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A MEKH és a MaVíz a 2017. évben közös mun-
kacsoportot hozott létre, ahol a hivatal és a 
víziközmű-szolgáltatók képviselői heti rend-
szerességgel megbeszélése ket tartottak, és 
kialakították a felmérés három pillérének kér-
déseit. A felmérés három pillérét már több kon-
ferencián és fórumon is megismerhettük. 

Ebben a cikkben a folyamatos elégedettség-
felmérésen belül a személyes ügyfélszolgálaton, 
valamint az elektronikus úton történő felméré-
sek bevezetésének előzményeit, kialakítását és 
gyakorlati tapasztalatait kívánom bemutatni. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 89/B. 
§ (2) bekezdése értelmében „A Hivatal által előírt 
ügyfélforgalmi adatokat az ügyfélszolgálat köte-
les rögzíteni.” (Az ügyfél megkeresése, valamint a 
megkereséshez tartozó várakozási és kiszolgálá-
si idő tekinthető ügyfélforgalmi adatnak.) 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. sze-
mélyes ügyfélszolgálatain a 2013. évtől kiépí-
tésre került az ügyfélhívó berendezés, mely 
nemcsak az ügyfélforgalmi adatok automa-
tikus rögzítésére, hanem a honlapon történő 
időpontfoglalások fogadására is alkalmas. Ezt 
követően 2015-től az ügyfélhívó berendezés 
segítségével az ún. „totemoszlopon” kialakí-
tottunk egy kezdetleges elégedettségfelmé-
rést. Ettől kezdve lehetőség nyílt arra, hogy az 
ügyintézést követően az ügyfél a totemen lévő 
elégedettséggomb megnyomásával és sorszá-

nem kíván utómunkát az eredmények feldol-
gozása. Társasági szinten a korábbi 100-150 db 
havi értékelési szám a táblagépek bevezetését 
követően jelentősen megnövekedett, jelenleg 
kb. 2200 db értékelés/hó a jellemző adat.

Engedjék meg, hogy a 2017. év júniustól 
novemberig (6–11. hónap) terjedő időszakának 
statisztikai eredményeit bemutassam Önöknek.

A személyes ügyfélszolgálatokon történő elége-
dettségfelmérés bevezetésével párhuzamosan 
elindítottuk az e-mailes felhasználói megkeresé-
seknél is az elégedettségfelmérés kidolgozását. 
Hasonló megoldást választottunk, mint a sze-
mélyes megkereséseknél: az e-mailen  kiküldött 
válaszleveleink végén megkérjük felhasználóin-

mának begépelésével 1–4 számérték között 
értékelhette az ügyintéző munkáját. A kez-
detleges elégedettségfelmérés segítségével 
egyértelművé vált számunkra, hogy a felhasz-
nálók többsége meg van elégedve ügyintéző-
ink munkájával, azonban a kevésbé elégedett 
ügyfelek konkrét véleményét sajnos a rendszer 
nem tudta rögzíteni, így arra vonatkozóan nem 
kaptunk képet, hogy mivel tudnánk ügyfeleink 
elégedettségét tovább emelni. Ezenkívül az 
 értékelések számossága a jelentős megkeresé-
si darabszámhoz képest nem volt kellően ma-
gas a négy ügyfélszolgálat tekintetében (100-
150 db értékelés/hó).

A közös felhasználói elégedettségfelmérés 
kidolgozása során társaságunknak lehetősége 
nyílt arra, hogy a folyamatos felhasználói elé-
gedettségfelmérés időben változó kérdéseinek 
feltételére és azok megválaszolására valamilyen 
technikai megoldást alkalmazzon. A DMRV Zrt. 
2017. június 1-jén a front-office ügyintézők pult-
jainál elhelyezett táblagépek segítségével ol-
dotta meg az időben változó kérdések megjele-
nítését és értékelését egy 10-es skálán.

Ezzel a megoldással nem növekedett a vá-
rakozási és a kiszolgálási idő, valamint egysze-
rű statisztika készíthető a feltett kérdésekre 
adott értékelésből, akár ügyfélszolgálati, akár 
társasági szinten. Fontos megemlíteni, hogy 
egy beállított e-mail-címre automatikusan el-
küldi a rendszer a statisztikai adatokat, tehát 
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DMRV Zrt. Összesen 06-11 hó

Kérdés Átlagos
érték

Maximum
érték

Minimum 
érték

Értékelések 
száma

Mennyire elégedett az ügyfélszolgálati iroda komfortjával? 8.36 9 0 797

Mennyire elégedett az ügyfélszolgálati
iroda megközelíthetőségével? 7.98 9 0 775

Mennyire elégedett az ügyfélszolgálati irodán 
a várakozási idővel? 8.58 9 0 948

Mennyire elégedett az ügyfélszolgálati tevékenységgel? 8.84 9 0 1162

Mennyire elégedett az ügyintézés eredményességével? 8.80 9 0 1089

Mennyire elégedett az ügyintézés gyorsaságával? 8.69 9 0 1081

Mennyire elégedett az ügyintézés szakszerűségével? 8.77 9 0 1047

Mennyire találja  az ügyintézőt udvariasnak? 8.91 9 0 1023

Mennyire találja az ügyintézőt kedvesnek? 8.88 9 0 1197

Mennyire találja az ügyintézőt segítőkésznek? 8.81 9 0 1145

Mennyire találja az ügyintézőt szimpatikusnak? 8.79 9 0 1272

Mennyire találja megfelelőnek az ügyfélszolgálati
iroda nyitvatartási rendjét? 8.35 9 0 571

Mennyire találja megfelelőnek az ügyintéző megjelenését? 8.86 9 0 1072

Ügyfelek száma összesen Várakozási
idő átlagos

Kiszolgálási
idő átlagos

Értékelések 
aránya az ügy-
felek számában

"Értékelések 
száma összesen 
száma összesen"

22757 00:08:37 00:14:29 58% 13179
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kat, hogy szolgáltatásunk minőségének javítása 
érdekében egy meghatározott linken keresztül 
értékelésükkel segítsék munkánkat az általunk 
feltett kérdésre válaszolva. 

Az értékelést követően az eredmény szintén 
a már meglévő statisztikai felületen jelenik meg, 
elkülönülve a személyes ügyfélszolgálati kérdés-
csoporttól. A statisztikai adatok kimutatása min-
denben megegyezik a korábban leírtakkal. 

Engedjék meg, hogy az e-mailen keresztül 
végzett elégedettségfelmérés 8–11. havi sta-
tisztikai eredményeit bemutassam Önöknek.

Természetesen már most érzékelhető, hogy 
mekkora különbség van a személyes ügyfélszol-
gálati és az e-mailes válaszadások mennyisége 
és minősítése között. Ez nagy valószínűséggel 
a közvetlen véleménynyilvánításnak köszön-
hető, hiszen a személyes ügyfélmegkeresés-
nek van egy olyan hatása, hogy a kérdezőt (a 
 s zolgáltatót) nem tekinti függetlennek a véle-

ményt formáló, emiatt úgy  érezheti, hogy meg-
felelési kényszerbe kerül, ami megmutatkozik a 
személyes ügyintézés során adott jobb értéke-
lésekben.

A kötelezően feltett kérdésekre történő vá-
laszadásból (értékelés) még nem fog kiderül-
ni a szolgáltatók számára, hogy esetleg miért 

–	a	hőmérséklet	nem	megfelelő;
–	a	világítás	nem	megfelelő;
–	a	tisztaság	nem	megfelelő;
–	szűkös	a	hely	az	ügyféltérben;
– az ügyfélszolgálati iroda zajos.

Ebből már megtudhatjuk, hogy mire is van 
szüksége a felhasználónak, illetve  lehetőség 
 nyílik egy intézkedési terv összeállítására és 
 annak megfelelően a feltárt hiányosság javí-
tására. Bízom benne, hogy sikerült betekin-
tést nyerniük a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt.-nél kialakított, folyamatos felhasználói elé-
gedettségfelmérés előzményeibe, bevezeté-
sének körülményeibe. Örülök, hogy megoszt-
hattuk a szakmai tapasztalatainkat Önökkel. 

is adott a felhasználó nem megfelelő vagy ép-
pen megfelelő minősítést, ezért egy kicsit to-
vábbgondoltuk az elégedettségfelmérést, és az 
egyes kérdések mögé állításokat helyeztünk el. 
Ezek az állítások már pontosan vagy pontosab-
ban körvonalazhatják, hogy miért is adott a fel-
használó gyengébb minősítést. Engedjék meg, 
hogy egy példával szemléltessem, mire is gon-
doltunk. 

Mennyire elégedett az 
ügyfélszolgálati iroda komfortjával? 
Amennyiben a feltett kérdésre 0–5 pontérték 
közötti értékelést ad a felhasználó, abban az 
esetben feljönnek különböző állítások, hogy 
miért is döntött így. Pl.: 

DMRV Zrt. Összesen 06-11 hó

Kérdés Átlagos
érték
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érték
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érték

Értékelések 
száma
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E-mailek 2017. 08. 01–2017. 11. 30.

Kérdés Átlagos
érték

Maximum
érték

Minimum 
érték

Értékelések 
száma

Mennyire elégedett a kommunikáció
stílusával? 6,83 9 0 126

Mennyire elégedett az ügyfélszolgálati 
tevékenységgel? 7,39 9 0 112

Mennyire elégedett az ügyintézés 
eredményességével? 7,29 9 0 111

Mennyire elégedett az ügyintézés 
gyorsaságával? 7,11 9 0 122

Mennyire elégedett az ügyintézés 
szakszerűségével? 6,24 9 0 164

Beérkező értékelések száma 635

Összes kimenő e-mail 5258

Értékelések aránya az ügyfelek számában 12%

Többéves előkészítő munka után 2017. decem-
ber 5-én milánói székhellyel hivatalosan is be-
jegyezték az Európai Víziközmű Szabályozók 
(WAREG) szervezetét.

Az európai víziközmű-szabályozó hatóságo-
kat tömörítő szervezet 2014 áprilisában 12 or-
szág közreműködésével alakult meg, és ez idáig 
informális egyeztetőfórumként működött.

A WAREG-ben ma már 25 ország rendelke-
zik teljes tagsággal és négy ország megfigyelői 
státusszal. Magyarország a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal révén alapító 

tagja a szervezetnek, és a hivatalos bejegyzést 
követően is magas szinten képviselteti magát. 
A WAREG elnökhelyettesi pozícióját továbbra 
is dr. Szalóki Szilvia, a MEKH közszolgáltatáso-
kért felelő elnökhelyettese tölti be, dr. Kisvár-
dai Gábor pedig titkárként segíti a szervezet 
munkáját.

A WAREG fő célkitűzése, hogy a tagok kö-
zött megossza a víziközmű-szabályozással kap-
csolatos legjobb gyakorlatokat, és magas szin-
tű egyeztetőfórumot biztosítson az európai 
hatóságok számára. (Forrás: a MEKH honlapja)

hIvAtAlosAn Is 
megAlAkult A WAreg


