hozzá tud járulni, akkor szerezzük be 
azt a bort! Vagy szervezzük meg a már korábban is fölvetett rendszeres 
asztaltársaságot! Aholis az egyik első téma éppen ez a koncepció lehetne; 
illetve az hogy azt tisztázzuk, hogy mit is volna célszerű kommunikálni - még 
azelőtt, hogy a mikénteken gondolkodnánk. 

 

Ezen koncepció céljáról: 

 általános képet adni a kamara számára követendő kommunikációs 
lehetőségekről; 

 meghatározni a lehetőségek közti fontossági sorrendeket; megtalálni a 
rendelkezésre álló források által finanszírozható megoldásokat; 

 de mindenekelőtt: alapvető fontosságú,  hogy meghatározzuk azt, hogy 
milyen célközönségeknek és mit, ill. miről akarunk kommunikálni! 

 

Célok, célközönségek: 

 Ki kell jelenteni, hogy fő cél a minél karakteresebb megjelenés, a 
médiában történő jelenlét. Mind a szakma, mind a kamara tekintetében. 
Elmúltak azok az idők, amikor az építészet kitüntetett művészet volt; 

http://epiteszforum.hu/elnokvalasztas-utan


némi nimbusza még talán van, de a nagyközönség a jelen építészetét alig 
ismeri, alig követi. Elsődlegesen tehát nem nagy üzenetekről van szó, 
hanem már a puszta jelenlét is fontos. 

 Nem cél persze, hogy alámenjünk az igényeknek; de a "népneveléssel" is 
óvatosan kell bánni. 

 Ennél többet így általánosságban nehéz lenne mondani, nehéz lenne egy 
mondatban összefoglalni - nehéz, de nem lehetetlen (remélem, ezzel a 
kis írással segíthetek valakinek, aki meg tudja majd fogalmazni ezt a 
mondatot!) De talán az alábbiaknak kellene a főcéloknak lennie: 

o Színvonalas építészetet Csongrád megyében! 

o És ehhez a színvonalas építészethez a megye építészeinek minél 
meghatározóbb közreműködését! 

 A bennünket körülvevő világot legalább 4-5 különböző szegmensre lehet 
osztani kommunikációs szempontból (akár még többre is, de már ez se 
kevés - és az is igaz, hogy nem koherens dolog mást beszélni a különböző 
helyzetekben, de másról és másképpen mindenképp): 

o Belső (szakmán belüli) kommunikáció: tesszük a dolgunkat, várjuk 
a tagságtól a visszajelzéseket 

o Társszakmák (mérnöki (kamara); de ide tartoznak a különböző 
művészetek is): fogjunk össze “együtt könnyebb” és “ismerjük meg 
egymást” alapon 

o Döntéshozói kör (építtetők, vezetők, politikusok): az építészeti 
szakmai kvalitás döntsön, ne a negatív árverseny  

o Laikus nagyközönség: környezetkultúra, vizuális kultúra 
terjesztése 

o Külföld: ez leginkább a szakmai kapcsolatokat jelentheti: euro-
regionális megmutatkozás és tapasztalatcsere 

A kommunikáció főbb területei: 

 PR (public relations - közönségkapcsolatok); 

 Médiák (sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, saját médiáink); 

 Megjelenések (rendezvények, kiállítások, saját szervezésű programok); 

 Vizuális kommunikáció, arculat (alapvető fontosságú, hogy egy olyan 
vizuális szakma, mint az építészet, tisztességes arculattal jelenjen meg). 

 Személyes kapcsolatok. 

 

 



Az alábbiakban a fentiek összegzését kívánom megtenni (többé-kevésbé a 
fontossági sorrendnek megfelelően): 

 A legfontosabb: a kommunikálandók meghatározása. 

o önkép, célok; 

o jelmondat, szlogen; 

o vizuális arculat (logo, névjegykártya, levlap, weblap, házakra 
kirakandó egységes megjelenésű "réztábla" az építész 
megnevezésére); 

o rendszeres "borozás"; 

o Tisztázandó a sajtóban történő megnyilatkozások rendje is! Ki, 
mikor és mi módon tehet alábbi nyilatkozatokat? 

 sajtóközlemény, kommuniké; 

 vélemény; 

 kamarai állásfoglalás; elnöki, elnökségi nyilatkozat; 

 nyilatkozat után a kamarai tagságra utaló hivatkozás; 

 stb. 

 A legegyszerűbb: 

o saját weblapon: 

 tájékoztatás, információk megjelenítése; 

 "szolgáltatás" pl.: 

 tervező keresés, 

 jogszabályfigyelő. 

 interaktív kommunikációnak teret biztosítás. 

o de az is fontos, hogy nem elég a weblap megléte, hanem magát a 
weblapot, az egyéb internetes megjelenéseinket (pl. Facebook) is 
promotálni kell: 

 tagok weblapjain, 

 ismert, látogatott lapokon (éf, mek.hu stb), 

 keresőmarketinggel 

 Személyes kapcsolatfelvételekkel (döntéshozók, sajtó, egyetem, 
szervezetek stb.): 



o önmagában a kapcsolatfelvétel is hasznos, de sokkal hatékonyabb 
ha valami "üzenetet" is át akarunk adni; ilyen üzenet lehet pl.: 

 megújult az építész kamara; 

 a sajtóhírekből rendre kimaradó tervező; 

 segítség, támogatás fölajánlása. 

o Valamint az, hogy ezek a találkozók ne egyediek, hanem 
rendszeresek legyenek. 

 Fontos, hogy folyamatosan "generáljunk" magunkról híreket: 

o évfordulók, megemlékezések; 

o eredmények, érdekes tervek; 

o a sajtóban megjelenő építészeti témájú hírekre történő reagálás. 

 Rendezvények áttekintése: 

o építők napja? 

o építész bál? 

o konferenciák, kiállítások? 

 Kiadványok, önálló médiamegjelenések: 

o faximilé kiadványok, új könyvek; 

o rovatok más médiákban; 

o önálló műsorok: 

 rádió/podcast: meglepően hatékony, mivel munka közben is 
lehet hallgatni - lásd: fugarádió, hetibeton; 

 tv/videó: fontos, hasznos, de egy kicsit költséges és talán 
egy kicsit macerás is (kétséges, hogy milyen hatékonyságú). 

Bizonyos, hogy nem minden került bele a fenti szövegbe, de talán a 
legfontosabbak igen. 
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