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2018. június 2. Ez az a nap, amikor a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (rö-
viden: Hivatal) kezdeményezésére a ország 40 
víziközmű-szolgáltatójának, valamint számos 
piaci szereplőnek a közreműködésével elindult 
az a nagyszabású projekt, melynek célja a tel-
jes víziközmű-ágazatot felölelő elégedettségi 
felmérés bevezetése. A hivatalos nevén Fel-
használói Elégedettségi Felmérésnek (röviden 
FEF-nek) nevezett, a bevezetést követően gya-
korlatilag folyamatosan végzendő tevékeny-
ség célja az, hogy egyrészről tükröt tartson a 
szolgáltatók elé felhasználóik velük való elége-
dettségéről, megmutatva ezzel, hogy melyek 
azok a területek, ahol még lehetőség van az 
ügyfélélmény további fokozására, másrészről, 
hogy kiindulási alapot adjon a Hivatalnak a 
szabályozási környezet felhasználói elvárások-
hoz való igazítására. 

A FEF bevezetése természetszerűen nem egyik 
pillanatról a másikra következett be, és nem 
is mindenfelé előzmény nélkül került rá sor. A 
Hivatalban 23 éve zajlik a villamosenergia- és 
a földgázfogyasztók elégedettségének vizsgá-
lata (FEV). A több mint két évtizede kialakított 
vizsgálati módszer – az időközben végrehaj-
tott többszöri módosítás ellenére is – számos 
hiányossággal küzd. Ugyanakkor egyes vízi-
közmű-szolgáltatók saját döntésük alapján 
már eddig is végeztek, végeztettek elégedett-
ségi vizsgálatokat, melyeket a saját szempont-
jaik alapján állítottak össze. Ezen alapokból 
kiindulva jött létre 2017 áprilisában az a team, 
amely előkészítette a FEF bevezetését. A pro-
jekt tagjai a BAKONYKARSZT Zrt. (Csuka Dóra, 
Dr. Kizlinger András), a DAKÖV Kft. (File Lilla), 

– az elért eredmények, az azok hatására terve-
zett és végrehajtott intézkedések és az ezek 
során megvalósult eredmények nagyobb 
nyilvánosságot kapjanak;

– a FEF eredményei ösztönzőleg hassanak az 
engedélyesekre a felhasználók minél maga-
sabb szintű kiszolgálásának irányában.

A kérdések pontos megfogalmazását, a foga-
lomtár és a kitöltési útmutató összeállítását 
is magában foglaló teammunkához később 
csatlakozott a Hivatal által felkért Koordiná-
tor, aki a szakmaiság és a közérthetőség mellé 
olyan kutatási szempontokat hozott, melyek 
segítségével sor kerülhetett a FEF formájának 
és tartalmának véglegesítésére. Az ilyenkor 
szokásos bürokratikus formaságok végrehaj-
tása után 2018. április 27-én adta ki a Hivatal 
a meglehetősen összetett és számos gyorsan 
elvégzendő feladatot tartalmazó FEF-határo-
zatot, amelyhez csatolódott egy 37 oldal terje-
delmű FEF-szabályzat és további 8 melléklet 57 
oldal terjedelemben, amelyek a kérdőíveket, a 
kitöltési útmutatót, az alkalmazandó nyilatko-
zatokat és az adatformátum-leírásokat tartal-
mazták. 

A 2018. április 27-i kiadási dátumból és a be-
vezetőben említett 2018. július 2-i indulási 
dátumból kikövetkeztethető, hogy a víziköz-
mű-szolgáltatók nem voltak könnyű helyzet-
ben, ha meg akartak felelni az elvárásoknak. A 
határozat áttanulmányozása után, az egyes fel-
adatok végrehajtása közben felmerült kérdé-
sek tisztázására 2018. május 31-én projektindí-
tó értekezletet tartottunk a Hivatalban, ahol a 
FEF kutatásszakmai alapjainak és részleteinek 

a DMRV Zrt. (Szandai Norbert), a Fejérvíz Zrt. 
(Kaposvári Zsuzsanna), a Fővárosi  Csatornázási 
Művek Zrt. (Bátori Marianna), a Fővárosi Víz-
művek Zrt. (Rommevaux Szilvia, majd Valkó 
Dávid), a Zalavíz Zrt. (Sebestyénné Horváth 
Ildikó), valamint a MaVíz (Patkó Gergely) de-
legáltjai, illetve a Hivatal közszolgáltatásokat 
felügyelő munkatársa (Dr. Földeák Anna) és 
fogyasztóvédelmi szakértői (Dr. Peresztegi Or-
solya Éva, Dr. Zay Balázs, valamint jelen sorok 
írója) voltak. 

A team hosszú, részletekbe menő és fáradal-
mas munkájának kiindulópontját a Hivatal 
által összeállított koncepció képezte. Ennek 
elkészítése során célul tűztük ki, hogy 

– egy modern, célirányos, információgazdag, 
szolgáltatói és hivatali intézkedésekre hosszú 
távon alapot biztosító rendszert hozzunk létre;

– a FEF hiteles, a felhasználók szubjektív értékí-
téletét hűen tükröző visszajelzést adjon az en-
gedélyesek tevékenységének megítéléséről;

– ennek a visszajelzésnek alkalmasnak kell len-
nie a szabályozási szükségletek feltárására, 
valamint kiindulási alapot kell adnia a már 
megvalósított szabályozási elgondolások he-
lyességéről;

– a FEF-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
az engedélyesek eredményei egymással ösz-
szemérhetőek legyenek, illetve az engedé-
lyeseknél bekövetkező változások nyomon 
követhetők és összehasonlíthatóak legyenek; 

– szüntesse meg, vagy legalábbis jelentős mér-
tékben csökkentse a jelenleg futó FEV hiá-
nyosságait; 

– a fenti célok költséghatékonyan elérhetőek 
legyenek; 

felhasználóI elégedettségI 
felmérés (fef) 2018

kivonat 2018-ban olyan átfogó és úttörő jellegű elégedettségi felmérés bevezetésére került sor a víziközmű-ágazatban, 
amely eddig egyetlen hazai szolgáltatási ágban sem valósult meg. Az idén elindult és kétévente ismétlődő Felhasználói 
Elégedettségi Felmérés (FEF) három pillérből álló rendszere nemcsak a minden felhasználó által tapasztalt szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos elégedettséget vizsgálja, hanem az egy-egy konkrét ügyintézéssel kapcsolatos élményeket, valamint 
az ügyintézés végi benyomásokat is felméri. Az éves szinten begyűjtött több (tíz)ezer vélemény teljes mértékben hitele-
sen tükrözi a felhasználók véleményét. 
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ismertetése mellett az órákra lebontott ütem-
terv és az adatbázis-struktúra bemutatására 
is sor került. Ezen információk rendelkezésre 
bocsátását követően már nem volt elméleti 
akadálya az Azonnali Felmérés indulásának, 
valamint a Kiegészítő Felmérés adatkezelési 
nyilatkozatai gyűjtése megkezdésének. A 2018. 
szeptember 1-jén induló Alapfelmérés dataf-
rame-jét 2018. augusztus 31-én küldte meg a 
Hivatal a szolgáltatóknak. Ezzel teljessé vált a 
FEF összetett és nagyfokú koordinációt igény-
lő szabályozási és követelményrendszere. 

A fenti ábrán nagyon-nagyon leegyszerűsítve 
látható a FEF működési modellje, valamint az, 
hogy mely szereplő végrehajtási kompetenci-
ájába tartoznak az egyes feladatok: 

A) Alapfelmérés: A klasszikus értelemben vett 
helyszíni kérdőíves felmérés összesen 10 téma-
körben. A kérdések száma (maximum 76 db) 
attól függ, hogy az adott felhasználási helyen 
csak ivóvíz-szolgáltatást, csak szennyvízszol-
gáltatást vagy mindkettőt nyújt-e a szolgáltató. 
Azon tevékenységgel kapcsolatos vélemények 
kerülnek itt felmérésre, amelyekben minden 
felhasználó érintett. A szolgáltatók feladata egy 
közvélemény-kutató cég kiválasztása (Kutató), 
az 500 fős felmérés végrehajtásához szükséges 
adatbázis előállítása és a felmérés adatainak 
továbbítása a Koordinátor és a Kutató felé. A 
felmérést ténylegesen a Kutató végzi elektroni-
kus úton, tablettel. Neki a felmérés megkezdése 
előtt Kutatási Tervet és Mintavételi Tervet kell 
készítenie, a felmérés végén pedig Terepjelen-
tést. A Koordinátor ellenőrzi a kapott adatokat, 
feldolgozza a jónak minősített adatokat, és el-
készíti a Rövid Összefoglaló Jelentést, valamint 
a Részletes Jelentést. 

B) Kiegészítő Felmérés: Jellemzően telefo-
non, kisebb mértékben e-mailben végrehajtott 
felmérés. A kérdések hat nagy témakör köré 

hasonlóan – ezek összefoglalását szerepelteti a 
Részletes Jelentésben is. 

A FEF-határozatban foglalt kötelezettsé-
gek teljesítésének szükségességét a szolgál-
tatók megértették, jól érezhetően elkötelezve 
magukat a FEF sikeres végrehajtása irányában. 
Ennek során az egyik legelsőként megoldandó 
feladat az Alapfelmérést végrehajtó Kutató 
megtalálása volt. A szolgáltatók részben önál-
lóan, részben társulva lefolytatott eljárásainak 
eredményeképpen 6 Kutató került kiválasztás-
ra. A következő kihívást a Kutatási tervek és a 
Mintavételi tervek elfogadtatása jelentette. 
A gondosan elkészített és a Hivatal számára 
határidőben megküldött tervek mindegyike 

– feltehetően a feladat újdonsága, illetve az 
eltérő felmérési standardok következtében – 
tartalmazott kisebb-nagyobb hiányosságokat, 
amelyek a tervek kezdeti el nem fogadásához 
vezettek. A hiánypótlások és módosítások ké-
résének oka jellemzően a rétegképző szem-
pontok hiánya volt, ami alapvetően arra vezet-
hető vissza, hogy maguk a szolgáltatók sem 
rendelkeztek ezekkel az információkkal. Több 
esetben hiányzott továbbá a felmérésbe be-
vont települések pontos megjelölése, valamint 
nem minden esetben volt a településenkénti 
felhasználószámra reprezentatív a minta. A 
kiegészített, illetve korrigált tervek, ha ugyan 
továbbra sem voltak hibátlanok, már kielé-
gítették azokat a minimumkövetelményeket, 
amelyek alapján el lehetett kezdeni a felmérés 
végrehajtását.

A tervek elfogadása körüli egyeztetések je-
lentős időszükségletének következtében nem 
mindegyik Kutató tudta a felmérést az előre 
tervezett időpontban megkezdeni és az első 
részeredményeket az elvárt határidőben szol-
gáltatni. A Hivatal az erre vonatkozó igényeket 
rugalmasan kezelte, és eltörölte az első rész-
határidőre elvárt minimum teljesítési szintet, 
azzal a megkötéssel, hogy a második résztelje-
sítés követelményszintjét már határidőben, az 
előírt szinten teljesíteni kell. Sajnos azonban 
úgy tűnik, hogy a kezdeti lemaradást nem 
mindegyik Kutató tudta ledolgozni, és még a 
véghatáridő tartása alól is felmentést kértek. 
A Hivatal következmények nélkül hozzájárult 
ezen pár napos haladékkérések teljesítéséhez, 
tekintettel arra, hogy a tervezett folyamatok-
ban volt pár napos tartalékidő. 

A FEF végrehajtásának megindulását köve-
tően a Hivatal úgy döntött, személyes konzul-
táció keretében győződik meg az előkészítés 
és a végrehajtás állapotáról, valamint az eset-
leges kérdések megválaszolásával lehetőséget 
ad a még fennálló bizonytalanságok elosz-
latására. Konzultációs körutunk során meg-

vannak csoportosítva (panaszkezelés, szemé-
lyes ügyfélszolgálat, telefonos ügyfélszolgálat, 
online ügyintézés, e-mailes ügyintézés, írásbeli 
ügyintézés). A szolgáltatók feladatát ez eset-
ben az ügyfélszolgálaton végzett ügyintézések 
gyűjtése, a lezárt ügyek alapvető információi-
nak továbbítása és az adattovábbításhoz szük-
séges felhasználói hozzájáruló nyilatkozatok 
megszerzése jelenti. A felmérést ténylegesen 
a  Koordinátor végzi. A Koordinátor csak a saját 
belső ellenőrzése által jónak minősített adatokat 
dolgozza fel, és két hónapos gyakorisággal elké-

szíti a Rövid Időszaki Összefoglaló Jelentéseket. 
Ezen jelentések összefoglalását szerepelteti a 
fentebb már említett Részletes Jelentésben. 

C) Azonnali Felmérés: Az ügyintézést követő-
en azonnal elvégzett felmérés, amely egyetlen 
véletlenszerűen kiválasz tott kérdés megválaszo-
lását jelenti. A kérdések a személyes (11 db), a 
telefonos (8 db), az e-mailes (5 db) és az online 
(5 db) ügyintézés során szerzett felhasználói 
benyomásokra vonatkoznak. A felméréseket 
a szolgáltatók végzik, azonban a végrehajtás 
módja és ütemezése részben a szolgáltatók 
döntésétől függően eltérő lehet. A legteljesebb 
kiépítettséget az ügyintézőnként elhelyezett, 
ügyfélhívóval összekötött tabletek jelentik. Ily 
módon lehetőség nyílik a teljes folyamat (vára-
kozási idő, ügyintézési idő, ügytípus, ügyintéző) 
vizsgálatára. Ennél némileg kevésbé részlete-
zett képet szolgáltat az ügyfélhívóval összeköt-
tetésben nem álló, ügyintézőként elhelyezett 
tabletek rendszere. A legegyszerűbb megoldást 
a manuálisan végzett felmérés jelenti, amely 
csak napi egy kérdés vizsgálatára ad lehetősé-
get 10 fokú skála helyett egy 3 fokú skálára kor-
látozva a felhasználók értékítéleteit. A felmérés 
alapján előállt adatbázist a szolgáltatók továb-
bítják a Koordinátorhoz, aki az adattartalom 
logikai ellenőrzését követően elkészíti a Rövid 
Havi Jelentéseket, és – a Kiegészítő Felméréshez 
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állapítottuk, hogy a felkeresett szolgáltatók 
mindegyike megtette a szükséges intézkedé-
seket a FEF sikere érdekében. Az Alapfelmérés 
eredményességének növelését honlapjukon 
és a helyi sajtóban, médiumokban elhelyezett 
tájékoztatással, a kérdezőbiztosok részére kiál-
lított igazolással vagy megbízólevéllel, illetve 
néhány esetben kis értékű motivációs aján-
dékkal is elősegítették. 

A Kiegészítő Felméréshez szükséges adat-
gyűjtésre manuális és automatikus módon is 
sor kerülhet. A személyes ügyfélszolgálatokon 
jellemzően a manuális módszert alkalmazzák, 
míg a telefonos ügyfélszolgálatok esetében 
már sok esetben megvalósították az automa-
tikus adatfelvételt. Általános tapasztalat volt, 
hogy a legeredményesebb nyilatkozatgyűjtési 
eljárás a manuális személyes módszer, melyet 
hatékonyságban az automatikus telefonos 
módszer követ. Az adatok összegyűjtésére 
szinte mindegyik szolgáltató más módszert 
választott, kezdve a nyilatkozatok szkennelt 
formában történő központba küldésétől a fel-
használói adatok táblázatban való rögzítésén 
át egészen a saját fejlesztésű programba tör-
ténő feltöltésig. A visszavonásig megadott nyi-
latkozatok nagy előnye, hogy egy következő 
ügyfélkapcsolat esetében a kéthavonta szük-
séges adatszolgáltatáshoz már nem szükséges 
a felhasználó ismételt hozzájárulását kérni. A 
szolgáltatott adatokból ugyanakkor az is jól 
látszik, hogy az ügyintézők szolgáltatónként 
eltérő nyilatkozatgyűjtési aktivitást mutatnak. 
Az általános középértéknek tekinthető 5%-os 
értéktől lefelé (0,5-1%) és felfelé (10%) is akad-
tak kilengések.

A Kiegészítő Felmérés esetében is előfor-
dultak kisebb késedelmek, melyek leginkább 
a műszaki-technikai feltételek biztosításából 
adódtak. Néhány helyen a konzultáció idő-
pontjában például még nem működött a te-
lefonos nyilatkozatfelvétel, azonban az ehhez 
szükséges fejlesztések már folyamatban voltak. 
Alapvetően más a helyzet azokon a helyeken, 
ahol nem működik hagyományos értelem-
ben vett call center. A csak hibabejelentést és 
mérőállás-bejelentést fogadó telefonszámok 
jelenleg kívül esnek a FEF hatáskörén. A 2020-
ban esedékes következő FEF során történő 
figyelembevételükről a 2018-as FEF adatai-
nak értékelése után születik majd döntés. Az 
adattovábbításhoz szükséges beleegyező nyi-
latkozatok meglétét és utólagos visszakeres-
hetőségét a GDPR hatálybalépése óta kiemelt 
figyelem kíséri. Ezt a feladatot a szolgáltatók 
jellemzően a beleegyezést megadó hívások 
azonosítójának tárolásával oldják meg. Az 
adatkezelési felhatalmazás egyértelmű meglé-

tájékoztatást, mely szerint az adott szolgáltató 
nem működtet ügyfélszolgálati fiókirodát. Ez 
a probléma a későbbiekben még tárgyalásra 
kerül.

A telefonos ügyfélszolgálatok esetében 
egyelőre jellemzően manuális úton történik 
a vélemények gyűjtése. Az automatizálás el-
maradásának alapvető oka abban keresendő, 
hogy vagy nincs konkrét call center szoftver, 
vagy az alkalmazott program nem alkalmas az 
automatikus funkciók beépítésére. Az automa-
tikus módszert egyelőre a szolgáltatók nagy-
jából harmada használja. A manuális módszer 
eredményességét javító gyakorlatnak tartjuk, 
ha nem az ügyintézést folytató ügyintéző vég-
zi a felmérést, hanem átkapcsolja a hívást egy 
másik telefonos ügyintézőhöz. Nagyon kevés 
helyen tapasztaltuk, hogy akár a személyes, 
akár a telefonos ügyfélszolgálatok esetében 
nem valósult volna meg az Azonnali Felmé-
rés bevezetése, de ezen szolgáltatóknál is fo-
lyamatban voltak már azok a beruházások és 
fejlesztések, amelyek a mielőbbi bevezetéshez 
szükségesek. Egyelőre üdítő kivételnek szá-
mítanak azok a szolgáltatók, amelyek már az 
elektronikus ügyfélszolgálatok (online, e-mail) 
esetében is megvalósították az automatikus 
felmérést. Egy-egy ilyen rendszer bevezetés 
utáni működtetése szinte teljes egészében au-
tomatizálható, és számos pluszinformációval 
tud szolgálni a felhasználók egyre nagyobb 
arányát kitevő Y, illetve Z generáció preferált 
ügyintézési formáival való elégedettségről. 

Összességében az mondható el, hogy a 
víziközmű-szolgáltatók felkészültsége és elkö-
telezettsége a FEF végrehajtására igazán pél-
damutató. A jelenlegi 90-95%-os teljesítettség 
már könnyen és gyorsan 100%-ossá tehető. A 
FEF sikeressége iránti igény éppúgy megfigyel-
hető a felsővezetők, a gazdasági és informati-
kai vezetők, a szakmai középvezetők között, 
mint az operatív irányítók és a végrehajtó ügy-
intézők részéről. Addig is, amíg a FEF Részle-
tes Jelentés 2019 tavaszán elkészül, már most 
is van számos olyan részeredmény, amelyet 
azonnal felhasználhat mindegyik szolgáltató. 
Gondolok itt elsősorban az Azonnali Felméré-
sek eredményeire, amelyek havi szinten több 
ezer felhasználó véleményét tükrözve mutat-
ják meg az ügyfelek távozáskori benyomásait. 
Az ezen felmérés során kapott pozitív értékí-
téletek már most is felhasználhatók akár szol-
gáltatón belül az eredmények bemutatására, 
akár szolgáltatón kívül, a tulajdonosok vagy a 
média számára. Úgyszintén hasznosíthatók az 
automatikusan végzett Azonnali Felmérés ada-
tai az ügyintézők értékelésére, kommunikációs 
sajátosságainak elemzésére, teljesítményének 

tének megállapítását segítheti, ha a nyilatkozat 
visszavonásának tárolása is biztosított a nyil-
vántartási rendszerekben, a felhasználók adat-
kezeléssel kapcsolatos kételyeinek eloszlatását 
pedig segítheti, ha az aláírt nyilatkozatból a 
felhasználó is kap egy példányt. A Kiegészítő 
Felmérés adatgyűjtése az e-mail- és az online 
felületeken ugyan pillanatnyilag nem kötelező, 
azonban már van olyan szolgáltató, ahol mű-
ködik, és több szolgáltatónál előkészítés alatt 
áll a bevezetés. A tapasztalatok alapján az je-
lenthető ki, hogy egy megfelelően kiépített au-
tomatizált rendszer jó hatékonysággal képes 
ellátni ezt a feladatot. Ugyanakkor továbbra 
is fennállhat annak az esélye, hogy a felhasz-
nálók szívesebben vesznek részt az Azonnali 
Felmérésben. 

Az Azonnali Felmérés megvalósítása a sze-
mélyes ügyfélszolgálatok esetében jelentette 
a legnagyobb kihívást, és – legalábbis egyelő-
re – nem is sikerült mindenhol maradéktalanul 
végrehajtani. A nagy forgalmú állandó ügyfél-
szolgálati irodákban tipikusan az ügyfélhívóval 
összekapcsolt, ügyintézőnkénti tabletes meg-
oldás került megvalósításra. Az alacsonyabb 
forgalmú vagy szűkösebb, esetleg más városi 
közművel közösen működtetett irodákban 
fordultak elő ügyfélhívós kapcsolat nélküli 
tabletes megvalósítások. Néhány szolgáltató 
esetében manuális adatgyűjtést tapasztal-
tunk, amely módszer azonban nem felel meg a 
FEF-határozat 16. pontjában foglalt kötelezés-
nek, ezért ezeken a helyeken sürgős fejleszté-
sekre van szükség. 

A fiókirodák esetében a 2018. évi felmé-
rés során nincs automatikus rendszerkiépítési 
kötelezettség, és ennek megfelelően a szol-
gáltatók meglehetősen változatos megvalósí-
tási módokat dolgoztak ki. A szolgáltatók kb. 
felénél – az állandó ügyfélszolgálati irodákkal 
összhangban – már a fiókirodákban is meg-
valósították a csak 2020-tól kötelező tabletes 
megoldást, részben az ügyfélhívóval is ösz-
szekötve. Ugyanakkor a manuális módszerek 
alkalmazása is teret kapott. Van olyan szol-
gálató, amely az iskolai piros-kék korongokat 
alkalmazza, melyeket három nyílásba lehet 
bedobni. Mások piros, sárga és zöld korongo-
kat állítottak a szavazás szolgálatába, melyeket 
egy nyíláson lehet bedobni. Megint mások kár-
tyákat nyomtattak, melyeken vagy az összes, 
vagy csak az adott napra vonatkozó kérdés 
található meg. A lapra nyomtatott dátum és a 
megválaszolandó kérdés megjelölése mutat-
ja meg, hogy melyik kérdésre vonatkozott a 
felhasználó válasza. Ezen megoldások mind-
egyike egyaránt alkalmas a kívánt cél megvaló-
sítására. Viszonylag sok helyen kaptunk olyan 
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mérésére, a társaságoknál már jelenleg is mű-
ködő értékelési rendszer szerves részeként. 

Korábban már említésre került a nem ál-
landó ügyfélszolgálati irodaként vagy ügyfél-
szolgálati fiókirodaként működtetett, ügyfelek 
fogadását mégis ellátó szervezeti egységek 
kezelése a FEF szempontjából. A szolgáltatók 

„ügyfélszolgálati pont”, „mozgó iroda”, „ügyfél-
kapcsolati pont”, „információs pont” néven je-
lentős mennyiségű, korlátozott nyitvatartású 
és funkcionalitású ügyfélszolgálatot működ-
tetnek. Számuk egyes szolgáltatók esetében a 
15-öt is meghaladja. Ilyen szervezeti egységek 
nemritkán olyan szolgáltatóknál is felbukkan-
nak, ahol nincs egyetlen ügyfélszolgálati fióki-
roda sem. Ezeket az ügyfélfogadási pontokat 
alapos funkcionális elemzésnek kell alávetni 
mind ügyfélforgalom, mind elhelyezkedés 
szempontjából, és csak ezt követően lehet ab-
ban a kérdésben dönteni, hogy nem kellene-e 
legalább fiókirodákként kezelni őket, vagy 
hogy a fogadott felhasználók alacsony száma 
következtében kihagyhatók-e a FEF-ből.  

A jelen cikk leadási határideje előtti pilla-
natokban érkezett meg a Kiegészítő Felméré-
sek első Rövid Időszaki Összefoglaló Jelentése. 
Az alábbi néhány mondatban az ebben szerep-
lő lényegi megállapítások ismertetésére kerül 

egyelőre nem túl magas. Ők a 7,3-as átlagos 
értékelés mellett megjegyezték, hogy az in-
tézhető ügyek körében és a felületek kezelhe-
tőségében még van fejlesztési potenciál. A 8 
db e-mailes bejelentés fogadásáról 3 esetben 
nem kapott a felhasználó automatikus válasz-
üzenetet. Ugyanakkor az ügyek átlagosan 2 
levélváltással elintézhetők voltak, amit tükröz 
a 8,7 pontos elégedettség is. Az írásbeli kom-
munikációt választók ezen megkeresési mód 
hatékonyságát tartották a legmegfelelőbbnek, 
míg a legkevésbé szimpatikusnak a levelek 
stílusát találták. Az Rövid Időszaki Összefog-
laló Jelentést a Hivatal minden szolgáltatónak 
megküldte. 

Zárszóként elmondható, hogy az összes 
résztvevő komolyan vette a FEF bevezetését, 
jelentős mennyiségű időt és energiát fektettek 
a megvalósításba, valamint gyors technológi-
ai fejlesztéseket valósítottak meg, melyek egy 
részének bevezetése még folyamatban van. 
A feladat újdonságából és nagyságából kö-
vetkezően előfordultak ugyan kisebb időbeli 
csúszások, azonban ezek egyike sem volt olyan 
jellegű és mértékű, hogy az ellehetetlenítette 
volna a FEF sikeres végrehajtását. És ezért min-
denképp köszönet és dicséret illet minden köz-
reműködőt. 

sor. Már csak azért is, mert az elért, kifejezetten 
kedvező eredmények okán senkinek nincs oka 
szégyenkezni.  

A felhasználók 49%-a tartja a személyes 
ügyfélkapcsolati formát önmaga számára a 
legkedvezőbbnek, míg a gyakorlatban 61%-
uk választja ezt az ügyintézési formát. Az 
ügyintézéssel kapcsolatos fontossági sorrend: 
szakszerűség, gyorsaság, könnyű elérhető-
ség. A panaszkezelésre a felhasználók 40%-a 
adott 9-es, 10-es értéket, míg az 1-est vagy 
2-est adók aránya 24% volt. Az ügyfélszolgá-
lati irodák megközelíthetőségével csupán a 
válaszadók 2%-a volt elégedetlen. Ezek közül 
kiemelendő a láthatósággal, észlelhetőséggel 
kapcsolatos 33%-os elégedetlenség. A nem 
panaszcélú megkeresések kezelését a megkér-
dezettek 75%-a 10-esre értékelte. A telefonos 
ügyfélszolgálattal mindössze a felhasználók 
10%-a volt elégedetlen. A leggyakoribb lemi-
nősítési okok között a hívásfogadás elmara-
dása, a hívásfogadás hossza, a menürendszer 
bonyolultsága, valamint a vonalak foglaltsága 
szerepelt. Ezzel szemben a felhasználók 90%-a 
a hívásfogadást kellően gyorsnak és a menü-
rendszert jól érthetőnek találta. Az ügyintéző 
segítőkészségével való elégedettség 71%-os 
volt. Az online ügyintézést választók aránya 

XIv. országos ügyfél-
szolgálatI verseny és értékesítésI 
konferencIa – szeged

„Olyan állásra jelentkezz, amit tényleg szeretsz. Meg lennél lepve, ha tud-
nád, milyen könnyű fölkelni az ágyból reggel, ha aznap olyasvalamit fogsz 
 csinálni, amitől nem akarsz leugrani az emeletes busz felső emeletéről.” 
(Cecelia Ahern)

Egyszer olvastam valahol ezt az idézetet. Akkor sem értettem, hogy mi-
lyen lehet ez… Akkor is épp a helyemen voltam. Ott, ahol épp akkor 
lennem kellett. Úgy, ahogyan Szegeden is a helyén volt mindenki, aki 
ott volt. Akit a vezetői alkalmasnak ítéltek arra, hogy a hazai víziköz-
mű-szektor ügyintézőinek krémjével versenyezzen, és harcba szálljon a 
legjobb vizes ügyfeles címért. Az idei évben 17 csapat versenyzett már, 
ami a tavalyi 15 csapathoz képest szép változás, örültünk, amikor meg-
láttuk, hogy idén többen leszünk! 

A versenyt megelőzték az előkészületek, amelyek tulajdonképpen a tava-
lyi verseny végét követően elkezdődtek. Az alföldvizes kollégák már tavaly 
ősszel felvették velünk a kapcsolatot, hiszen – én legalábbis úgy gondolom 

– minden társszervező szeretne szebbet és jobbat csinálni, mint amilyen az 
előző évi verseny volt. Helyén is van ez így. Nekiláttunk hát... Mihály Tamás-
sal, az Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati vezetőjével ketten fogtuk kezünkben 
az irányítást, hol gördülékenyen, hol egy picit darabosabban ment mindez, 
de azt gondolom, jó csapat voltunk, mindent meg tudtunk oldani és beszél-
ni. A rendezvényt követően egy picit elbeszélgettünk az elmúlt egy évről:

Kreitner Krisztina: Milyen érzés volt nem felkészítőként, résztvevőként 
készülni a versenyre, hanem társszervezőként?
Mihály Tamás: Amikor 2017-ben a csapatunk megnyerte a versenyt, na-
gyon büszke voltam rájuk, hiszen sok energiát fektettek a felkészülésbe, 
ezért úgy gondolom, keményen megdolgoztak az első helyezésért. Sok 
mindenben hasonló feladat volt a mostani versenyre a kérdések össze-

Kreitner Krisztina
MaVíz, PR és marketing manager


