6723 Szeged, Csongrádi sgt. 12.
tel.: 62/643-355
fax: 62/425-960
email: szo@szo-ter.hu
www.szo-ter.hu

a társadalmi nyilvánosságért

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA
A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület
tanácsadói irodák számára.

2009. január

KÉSZÍTETTE:
A DARFE megbízásából
Pavlovits Miklós – SZÓ-TÉR Egyesület

Pályázati kód: FV-I-08 -C

1

A fogyasztói jogok védelme elmúlt évtizedek során mind az EU-ban, mind
hazánkban összetett rendszerré, mondhatni speciális szakmává vált. Elkülönültek
egymástól a piac-felügyeleti jellegű hatósági feladatok, illetve jelentősen megerősödtek
– szervezetileg és támogatottságukat illetően is – a non profit szerveződések által
ellátott, érdekképviseletet, tájékoztatást, tanácsadást, érdekérvényesítést végző
szervezetek is.
A non profit mozgalom hazai megerősödésével jelentősen bővült azoknak a
feladatoknak köre is, amelyek átvállalására képesek ezek a szervezetek. Az állam több
területről is visszavonult, átadva a teret a polgári öntevékenységnek. Ez nemcsak abból
a szempontból fontos, hogy új erő és anyagi, szellemi kapacitás vonódik be a területre.
Hanem azért is, mert a lakossághoz közel álló szervezetek tevékenysége révén
megváltozik a fogyasztóvédelem stílusa és módszertana, több esély adva az
állampolgárok tudatos fogyasztói szemléletének alakítására.
Mindennek alapját az a civil partneri együttműködés képezi, amelynek
kialakulásában a dinamikus, komplex kommunikáció játszik fontos szerepet.
Már a dél-alföldi megyékben dolgozó szervezetek is jelentős fejlődésen mentek
keresztül, mind több konkrét feladatot vállalva a vásárlók, szolgáltatásokat igénybe
vevők érdeksérelmének orvoslásában, és ezzel együtt a sokrétű és komplex
tájékoztatásban. E feladatok által támasztott kihívások során mind jelentősebb munkát
végeznek a fogyasztóvédelmi aktivisták, a békéltető testületi tagok képzésében, a civil
és hatósági képviselők találkozóját jelentő konferenciák szervezésében, a tudatos
fogyasztói magatartás kialakításában is.
A civil partnerség
A hatósági fogyasztóvédelem civil partnerségének lényege: a fogyasztók védelme
csak a társadalmi nyilvánosság erőteljes civil kontrolljával lehet eredményes.
A tervezett kommunikációs feladatvállalás ezt szolgálja.
A közelmúltban elvégzett alföldi szociológiai vizsgálatok tanúsítják, e vidéken élő
fogyasztók, a fejlettebb társadalmakhoz képest, fölkészületlenek a vásárlás előtt.
Döntéseiket a reklámok hatására és könnyen hozzák meg.
Az EU-s 40-50%-os reklám-befolyásoltság átlaggal szemben a Dél-alföldi
körzetben a reklám 70%-os arányban motivál elhamarkodott, vagy meggondolatlan
vásárlásra. Az ezzel kapcsolatos felvilágosító munka közvetlen helyszínei a mind
gyakorlottabb szakemberekkel dolgozó tanácsadó irodák, illetve fogyasztóvédelmi
klubok.
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Ugyancsak ide sorolhatók már a három megye jelentősebb közép- és felsőfokú
tanintézete is, ahol a civil regionális fogyasztóvédelmi szervezet szakemberei
rendszeres felvilágosító programokat szerveznek.
Ezt szorgalmazza az EU is, projekttámogatást nyújtva azoknak a civil
fogyasztóvédelem szerveteknek, amelyek programjaikkal a társadalom minél több
tagjához el kívánják juttatni a tudatos fogyasztáshoz elengedhetetlen komplex
tájékoztatást.
Egyúttal azt is tudnunk kell, hogy a megyeszékhelyeken működő tanácsadó irodák
munkatársainak közvetetten fontos feladata, hogy tevékenységük hatására
folyamatosan növekedjen a tanácsot kérők, illetve a jogsérelmek ellen fellépők száma.
A hatóságokkal, érdekképviseleti szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel
kialakítandó kommunikációs együttműködés következtében azt kell elérni, hogy mind a
társadalmi, mind az egyéni fogyasztás során, illetve a szolgáltatók és fogyasztók között
keletkezett problémás ügyek (nem peres-, úgynevezett békéltető testületi eljárások)
pozitív rendezése a jelenlegi 30 %-ról legalább 50 %-ra emelkedjen.
Ennek megvalósítása nem képzelhető el korszerű és komplex média kommunikáció
nélkül a dél-alföldi régióban.
A fogyasztóvédelmi civil ügyfélszolgálati irodákban szolgálatot teljesítő civil
munkatársaknak tudniuk kell, hogy a regisztrált bejelentések feldolgozása nem
egyszerűen csak statisztikai adatok gyártása.
A jó kommunikációs kapcsolat az ügyfelek és az ügyintézők között, az empatikus
ügyintézés, az esetek elemzése és az adott helyzetek föltárása a panaszosok számára a
társadalmi kommunikáció első és talán legjelentősebb aktusa. Gyakorta már rendezi is a
sérelmeket.
Az ügyek további menete, illetve gyakorisága, valamint az ezekből levonható
általános tanulságok (itt van szerepe a statisztikai adatok összegzésének) adják a
társadalmi közbeszéd következő színterét. Itt már a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
nyilvánosság lesz a legfontosabb hatóerő részint az adott ügy megoldásában, részint
pedig abban, hogy mind kevesebb hasonló eset fordulhasson elő. Az oknyomozás, a
felek közötti viták, - a párbeszéd szolgáltatók és vásárlók között - fontosak lehetnek
többek között a regionális médiumok műsoraiban.
A célzott kommunikáció egyik célközönsége a megyeszékhelyek közép és
felsőfokú tanintézményeinek diáksága. A fogyasztóvédő szervezetek képviselői
általános és középiskolákban a korosztályoknak megfelelő témák feldolgozásával a
tudatos viselkedési formák kialakítását segíthetik elő: miként vásároljanak, kitől és mit
kérdezzenek az adott árucikkek, vagy szolgáltatások igénybevétele kapcsán.
A folyamatos szakemberképzés, a régió megyeszékhelyein dolgozók rendszeres
tapasztalatcseréi a belső PR lehetőségének biztosítása.
Tanúságos ugyanakkor egy régebbi, - ugyancsak a SZÓ-TÉR Egyesület által
készített - szociológiai kutatás Csongrád megye non profit szervezeteinek egymással
kialakult kapcsolatairól.
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A tábla jól mutatja be a megyei civil kapcsolati háló főbb elemeit. A sokrétű
szervezeti kommunikáció fejlesztésének szükséges irányára utal a fogyasztói
kapcsolatok fejletlensége is.
Non profit szervezeti kapcsolatok Csongrád megyében
a tevékenységi terület szerint

Nemzeti Civil Alapprogram

80%

kormány és intézményei
helyi önkormányzat és intézményei

70%

megyei önkormányzat és intézményei
DARFT, DARFTRFÜ

60%

Csongrád megyei civil szervezetek
Csongrád Megyei Civil Szolgáltató Központ

50%

nem Csongrád megyei, de hazai civil szervezetek
külföldi civil szervezetek

40%

egyházak

30%

média
gazdasági szervezetek, vállalkozók

20%

adományozó szervezetek
tudományos intézmények, egyetem

10%

önkéntesek, aktivisták
tagok

0%

ügyfelek, fogyasztók

A megyei fogyasztóvédelmi irodák munkatársainak az eddigieknél több kapcsolatot kell
kiépíteni a non profit szervezetekkel és több közhasznú információt kell nyújtaniuk
tevékenységükről.
A DARFE és küldetése
A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület 2006. tavaszán kezdte
meg tevékenységét Szegeden.
Az egyesület kommunikációs tevékenységének céljai a következők:
 A regionális közvélemény tájékoztatása arról, hogy a civil fogyasztóvédelmi
szervezet kiemelten kezeli a tudatos fogyasztói társadalom kialakítását, illetve
a fogyasztók érdekérvényesítésének rendszeres képviseletét,a panaszok
kezelését és a fogyasztói és hatósági kapcsolatok folyamatos javítását,
 A panaszok és kezelésük nyilvánosságának és átláthatóságának folyamatának
biztosítása.

4






A panaszkezelés során létrejött statisztikai és ismeretanyag, információk
eljuttatása a kommunikációs szervezetek és médiumok felé.
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos sokrétű és komplex forrásokból származó
információk elterjesztésére alkalmas rendszer létrehozása. Ennek rendeltetése,
hogy biztosítsa a különböző partnerek, illetve a lakosság számára a régiós
aktualitások és információk, a fogyasztóvédelmi programok, oktatások és
képzések nyilvánosságát és elérhetőségét.
Az érintett megyeszékhelyeken és a távolabbi településeken közreműködők
fogyasztóvédő és társult szervezetek belső kommunikációjaként a hálózatban
közreműködők tájékoztatása egymás munkájáról (ezt szinte nevezhetjük belső
kommunikációnak is) – hogy az egyes nagyobb ügyek a nyilvános társadalmi
közbeszéd a részét képezhessék.

A DARFE tagsága 2007. végén már 52 főt számlált. Az alapításkor kitűzött
legfontosabb célkitűzésüknek megfelelően, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Regionális felügyeletével megkötött megállapodás alapján, a szervezet tagjai a régióhoz
tartozó három megyében tevékenykednek, - elsősorban a megyeszékhelyeken
megszervezett tanácsadó irodák civil munkatársaként.
A folyamatosan bővülő szolgáltatások eredményeként Szegeden, Kecskeméten és
Békéscsabán havonta már 450-500 fogyasztói bejelentést regisztrálnak az ügyfélszolgálat
munkában.
Ismeretes, a DARFE civil tanácsadói hálózatának szakmai alapját is meghatározó,
fogyasztóvédelemről rendelkező 1997. évi CLV. Törvény IX. fejezete, amely
„45. §
(1) Az állam és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy
a) érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és
fogyasztói jogainak érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói
problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését,
b) figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési
feltételeket,
c) képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
d) eljárást, vizsgálatot, intézkedést, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a
fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében,
e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabálymódosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek
érvényesítése vagy védelme érdekében,
f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel
kísérjék annak érvényesülését,
g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó
irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek,
h) fogyasztóvédelmi oktatást szervezzenek,
i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a
közvéleményt,
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j) a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek
tevékenységében,
k) működjenek közre a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület
szervein keresztül.
Ennek megfelelően:
(2) Az árhatóság köteles a hatósági ár megállapítását, a hatósági ár mértékének
kialakítását megelőzően a társadalmi szervezetek véleményét kikérni.
(3) Az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek támogatásáról.”
A fogyasztói kommunikáció fontos célközönsége a fiatalság
A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület megalakulása óta munkája
jelentős célélcsoportjának tekinti a jövő vásárlóit. Ebből a megfontolásból, már
hagyományosnak mondható módon, felvilágosító előadásokat szervez a régió
középiskoláiban, elsősorban 14 – 18 éves szegedi, békéscsabai és kecskeméti fiatalok
számára.
A középfokú tanintézetek osztályfőnöki óráin előadott tematikák minden sikerességük
ellenére kívánnivalót hagynak maguk után. Sok tekintetben elméleti jellegűnek
bizonyulnak. Fel is merült az igény, hogy a „naprakészség megteremtése” érdekében
szükség lenne a 14-18 éves korosztály fogyasztói attitűdjének mélyebb feltárásra.
A fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákban szerepet vállaló munkatársak ugyancsak
gyakran érzik e kétirányú kommunikáció hiányát. Főként abban, hogy a tanintézetekben
fölvetődő hasonló problémákra adott válaszok nem mindig esnek egybe a fiatalok életkori
sajátosságaiból következő mindennapi tapasztalatokkal.
Mindez a fiatalok tudatosságának és tapasztalatlanságának, és persze tinédzseri
öntörvényűségüknek tudható be.
A tudatos fogyasztói attitűdök hiánya jól kimutatható a vásárlásokra kényszerítő
szüntelen reklámbehatások hatása alatt élő fiatal 14 – 18 éves korosztályok körében.
Ennek oka, hogy sem otthoni, sem a tanintézetekből származó felvilágosítás nem készíti
fel őket az eladásösztönző technikák marketingesei elleni védelemre. Nem kellő módon
tudatosították magukban a rájuk ható motivációs kényszerrel szembeni objektív
ítéletalkotást - és az ennek megfelelő tudatos fogyasztói magatartásokat.
A jelenséget, illetve a tágabb körben a regionális fogyasztóvédelem problematikáját is
jól szemlélteti a Dél-alföldi régióban, a közelmúltban (a SZÓ-TÉR Egyesület által)
elvégzett reprezentatív szociológiai vizsgálat a fiatalság körében. A felmérés a
középiskolás korú diákság vásárlási attitűdjeit és reklám motivációit igyekezett rögzíteni.
Az 1000 fős mintavételi sokaság egyik megválaszolandó kérdése az volt:
„ – hová érdemes fordulni, ha megkárosítva érzi magát?”
A fogyasztóvédelmi irányú panaszkezelési motiváltság mindössze alig 15 százalékos
aránya jól jelzi DARFE az irodák kommunikációs feladatait.
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5. Szerinted leginkább hova érdemes fordulni, ha vásárláskor „átvertek”?
Esetszám
sehova sem érdemes fordulni

Érvényes
százalék
46

5,1

a bolthoz

561

61,9

a bolt felettes szervéhez

139

15,3

14

1,5

129

14,2

a rendőrséghez

13

1,4

egyéb helyhez

4

,4

906

100,0

a médiához
a fogyasztóvédelemhez

ÖSSZESEN

70

a bolthoz

60

a bolt felettes
szervéhez

50

a fogyasztóvédelemhez

40

sehova sem érdemes

30

a médiához
20

10

0

a rendőrséghez
egyéb helyhez

Feltűnő egyúttal az, hogy a válaszadók között elenyésző azok kisebbsége, akik a
médiák által kínált nyilvánossághoz fordulnának panaszuk orvoslása céljából.
A jelenlegi kommunikáció elégtelenségének tanúsítványa is ez.
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A vizsgálat hangsúlyos tanúságát adták egyúttal azok a válaszok is, amelyek az adott
panaszokat kiváltó okok, vélemények motívumait mutatták be.
2. Ha már átvertek, legutóbb mi volt ennek az oka?

Esetszám

az árához képest silány minőség
több pénzt fizettettek
kevesebb pénzt adtak vissza
nem adták hozzá az ígért dolgot
nem tartották be a cserére
vonatkozó ígéretet
lejárt a szavatosság
nem azt a terméket kaptam, amit
kértem
hamis márkát kaptam
visszautasított reklamáció
egyéb módon történt átverés
ÖSSZESEN

Érvényes
százalék

283
117
93
49
37

40,7
16,8
13,4
7,0
5,3

34
29

4,9
4,2

29
18
7
696

4,2
2,6
1,0
100,0

az árához képest silány minőség
45

több pénzt fizettettek
40

kevesebb pénzt adtak vissza
35

nem adták hozzá az ígért dolgot
30

25

nem tartották be a cserére
vonatkozó ígéretet
lejárt a szavatosság

20

15

nem azt a terméket kaptam,
amit kértem
hamis márkát kaptam

10

visszautasították a reklamációt
5

egyéb módon történt átverés
0
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Minőség és ár érzékenység motiváció mutatkozik meg a „reklamált tételek” több mint
felénél – ez a vizsgálati eredmény is jelzi a szükséges kommunikációs irányokat. Egyúttal
azonban ellentmond azoknak a közkézen forgó megállapításoknak, amely szerint a
magyar – dél-alföldi – vásárlók nem eléggé költség érzékenyek.
Közismert, különösen a nagy és több országban működő (multinacionális) cégekre igaz,
hogy olyan anyagi és jogi ismereti potenciállal (érdekérvényesítési túlsúllyal)
rendelkeznek, amellyel az egyéni fogyasztó nem bír. Ezért a fogyasztó egyéni jogainak
védelmének során semmiképpen sem lehet velük egyenrangú fél – akkor, ha magánosként
próbálja keresni igazát.
A tudatosításnak ezért elsősorban arra kell ösztönöznie, hogy az állampolgár ilyen
esetekben nem magános. A fogyasztóvédelem non profit és állami, hatósági szervezetei
elkötelezett munkatársai ott állnak és védik érdekeit – amennyiben kellő tudatossággal
igénybe tudja venni szolgálataikat.
A megyeszékhelyeken dolgozó Békéltető Testületekben a DARFE tagjai jelen vannak, ennek a fórumnak az előnye, hogy a testület fele a vállalkozásokat képviselő kamarák által
delegált tagokból tevődik össze. Az itt dolgozó vállalkozások, kereskedők képviselői
a”másik oldal szempontjait” jelenítik meg, - így a gyakorta egyoldalú viták feloldódnak az
egymástól eltérő szempontok szerinti érdekeket érvényesítő felek lehetséges
megegyezésében is.
A fogyasztó helyzetét ugyanis nehezíti az, hogy jogainak érvényesítése - különösen
peres eljárás keretében - pénzügyi, pszichológiai és egyéb akadályokba ütközik.
Ez gyakran nem vezet el sem a jogsértő magatartás megfelelő szankcionálásához, sem a
fogyasztói sérelmek kielégítő orvoslásáig.
A békéltetés európai szokásrendszerének tudatosítása, ismertsége hazánkban nem kellő
mértékű – így a békéltető testületek által megteremthető, és már a törvény által is
megengedett nyilvánosság rend kívül fontos a fogyasztóvédelem társadalmasításában. A
kamarák és civilek közös testületeiben létrejövő megegyezés (béke) önként vállalt
egyesség. Mindezek rendszeres nyilvánosságának és kommunikációjának terepeit meg
kell teremteni a megyeszékhelyek mindegyikén.
Lokális és társadalmi összefüggések rendszerében a megfelelő válasz, ha a gyengébb
pozícióban lévő egyéni fogyasztók piaci helyzetét a nyilvánosság eszközeivel erősítjük
meg a kereskedőkkel, illetve a nem megfelelő szolgáltatást nyújtókkal szemben.
Civil kapcsolatok a hatósággal.
Az utóbbi egy-két évben a felnőtt magyar lakosság kétharmada észlelt olyan helyzetet,
amelyben a fogyasztóvédelemnek szerepe lehet. Valamilyen mérvű, jellegű fogyasztói
kontrollra gyakorlatilag mindenki törekszik. A középkorúak, valamit a diplomások az
átlagosnál tudatosabb fogyasztók.
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A magyarországi felnőtt népesség 38 %-a tett panaszt, reklamált már kereskedőnél,
szolgáltatónál az áru, a szolgáltatás minősége, a számla vagy az eladó, az alkalmazott
magatartása miatt.12 % azok aránya, akik fordultak már valaha áruval, szolgáltatással,
kapcsolatos panasszal, reklamációval bármilyen intézményhez a kereskedőn é szolgáltatón
kívül.
Az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság aktív ismertségi mutatója 12 %, passzív
ismertségi mutatója 83 %. A felnőtt lakosság háromnegyede szokott időnként az
újságokban, vagy az interneten olvasni, rádióban, tv-ben hallani arról, hogy milyen
ügyekkel, vizsgálatokkal foglalkozik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felnőtt
lakosság 6 %-a fordult már áruval, szolgáltatással, kapcsolatos panasszal ehhez a
hatósághoz.
A fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységét ismerők 13-a szerint nagyon sokat, 34 %-a
szerint pedig elég jelentős hatású a fogyasztók szempontjából az, amit az NFH végez. A
hatóságot ismerők az ellenőrzések sűrítését, kiterjesztését, a hatóság szigorúbb fellépést
szorgalmazzák. A közvélemény szerint az élelmiszerekre kellene a legnagyobb figyelmet
fordítani.
Az állami és a non profit szektor együttműködése ezen a területen talán a
legeredményesebb. A civil fogyasztóvédelmi irodák önálló működése és együttműködése
a hatóságokkal folyamatosan javul – elsősorban a kölcsönös kommunikáció révén –
amelyről természetesen nem mondható el, hogy javítása ne lenne fontos. Annál is inkább
igaz ez, mert a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a szociális és munkaügyi miniszter
által jóváhagyott nyilvános ellenőrzési és vizsgálati program igényli a civilekkel való
együttes megvalósítást.
A terv társadalmi nyilvánossága és még inkább, részleteinek, tapasztalatainak
kommunikációja sokban erősítheti a polgárok fogyasztói öntudatát és elvárásait.
Az alábbi felsorolás tételei mutatják, hogy 2009-ben milyen témákban tartanak kiemelt
ellenőrzéseket, vizsgálatokat:
Kiemelt ellenőrzések és vizsgálatok a Dél-alföldön 2009.
 A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó rendelkezések
betartásának ellenőrzése
 Alkoholtartalmú italok, dohánytermékek és szexuális áruk értékesítésére és
reklámozására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése a gyermekkorúak,
illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmében
 Árfeltüntetés ellenőrzése a kereskedelemben és a szolgáltatások területén
 Elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése
 Gyermekjátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piac-felügyeleti
ellenőrzése
 Idegenforgalmilag frekventált területeken található vendéglátó egységek
ellenőrzése
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 KPIR rendszerben található veszélyes termékek forgalomból történő kivonásának
utóellenőrzése
 RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése és a megtalált termékek
termékbiztonsági vizsgálata laboratóriumi vizsgálattal egybekötve
 Szabadtéri reklámhordozókon, a helyi sajtóban, az Interneten és a televízióban
közzétett gazdasági reklámok átfogó ellenőrzése, különös tekintettel az elektronikus
hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámtevékenységre
 Távhő- a gáz- és villanyszámlák érthetőségének, valamint az energiatámogatás
érvényesítésének vizsgálata, különös tekintettel az e tárgyban érkező fogyasztói
panaszokra
 Villamosenergia-számlák jogszabályi megfelelőségének és érthetőségének
vizsgálata, különös tekintettel az e tárgyban érkező lakossági fogyasztói panaszokra.
Az ellenőrzések tanúságainak nyilvánosságra hozatala során nem szabad megfeledkezni a
helyi önkormányzatokkal kialakítandó civil partneri kapcsolatok hasznosíthatóságáról
sem.
Egyéb kommunikációs viszonylatok
A fogyasztóvédelmi kommunikációs stratégiák kidolgozása során tudnunk kell azt is,
hogy a kifejezett fogyasztóvédelmi szervezetek mellett, több, más non profit szervezet is
felvállalja egyedi ügyek képviseletét vagy a képviselet segítését. Néhányan jogi („ nép
ügyvédje hálózat”, állampolgári jogok biztosa, stb.), mások mentálhigiénés központok,
betegjogi képviselők, kisebbségiek, önkormányzati szerveztek stb. hasonló típusú
segítséget is nyújtanak. A kapcsolatok erősítésében a szakszervezetek is szerepet
kaphatnak, a fogyasztóvédelmi rendezvények lebonyolításában és a jogsegélyszolgáltatásban hatékony segítséget jelenthetnek.
A civil fogyasztóvédelmi szervezetektől ezért is kívánnivaló, hogy az eddigieknél
következetesebben munkálkodjanak az innovatív módszerek kidolgozásában,
eredményesebben kapcsolódjanak be fogyasztóvédelmi problémák megoldásába, a
fogyasztók tájékoztatásába, valamint az állami jogszabálytervezetek, javaslatok
indukálásába, elkészítésébe és véleményezésébe.
A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Testületet a közelmúltban felváltó Fogyasztóvédelmi
Tanács létrehozása ebbe az irányba mutat. A kormányzat, a gazdálkodó szervezetek,
civilszervezetek együttműködésének dinamizálása az átszervezés szándéka, és ennek
eredményeként a fogyasztóvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása. Fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek – egyre inkább átvállalva a hatóságoktól a fogyasztói tájékoztatást,
a panaszügyintézéshez kapcsolódó tanácsadást – mind több megyeszékhelyeken és
nagyobb városokban működtetnek irodákat, képviseleteket, - ám a régiók közötti
kommunikáció meglehetősen esetleges.
A fogyasztóvédelmi tevékenység nemzeti összehangolása érdekében célszerű lenne
kialakítani a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák és klubok országos hálózatát.

11

A non profit szervezetek – és ezt számos nemzetközi és hazai példa bizonyítja - igen
eredményesen képesek különféle hálózatokba való szerveződésre. A gazdasági életben
ismerős szinergia hatásrendszer a non profit szektor együttműködésében sem ismeretlen.
A kommunikációs kapcsolatok kiépítésével létrejövő, majd az egymás funkcióinak
egyeztetéséből adódó multiplex előnyök kiaknázása különösen ígéretes lehet a
fogyasztóvédelemi tevékenységben.
Ez szolgálják a fogyasztók és civil szervezeteik korrekt, színvonalas, és széles körű
tájékoztatásának elősegítése céljából támogatott országos terjesztésű fogyasztóvédelmi
lapok kiadása is.
Az Internet megjelenése a fogyasztóvédelem kommunikációs rendszerében is alapvető
változásokat hozott. Az információk gyors összegyűjtése és továbbítása új dimenzióba
helyezi a fogyasztóvédelem sokrétűségét, és hatásosan segíti a civil szféra kontrollját.
Áttörést hoz a fogyasztói tapasztalatcserében, az ügyintézésben, a panaszok
nyilvánosságra hozatalában.
A fogyasztóvédelem civil és hatósági szervezetei számára hasznos, mindenki által jól
felhasználható internetes adatbázisokat kell kiépíteni, - közös adatbázisokkal. Az
adatbázisokat használhatják a fogyasztók, de a különböző fogyasztó védelmi szervezetek,
fogyasztóvédelmi feladatot ellátó hivatalok munkatársai, békéltető testületi tagok,
mediátorok, segítségnyújtó szolgálat dolgozói, stb.
A szakmai érdekképviseleti szervezetek (gazdasági kamarák) számára közvetíteni kell
azt a társadalmi igényt, hogy intenzívebben vegyenek részt a fogyasztók védelmében.
Ennek egyik megvalósulása lehet a szakmáktól elvárható etikai normák kijelölése –
minőségi, azaz fogyasztóvédelmi aspektusból is. Össze kell állítani az etikai szabályzatot,
és fel kell állítani az etikai bizottságokat.
Az elmarasztaló, esetenként kizáró határozatot célszerű nyilvánosságra hozni. Ennek
tényleges visszatartó (minőségi termelést, kereskedelmet folytató) ereje lenne a kamarai
tagság számára, - a fogyasztókat pedig orientálná. Az etikai bizottságok felállításával, a
szolgáltatással elégedetlen fogyasztó számára egy újabb panasz- és jogérvényesítési fórum
létesül. A gazdálkodó szervezeteknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy
minőségirányítási rendszereikben az érvényesített szabályozás megfelel-e a
fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági szempontoknak.
A gazdasági szereplők körében vevőközpontúságra, minőségtudatos gazdálkodásra, a
„felelős vállalat” koncepció erősítésére és elismerésére van szükség. A kereskedelem
egyre fontosabb szerepet tölt be a fogyasztók védelmében (minőség-megőrzési idő,
kiszerelés, termékösszetétel, áruismertető). A vevő kevés személyes útbaigazítást kap az
eladótérben levő alkalmazottaktól.
Az információk a reklámokból, az elhelyezésből, a termékeken szereplő feliratokból,
ábrákból és márkanevekből nyerhetők. Miután a felületek kisméretűek, a gyártók érdeke
pedig a piac kiterjesztése, a többnyelvű feliratok egyre tömörebbek és egyre kevésbé
olvashatóak. Ezek a nehézségek kommunikációs eszközökkel orvosolhatók.
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A DARFE tanácsadó irodák kommunikációja
A civil szervezet a jelenlegi három, már az előzőekben ismertetett tanácsadó
irodahálózatán keresztül szinte az egész régióban jelen van. Információs rendszere ennek
megfelelően alakult.
Munkatársainak fogyasztóvédelmi munkáját jelentősen segítik a megyeszékhelyeken
kívüli városokban - Szentesen, Kisteleken, Mindszenten, Gyulán, Baján, Kiskőrösön, és
Kiskunhalason - a korábban az OFE megyei szervezeteihez tartozó egyszemélyes
fogyasztóvédelmi tanácsadók.
Másutt a helyi önkormányzatok segítségével tájékoztatják a fogyasztókat esetleges
problémáik megoldási lehetőségeiről. A helyben nem orvosolható problémák estében az
ügyfeleket a megyeszékhelyi tanácsadó irodákhoz irányítják. E hálózatban tevékenykedő
szakemberek hosszú ideje nyugdíjasként foglalkoznak a fogyasztóvédelemmel, és
tapasztalataikkal segítik a fogyasztóvédelem kommunikációját.
A három megyei tanácsadó iroda munkájának koordinációja Szegedről, a DARFE
központjából történik, - valamennyi információ ide fut be. A tájékoztató jelentéseket, az
NFH Regionális Felügyelősége részére összesített statisztikai adatokat havonta két
alkalommal itt készítik.
A régióban egységes jelleggel készülő, fogyasztóvédelemről szóló kommunikációs
anyagok itt fogalmazódik meg a civil szervezet részéről – de az irodák önállósága is
meghatározó a saját városokban dolgozó média szerkesztőségekkel kapcsolatban.
A fogyasztói tájékoztatás a kialakult média kapcsolatoknak megfelelően jelenik meg.






a megyei írott sajtóban
helyi és regionális televíziókban: MT Körzeti Stúdió, a Telin Tévé, Csaba Tévé,
Kecskeméti tévé,
régiós és helyi rádiókban,
fogyasztóvédelmi klubokban,
fogyasztóvédelmi oktatásokon középiskolákban.

A SZÓ-TÉR Egyesület által a Dél-alföldi megyeszékhelyeken az NCA pályázati
támogatásával közelmúltban szerveződő konferenciák célja éppen a non profit szervezetek és
a helyi / regionális médiumok közötti együttműködések eredményességének javítása –
különös tekintettel a fogyasztóvédelmi munkára. Ezek napirendjén a hírszolgáltatás, illetve
médiumok belső logikájának egyeztetése szerepel: amennyiben a fogyasztóvédők tudatosabb
kommunikációs ismeretek birtokában szolgáltatják munkájukról az elvárt tudósításokat, kellő időben és tekintettel a médiumok sajátos törvényszerűségeire, - úgy nagyobb remény
van a társadalmi közbeszédben való folytatólagos megjelenésre is.
A tanácskozások nyomán remélhetőleg közvetlenebbé válnak az irodák munkatársainak
kapcsolatai a békéscsabai, szegedi és kecskeméti a helyi médiumok szerkesztőségeivel.
A társadalmi közbeszéd és nyilvánosság szereplői számára nyilvánvaló, hogy a lakosság
többsége igényli a fogyasztóvédelmi ismeretek folyamatos „karbantartását”. Természetesen
nem várható el, hogy mindenkiből tudatos, a humán környezetet kímélő, szakmailag jól
felkészült, tudatos vásárló váljék, - de ennek elérése a hétköznapi fogyasztóvédelmi
kommunikációnak állandó céljává kell válnia.
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A fogyasztói magatartás globális emberi érintettsége a napi hírek morzsalékaiból minden
egyes megrázó eset kapcsán kitetszik, - ezek motívumai lehetnek a kommunikáció közös
nevezői a médiákkal a következő asszociációs logikák alapján.:
- Mi is járhattunk volna így!..
- Vajon az én lakáshitel szerződésem, jól szolgálja az érdekemet?
- Ettem-e vagy ehettem volna abból a romlott élelmiszerből?
- Mit tennék, ha az én gyermekemet csapnák be?
- Melyik utazási iroda a biztos korrekt szolgáltató?
- Mikor is néztem meg utoljára részletesen a közüzemi számláimat?
- Hova is fordulhatok, ha fogyasztói, vásárlói mivoltomban sérelem ér?
- Milyen hatóságok, szervezetek civil szervezetek tudnak segíteni és milyen módon?
Kialakítandó média kapcsolato:
Megyei napilapok: Délmagyarország - Szeged
Petőfi Népe - Kecskemét
Békés megyei Hírlap – Békéscsaba
Helyi és regionális televíziók:
MT Körzeti Stúdió, Szeged
Telin TV T-COM kábelrendszeren: 130.000 lakás, a SZÓ-TÉR Egyesület műsorai
Csaba Tévé – sugárzó és kábelen 70.000 lakás
Kecskeméti tévé – sugárzó 80.000 lakás
Rádiók: MR 6, régiós rádió, Szeged
Rádió 88,- Szeged
Rádió Plusz – Szeged, Szentes,
Rádió 7 - Hódmezővásárhely
Rádió Makó, Csongrád, Békéscsaba
Gong rádió - Kecskemét
Jelentősebb hazai fogyasztóvédelmi honlapok:
www.fogyasztovedelem.hu
- az oldal elsőre a némiképp érhetetlen, nem logikus (Árkörkép – Válaszok –
Üzenőfal címek nem linkek)
- túl sok információ 1-1 oldalon, ezáltal zsúfolt és nyomasztó (másfél monitoroldalnál
többet kevesen olvasnak el – jobban szét kellene tördelni a szöveget.)
- a „Fogyasztóvédelem” aloldal menürendszere nem praktikus, nem egyértelmű a
hierarchia
- kevés teszt, 4 darab, 4 különböző ágazatból (kávé, mobiltelefon, instant leves,
mogyorókrém)
- az Ajánlott oldalaknál nem a másik honlapnak a kezdőlapjának kellene szerepelnie,
(zavarossá teszi az oldal összképét) hanem néhány mondatnak, hogy mi található az
adott oldalon
Összességében az oldal informatív, de semmi olyat nem tartalmaz, ami miatt szívesen
nézelődnének, böngésznének rajta a 4 teszten kívül. Talán inkább egy szűk szakmai
rétegnek nyújthat újat a rengeteg hivatalos, szakmai szöveggel, bár ők meg ismerik
ezeket az itt közzétett szabályokat. Kicsit régimódi, unalmas, mondhatni szürke az oldal,
mind megjelenésében, mint tartalmában, nincs meg benne a plusz.
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www.nfh.hu
- az oldal sokkal modernebb, lendületesebb, kellemes az összhatása, már a fejlécben
megjelenő piktogramok is sugallják, hogy átfogó, mindennel foglakozó honlapot
nyitottunk meg.
- a kicsi betűméret egy idő után zavaró
- a szakmai információk jól, logikusan vannak tagolva, senkinek se okozna problémát
megtalálni, pl.: az NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelőségének az elérhetőségét
- a szervezeti felépítésnél szimpatikus, hogy a főigazgatóról van egy fénykép, ez a
főosztályoknál is alkalmazhatták volna. Sokkal könnyebb úgy írni valakinek levelet
vagy felhívni telefonon, ha magunk elé tudjuk képzelni az illetőt, személyesebbé teszi a
kapcsolatot.
- az Információk és a Hasznos tudnivalók főcímet úgy tudnám elkülöníteni, hogy míg
az első akkor hasznos, ha már „baj van”, akkor hova kell fordulni és mi a teendő, addig
a másik általános, megelőző tájékoztatást ad, ami mindenki számára fontos, illetve
hasznos.
- A Veszélyes termékeknél a 4 alcsoporthoz tartozó rublikák nem érthetők, oda mit
kellene beírni (kevés olyan ember van, aki konkrét dolgot keres, hogy az rajta van-e a
listán)
- a Veszélyes termékek alcsoportjaiban található keresés kissé bonyolult, jobb lenne,
ha legördülő menüből lehetne választani,
- magánál a terméklistánál hasznos lenne, ha be lehetne állítani, hány termék jelenjen
meg egy oldalon (74 aloldalt senki se fog végig nézni)
- a listán is megjelenhetne a termékről egy kép, a sok szöveg közül kitűnik a kép,
hangsúlyosabb, könnyebben felismerik a terméket.
www.fvf.hu
- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
- Az oldal a tanulmány írásának időszakában nem nyitható meg.
www.kosarmagazin.hu
- az oldal megnyitásakor máris nyilvánvaló, hogy nagyon sok és szerteágazó
információt tudhatunk meg
- a menürendszer informatív, ugyanakkor nem a megszokott sablon címek
- a Tesztek címszó nagyon csalogató, rákattintva jön a következő pozitívum,
tematikusan vannak rendezve, de sajnos csak néhány érhető el az idelátogató számára
- az oldal nagyon sok funkciója csak előfizetők számára érhető el
- hiányolható egy olyan keresési lehetőséget, ahol márkára, vagy adott termékre
lehetne rákeresni pl.: Sony, Xerox, monitor, kávéfőző, K600i, SLK
Az oldalon nagyon sok érdekes főcím olvasható, aminek szívesen utána járna a
látogató, elolvasva a hozzá tartozó cikket. Ez egy olyan oldal, ahol sokáig el tudna
időzni, ha rendelkezne jogosultsággal, mert a tartalmak nagyon informatívnak tűnnek.
Az, hogy bizonyos cikkek (szinte mind) csak az előfizetők számára érhető el, érthető.
Ugyanis ez az oldal csak egy kiegészítője a Kosár Magazinnak. Ha a neten elolvassa,
akkor miért venné meg az újságot, viszont ha nem tud beleolvasni, akkor meg nem tudja,
hogy érdemes-e megvennie a lapot. Ez egy ördögi kör!
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www.fogyasztovedelem.com
- megnyitáskor egy unalmas szürke háttér jelenik meg, olyan mintha már nem is
üzemelne az oldal
- a fórumok témák szerint szét vannak a válogatva, ugyanakkor gyakori, hogy valaki
felvett egy problémát, de semmiféle visszajelzés nem érkezik rá
- nagyon tetszik az ötlet, hogy egy szakember válaszol a kérdésekre, de kérdem én,
melyik szakembernek van ideje végigolvasni a fórumot és minden felmerülő kérdésre
válaszolni, így innentől fogva sántít a dolog a számomra
- a fórumoldal megjelenésében semmi egyediség nincs, egy sablonnal készült
Az oldal nem nyújt semmivel se többet, mint egy másik fórum, ahol adott esetben
vásárlással kapcsolatos téma felé halad egy beszélgetés. Sőt, ott lehet, hogy hamarabb
is kapunk választ, és olyantól, aki ugyan nem szakember, „csupán” az adott termék
használója.
www.boltertekelo.hu
- praktikus, hogy nagyon sok webáruház megtalálható rajta, ugyanakkor attól, hogy
szerepelnek rajta, az csupán csak reklám funkcióval bír
- kevés ténylegesen értékelt üzlet szerepel a listán, gyakori a N/A vagy a Még nem
minősített (kevés adat) jelzés. Amíg ez így marad, addig az oldal inkább katalógus, mint
értékelő oldal!
az oldal megjelenése modern, fiatalos, logikus, könnyen ki lehet rajta igazodni
www.kirakat.hu
- az oldal megjelenése kissé rideg, hűvös
- tetszik, hogy a már a főoldalon megjelennek a kategóriák fényképekkel, hogy még
könnyebben megtalálható legyen az, amit az ember keres, valamint néhány alkategória
teljesség igénye nélkül
- a konkrét termékek megtalálását tovább segíti a fejlécben megjelenő kereső, ahol
márkára, termékre kereshetünk rá
- adott termék oldalán megtalálható a termék leírása, esetleg néhány hozzászólás, és
néhány bolt árajánlata, hogy náluk mennyiért kapható a termék (kevés bolt ajánlata
szerepel a listán)
- a szakértői vélemény egy átfogó képet ad, mondjuk, ha mobiltelefon szeretnénk
vásárolni, akkor milyen szempontokat vegyünk figyelembe, mik a legfontosabb
ismérvek, és hogy egyáltalán mire kell nekünk az adott készülék.
- az oldal inkább csak az aktuális vásárlási döntésekben segít, általános információs
tartalom nem túl sok van rajta.
Az oldal informatív és felhasználó barát, sajnos csak kevés bolt kínálatát lehet
megtekinteni ebből a szempontból a www.olcsobbat.hu oldal hasznosabb lehet. Hasonlít
a honlap egy online katalógusra, csak itt több gyártó termékei szerepelnek egy helyen,
egy online kirakat!
Remélhetően minél előbb pályázati támogatással létrejön a dél-alföldi régió
fogyasztóvédelmi honlapja is, amelyen a komplex fogyasztóvédelmi tevékenység, - a
kamarák, a hatóság és a non profit szereplők partneri viszonya éppen úgy megmutatkozik
majd, mind az ötletesen szerkesztett, sok kattintást vonzó színes oldalak – természetes
átlinkelési ajánlatokkal a többi fogyasztóvédelmi web felületre.
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A DARFE és az NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége által közösen működtetett
Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák, illetve a felek közötti egyeztetésre tovább
küldhető megyeszékhelyi Békéltető testületek elérhetőségei.
Az egységes és céltudatos kommunikációs háló kialakításához, s vele együtt a regionális
szerepfelfogás kiteljesítéséhez elengedhetetlen e testületek szorosabb kapcsolata – átlépve
a képzeletbeli megyehatárokat.
Szeged - Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda:
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - kedd - csütörtök - péntek: Tel.: 06-62-562-670
E-mail: ofe.szeg@t-online.hu
Kecskemét - Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda:
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Ügyfélszolgálati idő: Kedd, Szerda, Csütörtök
Tel.: 06-76-505-091 Fax: 06-76-481-416
E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
Békéscsaba - Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda:
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Tel: 06-66-546-150 Fax: 06-66-546-140
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu
Bács-Kiskun megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
76-501-500 fax: 76-501-538
Békés megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
66-324-976 fax 66-324-976
Csongrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
62-423-451 fax 62-426-149
A tanulmányt a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium FV-I-08–C pályázati támogatásával
készítette:
Szeged, 2008. október - 2009. január
Pavlovits Miklós
SZÓ-TÉR Kommunikációs Egyesület
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