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Ezután elkezdődhetett a verseny, mely három részből állt, a szituáci-
ós gyakorlatból, mellyel 125 pontot lehetett szerezni, a szakmai tesztből, 
melynek teljesen helyes kitöltése 80 pontot ért, és válaszlevelet kellett 
írni egy reklamációra 75 pontért. Érdekes színfoltja volt a versenynek, 
hogy a cégek versenyen kívül, különdíjért vetélkedhettek előzetesen 
elkészített plakátjaikkal. A plakátokon a legkreatívabb fogyasztói lele-
ményeket, helyzeteket, történéseket lehetett feldolgozni. 

A szakmai zsűri összetétele: dr. Szalóki Szilvia, Nagy Edit, a MaVíz főtitká-
ra, a zsűri elnöke, dr. Pfiszter Tamás, az ÉTV Kft. fogyasztóvédelmi referense, 
Hornyák István, az EON Hungária energia-ellenőrzési vezetője és Szalóki 
Botond, az ÉTA-Szám Kft. tulajdonosa. Volt társadalmi zsűri is, az elnök Lan-
ku Ildikó, a zsűritagok dr. Deák Eszter, az ÉTV Kft. foglalkozás-egészségügyi 
szakorvosa és dr. Csupor Endre, Érd Megyei Jogú Város aljegyzője voltak.

Az érdiek folytatták a lassan hagyománnyá váló megoldást, a nul-
ladik napon videóra vették a szituációs feladat megoldását, melyet a 
versenynapon a felvételek egyenkénti levetítése után értékelt a zsűri. A 
szituáció mind a tizenöt esetben ugyanaz volt, és a humorista Csenki 
Attila csak az ügyféltípus megjelenítésén változtatott. Hol agresszív, hol 
elesett, hol okoskodó, hol pedig fennhéjázó ügyfelet láthattunk. A pon-
tos feladatot a közönség legfeljebb találgathatta, a szituációkból kikö-
vetkeztetve körülbelül arról szólt, hogy bemegy a felhasználó az ügyfél-
szolgálatra egy tértivevényes levéllel, melyben közölte vele a szolgáltató, 
hogy az elfogyasztott vízmennyisége a másfélszeresére emelkedett, és 
a legutolsó részszámlát, valamint a magas zárószámlát nem egyenlítet-
te ki határidőre. A felhasználó tiltakozott, hogy ennyi pénzt ő nem fog 
(egyszerre) kifizetni. A megoldás fő eleme abban állt, hogy részletfizeté-
si kedvezményt kellett neki felajánlani, el kellett magyarázni a részszám-
la és az elszámolószámla rendszerét, jó volt, ha felajánlotta a versenyző 
az e-számla lehetőségét stb. Az az igazság, hogy a feladatot valamennyi 
csapat versenyzője megoldotta a saját maga módján. Páran hiányoltuk 
a zsűri egyértelmű, szakmai tartalmú értékelését, és most is úgy érzékel-
tük, nem tudták teljes mértékben kizárni a szubjektivitásukat sem, mert 

Ezúttal az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
vállalkozott a MaVíz társszervezésében a 
konferencia megrendezésére. A helyszín 
– már nem először – a herceghalmi 
Abacus Hotel volt, és a résztvevők jórészt 
ismerősökként üdvözölhették egymást. 
Összesen tizenöt vízszolgáltató nevezett 
a versenyre 3-3 fős csapattal. Október 18-
át írtunk, de a nap gyémántként ragyogott 
az égen, és valószínűleg megdőlt a 
melegrekord is.

Hát még a versenyzőknek milyen melege volt. Megnyitójában dr. Szalóki 
Szilvia, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgál-
tatásokért felelős elnökhelyettese a jelenlévőket mint az ország legjobb 
ügyfeleseit köszöntötte, Lanku Ildikó, az ÉTV Kft. ügyvezető igazgatója 
arról beszélt, hogy a felhasználók panaszait hasznos ajándéknak kell 
tekintenünk, mert tanulunk belőle, végül Kurdi Viktor mondandójában 

azt elemezte, hogy az ügyfelesek a kirakatban dolgoznak, a felhasználók 
számára ők a cég arcai. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az utóbbi 
években nőtt az ügyfélszolgálatokra nehezedő nyomás, és most is meg-
jelent mondandójában a szakemberhiány mint az egyik legnagyobb 
gondja az ágazatnak. 

A XIII. ORSZÁGOS üGYfÉL-
SZOLGÁLATI VERSENY ÉS 
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A résztvevők egy része

A zsűri és a társadalmi zsűri
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A rendezvény a második napon értékesítési konferenciával folytató-
dott, ahol a szabálytalan vételezések felderítéséről, a MEKH felhasználói 
elégedettségi felméréséről, e felmérés gyakorlatai tapasztalatairól, a 
virtuális ügyfélszolgálatról, a back office tevékenység automatizálásáról 
és az elektronikus ügyfélszolgálati megoldásokról hallhattunk többsé-
gében érdekes előadásokat, melyek közül néhányat a Vízmű Panoráma 
elkövetkező számaiban ismertetni fogunk.

nagyon hasonló megoldásokra nagyon különböző pontszámokat adtak. 
Valószínűleg igazságosabb lenne, ha a versenyzőket csupán a csapat-
sorszámmal azonosíthatná a zsűri az egész verseny folyamán.

A levélírásnál egy négylakásos társasház a reklamációs levelében 
azt kifogásolta, hogy meg kell fizetniük a bekötési vízmérőn maradó 
 fogyasztásukat is. Azt lehetett tudni, hogy valamennyi lakás mérősített, 
és a társasháznak a bekötési vízmérőn maradó része 4% körül mozgott 
az előző leolvasási ciklusokat megvizsgálva. 

A teszt meglehetősen nehéz volt, a kérdések főleg a jogszabályis-
meretet firtatták, beleértve a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és 

az 58-as számú kormányrendelet mellett a Ptk.-t és az áfatörvényt, de 
rákérdeztek gyakorlatban előforduló esetekre is.

Az eredményhirdetés kezdetekor Lanku Ildikó, az ÉTV igazgatója 
név szerint megköszönte a rendezvény megszervezésében részt vevő 
munkatársaknak az odaadó munkájukat.

A zsűri elnöke, Nagy Edit, a MaVíz főtitkára úgy értékelte a versenyt, 
hogy nagyon jól felkészült csapatokat küldtek a szolgáltatók. A szituáci-
ókat az egyes zsűritagok különbözőképpen értékelték, de végeredmény-
ben mégis egységes kép alakult ki a csapatokról. A levél megírásánál jó pá-
ran eltévedtek, a teszt megoldása pedig jelentősen átrendezte a sorrendet. 

A plakátok közönségdíját és a társadalmi zsűri díját egyaránt a 
	BAKONYKARSZT	Zrt.	 plakátja	 kapta,	 ami	 egy	olyan	 tértivevényes	 vissza-
igazoló szelvényt ábrázolt, amit a küldeményt átvevő Buksi kutya töltött ki.

A	különdíjak	 közül	 a	helytörténeti	 totót	 a	Pannon-Víz	Zrt.	 csapata	
nyerte, a legfrappánsabb három ügyfélszolgálatos Holló Sándorné 
(BÁCS	VÍZ	Zrt.),	Kele	Judit	 (Délzalai	Víz-	és	Csatornamű	Zrt.)	és	Lengyel	
Zletka	(DRV	Zrt.)	volt.	A	helyezéseket	tekintve	az	első	nyolc	csapat	sor-
rendje került nyilvánosságra. 

8. hely: AQUA Szolgáltató Kft. (Mosonmagyaróvár) 
7. hely: Mezőföldvíz Kft. (Paks)
6.	hely:	VASIVÍZ	Zrt.	(Szombathely)
5.	hely:	FEJÉRVÍZ	Zrt.	(Székesfehérvár)
4.	hely:	Fővárosi	Vízművek	Zrt.
3.	hely:	BÁCSVÍZ	Zrt.	(Kecskemét)
2.	hely:	DMRV	Zrt.	(Vác)
1.	hely:	ALFÖLDVÍZ	Zrt.	(Békéscsaba)

A Vízmű Panoráma előző számában, a Vízügyi képzési lehetőségek Magyarországon című írásban, a felsőfokú kép-
zési helyeket soroló táblázatban csak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának 
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke szerepelt, és sajnálatos módon kimaradt a Vízi Közmű és Környezetmérnöki 
Tanszék, mely szakmánkban, illetve a vízi közmű szektorban az oktatás „zászlóshajója”. Hibánkért elnézést kérünk. 

HELYRE-
IGAZÍTÁS

A szervezők

A Bácsvíz Zrt. 3. helyezett csapata

A második helyezett DMRV csapata

A győztes ALFÖLDVÍZ Zrt. csapata


