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Gazdasági Versenyügyi
Tanácsadó Iroda

2019. JÚNIUS
FÓKUSZBAN A GVH ÜZENETEI
Az utóbbi néhány hétben érzékeltük, hogy a GVH kommunikációja intenzívebb
lett a közösségi médiában. Fontosnak tartjuk, hogy a GVTI erősítse és
alátámassza a központi üzeneteket. Azért hogy az Irodahálózat közössége
értesüljön a friss hírekről, a GVH hivatalos oldaláról megosztással tettük közzé
az információkat. Ennek eredményeképpen plusz 1481 emberhez juttattuk el
a hivatal üzeneteit.
Magas ügyfélszámmal dolgoztunk ebben a hónapban is a GVTI irodákban.
Intenzív online kampányunknak köszönhetően nagyon sok megkeresés érkezett
tanácsadó kollégáinkhoz. A kampány sikeresnek bizonyult, legtöbb esetben
sikerült érdemi segítséget nyújtanunk ügyfeleinknek.
Edukációs kampány sorozatunkban ezúttal a “repülőjegy vásárlás“ témakörrel
foglalkoztunk. Kampányunkban a fogyasztók informálása mellett a vállalkozások
tudatosságának fejlesztésére fókuszáltunk. A hirdetés célcsoport beállításainál a
vállalkozóként regisztrált felhasználókat valamint a vállalkozások iránt érdeklődő
felhasználókat céloztuk meg kommunikációnkkal.
Júniusban egy alkalommal tartottunk előadást.
Ebben a hónapban elért eredményeink mutatói a jobb oldali kapcsos zárójelek
között olvashatók, további részletek az alábbi dokumentumban.
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TÁRGYHAVI
ÖSSZEFOGLALÓ

509
21
162 323
20
10
1
ügyfél

megjelenés helyi
sajtóorgánumban
elért
fogyasztó

új oldal követő
a Facebook-on

szakértői válasz a
Tékozló Homár blogon

edukációs
rendezvény

02.

SOCIAL MEDIA
TEVÉKENYSÉG

facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/

Ebben a hónapban 20 új követővel bővült Facebook
táborunk, jelenleg 8960 követővel rendelkezik a GVTI oldal.

Facebook kommunikációnk célja
a fogyasztók tájékozottságának,
versenyjogi ismereteinek és
tudatosságának növelése, így a
versenykultúra és a minél tudatosabb
vásárlói döntéshozatal támogatása.
A közösségi média felületünk
segítségével az ország minden pontjáról
könnyen elérhetők irodáink, továbbá
a fogyasztók közvetlenül információt
kaphatnak a GVH hatáskörébe tartozó
eljárásokról a verseny társadalmi

elfogadottsága, valamint a vállalkozások
jogkövető magatartásának előmozdítása
érdekében is.
Különös figyelmet fordítunk a sérülékeny
idős célcsoport, a 15-18 és 19-29
éves korcsoportok és a KKV szektor
tájékoztatására és edukálására.
Fontosnak tartjuk a Gazdasági
Versenyhivatal üzeneteinek eljuttatását
a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó
Irodahálózat ügyfélköréhez.

A fenti képeken, a Facebook oldalunkon
aktuálisan kiemelt figyelemmel követett
posztok láthatók.

A tárgyidőszakban 29 posztot publikáltunk
a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda
Facebook oldalán.

03.

Aktivitás napszakonként

SOCIAL MEDIA
ELEMZÉSEK

Összes elérés

01.jún
02.jún
03.jún
04.jún
05.jún
06.jún

113
46
1157
10 595
5958
6284

07.jún
08.jún
09.jún
10.jún
11.jún
12.jún

6115
4714
4478
8247
6055
6431

13.jún
14.jún
15.jún
16.jún
17.jún
18.jún

4399
6292
5391
3802
6263
7326

19.jún
20.jún
21.jún
22.jún
23.jún
24.jún

Teljes követőszám

6013
6124
6647
5470
6739
8824

25.jún
26.jún
27.jún
28.jún
29.jún
30.jún
ÖSSZ.:

7574
8167
6480
6582
6118
4514
162323

Az összes elérés
grafikon azt
mutatja meg, hogy
mennyi ember
lát tartalmakat
a Gazdasági
Versenyügyi
Tanácsadó Iroda
Facebook oldaláról:
hírfolyamban,
hirdetésben,
ismerősök
megosztásaiban,
bárhol a
Facebookon belül.

A grafikonon
látható, hogy
az érdeklődés
egyre nagyobb
az Irodahálózat
szolgáltatásai
iránt, a Facebook
oldalunk indulása
óta folyamatosan
növekvő tendenciát
mutat a követők
száma, amely
nemcsak a
kattintásokban, a
megkeresésekben is
megmutatkozik.

Reakció módok

Reakciók

A grafikon azt
ábrázolja, hogy
az oldal követői
legnagyobb
arányban 11
óra körül voltak
aktívak az
oldalon, de a
reggel
8 óra környéki
időpontok is
népszerűek.
Gyakran
időzítettünk erre
az időszakra
tartalmakat.

Az elérések
számának
intenzitásával van
összefüggésben
a reakció módok
mutatója. Minél
nagyobb az
aktivitás, annál
több potenciális
fogyasztót
tudunk elérni.
Ezért törekszünk
reakciók
kiváltására.

Kedvelések,
illetve az egyéb
módok, ahogyan
az emberek
reagálnak az oldal
bejegyzéseire.
Ez a módszer,
hatékonyabb
és árnyaltabb
véleményformálást
eredményez.

álló formátumú SZÍNeS embléma / PoZItÍv

04.

SOCIAL MEDIA
KAMPÁNY

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda Facebook oldalán folytattuk
a közösségi kommunikációs kampányt, melynek célja az irodák
szolgáltatásának megismertetése volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk
arra, hogy az új követők, és hirdetésekkel-posztokkal találkozó
látogatók, közvetlen kapcsolatba kerülhessenek munkatársainkkal, akik
néhány órán (legkésőbb 3 munkanapon) belül válaszoltak az ügyfelek
által feltett kérdésekre.

Gazdasági Versenyügyi
Tanácsadó Iroda

73 490
689
948
1637
90
211

elért
fogyasztó

reagálás,
hozzászólás

bejegyzésre
való kattintás
aktivitás
az oldalon

üzenetváltásban
indított beszélgetés
tartalom
megosztás

Elérhetőség:
https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/insights/?section=navPosts

05.

A Social Médiában megjelent, legkedveltebb ehavi bejegyzéseink, linkekkel:

EDUKÁCIÓS SOCIAL
MEDIA KAMPÁNY

Célul tűztük ki, hogy a fogyasztó célcsoportjaink mellett a
vállalkozók körében is tájékoztató kampányokat indítunk
edukációs céllal, amelyek keretében a GVH honlapján olvasható
fogyasztóvédelem és versenyjog specifikus témákat osztunk
meg heti rendszerességgel a közösségi médiában, hírportálokon
valamint győri, szegedi, egri, pécsi és debreceni piacvezető
sajtóorgánumokban is.

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1541728339293048/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1541729955959553/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1541732322625983/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1542320505900498/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1542321269233755/?typ
e=3&theater

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda/
photos/a.625295287603029/1542322695900279/?typ
e=3&theater

Célunk a GVH központi szemléletformáló kommunikációjának támogatása helyi szinteken is, ugyanis - mint tanácsadó szakemberek - fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági
szereplők pontosabb képet kapjanak a szabályozásokról, annak érdekében, hogy minél
jobban megállják a helyüket a versenyben és eközben pedig megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak is.

A tárgyhónapban

6

edukációs
posztot publikáltunk

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

•
•
•
•
•
•
•

a repülő fedélzetére milyen típusú és méretű poggyászok vihetők fel ingyenesen;
a különböző méretű csomagok feladásáért milyen összeget kell fizetnie;
tartalmaz-e a hirdetés alatti apró betűs rész valamilyen különleges feltételt (például a
feltüntetett jegyár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket);
milyen összegű foglalási/adminisztrációs költséget kell fizetnie;
milyen távolságra van a reptér, ahol leszáll/felszáll a repülőgép a szállásától, milyen
többlet költségeket okoz az oda történő eljutása;
a repülőjegy módosítható-e;
a különböző fizetési módok milyen többletköltséget jelentenek.

A felsoroltakon kívül minden esetben figyelmesen olvassa el a repülőtársaság általános
szerződési feltételeit, mely részletesen tartalmazza a repülőjegy foglalására és annak
módosítására, a poggyászokra, a beszállásra, biztosításokra és probléma esetén az
ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó feltételeket.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi
tanácsadás Debrecenben
A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen
segít a debrecenieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik
megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos
döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha
a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi
hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen, - a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó, - Gazdasági Versenyügyi
Tanácsadó Iroda.

Erre figyeljen a repülőjegyvásárlásnál
Az elmúlt 10 év során a GVH 13 esetben folytatott versenyfelügyeleti eljárást
különböző légitársaságokkal szemben, akik az általuk meghirdetett akcióik során
jogsértő módon tájékoztatták a fogyasztókat a kedvezménnyel elérhető repülőjegyek
áráról, annak igénybevételének feltételéről, korlátozottságáról és az azon felül
kifizetendő járulékos költségekről.
Az egyes versenyfelügyeleti eljárások tapasztalatai alapján a GVH javasolja az utazni
készülő fogyasztóknak, hogy a repülőjegy megrendelése előtt gondolják végig
higgadtan a nagyon csábítónak tűnő tájékoztatásokat és a társaságok honlapján elérhető
információkat, így különösen azt, hogy:
•
•
•

egy útra vagy oda-vissza útra szól-e az ajánlat (ha csak egy útra érvényes, célszerű a
társaság honlapján megnézni, hogy milyen áron érhető el a visszaútra érvényes jegy);
a kedvezmény mely úti célokra és milyen időszakban és napokon használható fel;
a feltüntetett ár fix, vagy a legalacsonyabb ár szerepel „-tól” jelzéssel;

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési
jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai,
üzletfelek megtévesztése.
Elérhetőségek:
4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13. II. em., 203.
(a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében)
Tel: +36 52 500-731
E-mail: debrecen@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: 9:00-13:00 // Kedd: 12:30-16:30 // Szerda: Zárva
Csütörtök: 12:30-16:30 // Péntek: 9:00- 13:00
www.fogyasztovedok.hu

Minden városban a helyi iroda elérhetőségeit és nyitvatartási idejét szerepeltetjük a
PR cikkek alatt, rövid bemutatkozóval.

Debrecen
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KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Eger

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.dehir.hu/debrecen/
erre-figyeljen-a-repulojegyvasarlas-soran/2019/06/10/

https://www.heol.hu/pr/erre-figyeljen-a-repulegyvasarlasnal-1746149/

Szeged

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Győr

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.delmagyar.hu/pr/
erre_figyeljen_a_repulojegy-vasarlasnal/2600254/

http://gyorplusz.hu/cikk/erre_figyeljen_a_repulojegyvasarlasnal.
html

Pécs
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KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Egyéb megjelenés

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

FM90 CAMPUS RÁDIÓ
2019. június 19.

8:08 perctől fél órában a FM90 CAMPUS RÁDIÓ Start c. műsorában
Téma: Mire figyeljünk, amikor a nyári táborok között válogatunk, táborozunk
Szakértő: dr. Kiss-Benedek Damarisz // Helyszín: Debrecen
Az adásban azokat a fogyasztóvédelmi szempontból releváns szempontokat vettük
sorba, amelyeket érdemes figyelni már a tábor kiválasztása során is. Felhívtuk a figyelmet az előforduló megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra is.

FM90 CAMPUS RÁDIÓ
2019. június 26.

8:08 perctől fél órában a FM90 CAMPUS RÁDIÓ Start c. műsorában
Téma: Esetleges megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok a nyári akciózások során
Szakértő: dr. Kiss-Benedek Damarisz // Helyszín: Debrecen
Itt a nyár, és megérkeztek a szezonközi akciók is. Az adásban arról beszélgettünk,
mire érdemes odafigyelni az árkedvezmények idején. Melyek azok a tipikus felmerülő megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok amelyekkel találkozhatunk vásárlóként, és
hova fordulhatunk jogorvoslatért.
A cikk közvetlen elérhetősége:
https://www.pecsma.hu/pr/erre-figyeljen-a-repulojegy-vasarlasnal/

Egyéb megjelenés
Délmagyarország
2019. június 11.

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Délmagyarország
2019. június 17.

Egyéb megjelenés
Délmagyarország
2019. június 24.
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KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Egyéb megjelenés

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Délmagyar.hu

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Délmagyar.hu

2019. június 7. és 11.

2019. június 14. és 17.

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/ne_fizessunk_ketszer_egy_programert/2599538/

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/reklamaljunk_batran_ha_nem_tetszik_az_etel/2599872/

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/
volt_mar_rossz_elmenye_strandolasnal/2600226/

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/on_kuldott_mar_vissza_etelt_hazhoz_szallitas_utan_
pedig_megteheti/2600461/

Egyéb megjelenés

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Délmagyar.hu

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Délmagyar.hu

2019. június 19. és 24.

2019. június 28.

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

A cikk közvetlen elérhetősége:

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/
volt_mar_rossz_elmenye_strandolasnal/2600670/

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/ami_jar_
az_embernek_az_jar_-_a_strandon_is/2601136/

https://www.delmagyar.hu/panaszfal/volt_
mar_problemaja_kozuzemi_merooraval_-_
varjuk_eszreveteleiket_kerdeseiket/2601613/

Egyéb megjelenés
Kisalföld

2019. június 3.

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Kisalföld

2019. június 8.

Egyéb megjelenés
Kisalföld

2019. június 18.

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Kisalföld

2019. június 20.

Egyéb megjelenés
Kisalföld

2019. június 25.

06.

06.

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

KOMMUNIKÁCIÓ
A HELYI SAJTÓBAN

Kisalföld

2019. június 29.

07.

HONLAP
LÁTOGATOTTSÁGA

http://versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

A tárgyhónapban
összesen

14 498
483

releváns fogyasztó
látogatott el honlapunkra

Napi átlagos
látogatószám
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RENDEZVÉNY
EGERBEN

Fiatalokat érintő fogyasztóvédelmi
kérdésekről szóló előadás az Egri
Kemény Ferenc Sportiskolai Általános
Iskolában

Előadás ideje: 2019. június 12., 8:00-9:00
Előadás helyszíne: Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
3300 Eger, Kodály Zoltán u. 5.
Előadó: dr. Fejes Szonja
Téma: A fiatalokat érintő fogyasztóvédelmi kérdések

Az iskolában az utolsó tanítási héten pályaorientációs napot tartottak, ahol
különböző szakmák képviselői, vállalkozások, civil szervezetek mutatkoztak
be. Tanácsadónk egy előadás keretében bemutatta a Gazdasági Versenyügyi
Tanácsadó Irodahálózatot, majd a fiatalokat leginkább érintő fogyasztóvédelmi
kérésekről beszélt a diákoknak. Tanácsadónk tisztázta, hogy mit jelent a
fogyasztóvédelem, miért fontos, hogy a fiatalok is tisztában legyenek a jogaikkal és
az igényérvényesítési lehetőségekkel. Munkatársunk külön felhívta a figyelmet az
internetes rendelések buktatóira, hangsúlyozta a probléma megelőzés fontosságát,
hogy milyen információk birtokában rendeljenek bármilyen terméket. Amennyiben
pedig úgy érzik, hogy megtévesztették őket, haladéktalanul kérjenek segítséget.
Az előadást érdekes esetekkel színesítette, amelyeken keresztül bemutatta a fő
problémaforrásokat. A diákoknak és a jelenlévő három pedagógusnak az előadás
végén lehetősége volt kérdéseket feltenni, amelyre tanácsadónk válaszolt, majd
szórólapokat osztott a tanulóknak, hogy a szülőknek adják át. Az előadást követő
napon az egyik szülő fel is hívta tanácsadónkat, hogy egy fogyasztóvédelmi ügyben
tanácsot kérjen.

Az előadáson készült képek a szervezők és a résztvevők hozzájárulásával készültek.

CÉLCSOPORT

FIATAL,
SÉRÜLÉKENY
CÉLCSOPORT

09.

RÓLUNK MONDTÁK
JÚNIUSBAN

Ügyfeleink pozitív
visszajelzései
megerősítenek abban
a hitünkben, hogy
munkánkkal valódi
értéket teremtünk a
fogyasztói és vállalkozói
egyének és közösségek
számára.
Büszkék vagyunk
arra, hogy hatékonyan
hozzájárulunk a
fogyasztói és vállalkozói
tudatosság fejlődéséhez.

Tisztelt dr. Csitei úr!
Köszönöm válaszát,
megerősítette azt,
amit gondoltam, így
magabiztosabban kezdek
az ügyintézéshez.
Köszönettel,
Baranyi Márta

Tisztelt GVTI Iroda!

Kedves Szonja!

Tanácsadás
alapköve
Kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy minden esetben
legjobb szaktudásunk
szerint, maximum 3
munkanapon belül
válaszoljunk az ügyfeleink
kérdéseire.

Nagyon, nagyon
köszönöm ezt a gyors
és részletes választ.
Külön köszönöm
hogy a telefonhívás
után megkaphattam
a tanácsot írásos
formában is.
További jó munkát
önöknek.
Kovács Tibor

Nagyon szépen
köszönöm, a
jókívánságukat és
segítő szándékukat.
Beszéltem az
ügyfélszolgálattal,
és ígéretet
kaptam a javítás
meggyorsítására.
Bízom benne
hogy hamarosan
rendeződik a
probléma.
Sipos Mária
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