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lehet, hogy a fontosságok többségét fellökik a 
legmagasabb szint közelébe. Nehéz is eldön-
teni esetünkben, hogy most a víz minősége a 
fontosabb, vagy az, hogy mennyit fizetek érte. 
Pedig ezt várjuk, mondja ezt meg nekünk, sőt, 
számszerűsítse a skálánknak megfelelően. Vala-
mit fog mondani, ha már egyszer kérdeztünk, de 
ha egy év múlva ugyanezeket megkérdeznénk 
ugyanezektől az emberektől, bizonyos, hogy 
mást mondanának. Ezen a problémán úgy lehet 

„segíteni”, hogy az elégedettséghez viszonyítják – 
ami jóval könnyebben értékelhető –, és ha úgy 
találják, hogy lehetne valamivel jobb valami, 
akkor a fontosságot az elégedettséghez képest 
egy kicsit magasabbra teszik. Emiatt nem va-
gyok benne biztos, hogy esetünkben az ilyen 
fontosságokat is tartalmazó vizsgálatok kellő 
alapot nyújtanak hibáink, elmaradásaink meg-
állapításához, és főleg ennek alapján az egyes 
cégek sorrendbe rakásához, azaz minősítéséhez.

Vissza a mintanagysághoz és a tükörhöz. 
A továbbiakban sorolt érdekes eredményeket 
nem elsősorban a mintanagysághoz, a minta-
vételhez és a mérési hibához kötöm, hanem 
más okokat gyanítok. Nézzük ezeket most 
még csak általánosságban. Nincs értelme olyat 
kérdezni, amiről a kérdezettnek nincs isme rete, 
illetve ha van is valami, nem képes a tényleges 
mérlegelésre. Ekkor is fog valamit válaszolni, 
de a válasz minősítése attól függ elsősorban, 
hogy milyen az attitűdje a szolgáltatót illetően. 
Az attitűd nem kizárólag a saját tapasztaláson 
és az erre épített értékítéleten múlik, hanem 
másoktól hallott és átvett véleményeken. Még 
az internet elterjedése előtt végzett nemzet-
közi kutatások szerint a negatív tapasztalato-
kat egy átlagos felhasználó 13 másik embernek 
mondta el, míg a pozitívakat akár egynek sem. 
Hát még most, a közösségi oldalak korában 

összehasonlításokat, ezeket csak akkor lehet 
és érdemes megtenni, ha a felmérések pontos 
képet adnak, azaz nem torzít a tükör. 

Átnézve a felméréseket én úgy látom, hogy 
több tekintetben is torzít a tükör. Ezt próbálom 
a jobbítás szándékával leírni. Írásom teljes 
mértékben saját kezdeményezésű, a magam 
nevében írtam. Azért vettem a bátorságot, 
hogy tükröt tartsak a tükörnek, mert hosszú 
éveken keresztül irányítottam a Fejérvíznél az 
elégedettségvizsgálatok elvégzését, ebből fa-
kadóan vannak tapasztalataim. Így természe-
tes az is, hogy a cégem eredményeit néztem 
elsősorban, és ha összehasonlításokat teszek, 
akkor a Fejérvízét hasonlítom össze más cégek 
eredményeivel – amennyire lehet, anonim mó-
don. Csak az alapfelmérést elemzem néhány ki-
ragadott példával, mert ennek alapján alakult 
ki a cégek között valamiféle sorrend, amivel 
kapcsolatban erős kétségeim vannak. 

Az 500 fős mintán 2018 őszén végzett sze-
mélyes lekérdezésnél a mintanagyság megfe-
lelő lehet, ha a kiválasztás véletlenszerű volt. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy egy ilyen 
ötszáz fős mintánál a 95%-os valószínűséghez 
tartozó hibahatár alapesetben +/- 4,4% – ami 
itt minden bizonnyal alacsonyabb –, de akkor, 
amikor egy-egy szolgáltatáselemnél fontossá-
gokat és elégedettségeket párosítunk annak 
érdekében, hogy lássuk, melyiknél mekkora a 
rés, azaz elmaradás, ismernünk kéne a hibaha-
tárt. Mondom ezt azért, mert az esetek többsé-
gében a Fejérvíznél a különbség 0,1 vagy 0,2 
pont (skálaérték). Most akkor ezzel kezdeni kell 
valamit, vagy ezek hibahatáron belüli értékek? 

Ehhez kapcsolódik, hogy a lekérdezés során 
rendkívül nehéz megértetni a kérdezettekkel 
az egyes szolgáltatáselemek fontosságának 
mibenlétét, aminek az egyik következménye az 

A MEKH márciusban minden szolgáltatónak 
megküldte a lakossági felhasználóielégedett-
ség-felmérés részletes jelentését, mely tábláza-
tos formában valamennyi vízmű adatait tartal-
mazta. El kell ismerni, hatalmas munkát végzett 
a MEKH (no meg a szolgáltatók is) a felmérés 
véghezvitelével. Minden tiszteletem az övék. 
Nem férhet kétség ahhoz, hogy szükségünk 
van a felhasználók véleményének megismeré-
sére elsősorban annak érdekében, hogy lássuk, 
melyek azok a szolgáltatáselemek, amelyeken 
javítani szükséges. Ennek pedig az egyetlen 
helyes módja elégedettségvizsgálatok végzése, 
hiszen nem az a mérvadó, amit mi gondolunk 
a szolgáltatásunk minőségéről, hanem az, amit 
a felhasználók érzékelnek és megfogalmaznak. 
A célok is jók. Teljes mértékben elfogadható az, 
hogy legyen egy tükör, mely országosan azonos 
módon tárja fel és mutatja meg a felhasználói 
véleményeket, elégedettségeket és attitűdöket. 
Az is rendben van, hogy egy jó felmérés kiindu-
lási alapként szolgálhat a szabályozási környe-
zet felhasználói igényekhez való igazításához.

Szép számmal vannak olyan szolgáltatók, 
melyek saját kezdeményezésükre korábban 
is végeztek, illetve végeztettek ilyen vizsgá-
latokat, de ezek meglehetősen különbözőek 
voltak mélységükben, minőségükben, felhasz-
nálhatóságukban, és semmiképpen sem voltak 
alkalmasak összehasonlítások megtételére. A 
felmérések kötelező elvégzése megteremti a 
lehetőséget arra, hogy minden egyes szolgál-
tatónak legyen egy képe a szolgáltatása javí-
tandó elemeiről, az egységesítés pedig lehető-
séget ad arra, hogy összehasonlítható legyen 
az egyes szolgáltatókkal való elégedettség. 
Sőt még az is igaz, hogy mindez ösztönzőleg 
hathat a cégek javító szándékaira nézve. Akár 
a szolgáltatásminőség javítását nézzük, akár az 

HA TORZÍT A TÜKÖR
A LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓI 
ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSÉRŐL

kivonat A MEKH a FEF részletes jelentésével tükröt igyekszik tartani a szolgáltatók elé, de a felméréssel kialakított a 
cégek között egyfajta sorrendet is. A szolgáltatás egyes elemeinek fontossága és az azokkal való elégedettség szolgál-
tatónként nagymértékben különbözik, mely különbségek az egyes cégekhez kapcsolódó felhasználói attitűdökkel és 
a cégenkénti felmérések közötti minőségkülönbséggel magyarázhatók. Tehát a felhasználók többsége nem az adott 
kérdésben szereplő szolgáltatáselemmel, hanem jórészt a céggel való elégedettségét vagy éppen elégedetlenségét 
fejezi ki. Viszont ugyanezen szolgáltatáselemek fontosságának cégenkénti nagy különbségei már nem magyarázha-
tók az attitűdökkel, ennek más oka lehet.
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6,6, a másikon 9,3 a tájékoztatás értékelése. Le-
het, hogy van, ahol van még rá pénz. Az viszont 
érthetetlen, hogy a Fejérvíznél a vízminőségről 
szóló, honlapon keresztül nyújtott tájékoztatás 
(ahol településenként és mintavételi helyenként 
megjelenik a ténylegesen mért legfrissebb, dá-
tumhoz kötött vízminőségi jellemző a határérté-
kekkel való összehasonlítással, és ha szükséges, 
az odaillő tájékoztatással) 8 pontot ér, míg egy 
9,8 pontra értékelt másik vízműnél a honlapon 
dátum nélküli átlagértékek találhatók a vízminő-
ségi paraméterekre vonatkozóan. Gyanítom, ez 
úgy lehet, hogy olyat kérdeztünk, amiről a vála-
szolók többségének nincs tényleges ismerete.

A díj elfogadhatósága 
A kérdés nagyjából úgy szól: mennyire felel meg 
a díj a kapott szolgáltatásnak? Nos, a Fejérvíznél 
ez az érték a vízdíj tekintetében 6,6, a csatorna-
díjnál 6,9, az egész szolgáltatási tevékenység 
értékelését – mindent egybevetve – 7,7 pontra 
hozta ki az elégedettségfelmérés. Ebből látható, 
hogy inkább a díjjal elégedetlenebbek a felhasz-
nálók. Azt viszont nem lehet megérteni, hogy 
miért elégedettebbek a fogyasztók Sopronban 
(9,2 és 9-es pontértéket rendelve hozzá) a köb-
méterenkénti bruttó 678 forintos víz- és csator-
nadíjjal, mint a székesfehérváriak a 642 forinttal. 
És ugyanígy miért elégedettebbek a felhaszná-
lók Győrben (8,5 és 7,7 pont) a 688 forintos díjjal, 
mint a fehérváriak a már említett alacsonyabbal? 
Mondhatnánk, hogy Győrben jobban élnek az 
emberek, több a pénzük. De ez nem valószínű, 
mert a vásárlóerőre vonatkozó statisztikák vi-
szont Székesfehérvárt hozták ki elsőként.

Számlakép
Ez a kérdés ébreszti a legtöbb kétséget a vizs-
gálat minőségét és használhatóságát illetően. 
Nagyjából így szól: mennyire tartja áttekint-
hetőnek, könnyen értelmezhetőnek szolgál-
tatója számláit? Ez a kérdés 7,4 pontot ér a 
Fejérvíznél, de vannak cégek, melyek felhasz-
nálói 9 pont felett tartják jónak, érthetőnek a 
számlákat, és olyan is van, ahol ez 6,9 pontot 
ér. Az ugyanolyan formai és tartalmi elemeket 
mutató számlák! Az pedig lehetetlen, hogy 
egyes cégek felhasználói átlagosan butábbak 
lennének, mint a másik cég felhasználói. A fel-
használói attitűdök bizonyosan belejátszanak 
ebbe is, ugyanúgy, mint a felmérések változó 
minősége. Mindezekből fakadóan kellő óva-
tossággal kell kezelnünk a felmérést. Akkor is, 
ha ennek alapján fejlődési tervek készülnek, és 
akkor különösen, ha az egyes cégek szolgálta-
tásminőségét ennek alapján ítéli meg bárki is.
Most már vannak tapasztalatok, és ez a felmé-
rés megérdemli, hogy javítsunk a minőségén!

kitettségétől és ezen keresztül a hibajavítások 
számától, bonyolultságától függ. Tekintve – az 
elmaradó rekonstrukciók miatt – a hálózatok 
nagyon hasonló állapotát, nagynak tűnnek a kü-
lönbségek a felhasználói véleményekben. Valós 
sorrendet akkor kapnánk, ha szolgáltatónként 
összehasonlítanánk a szolgáltatáskimaradások 
időtartamának fajlagos értékeit. Érdemes lenne 
ezt is összehasonlítani! Az előre tervezett kar-
bantartások miatti vízellátási szünetekről szóló 
tájékoztatások megfelelősége viszont ténylege-
sen a szolgáltatón múlik, itt már csak az előíté-
letek és a lekérdezés milyensége befolyásolják 
a sorrendet. Az, hogy az előre tervezett karban-
tartások zajhatása a 9–12, illetve a 12–16 óra 
közötti idősávban a legkevésbé zavaró, teljesen 
nyilvánvaló, és illeszkedik valamennyi szolgálta-
tó gyakorlatához, ezért fölösleges megkérdezni.

A vízmérő-leolvasás kérdései
Azt a kérdést, ami úgy szól, hogy „Mennyire fon-
tos az Ön számára, hogy a leolvasó a szolgáltató 
által előre meghatározott időszakban végezze a 
vízmérő leolvasását”, én nem tudom értelmezni. 
Nem is lehet másként! Már ahhoz, hogy jelezni 
tudjam a leolvasást – ami kötelező –, előre meg 
kell határozni az időszakokat, de a számlázási 
folyamat sem képzelhető el előre meghatáro-
zott időszakok nélkül. Ez a kérdés jó példa arra, 
hogy lássuk, akkor is kapunk válaszokat, ha a 
kérdés nem érthető, és ennek alapján is kijön 
valamilyen sorrend. De mire megyünk vele? A 
leolvasási gyakorisággal való elégedettség is 
egy érdekes dolog.  Ugyanaz a féléves leolvasási 
gyakoriság Baján 6,7 pontot ér, a Fejérvíznél már 
8,1 pontot, Debrecenben pedig már 9,6-ot. A le-
olvasók munkájának értékelése viszont szemlé-
letesen mutatja, hogy ha olyat kérdezünk, amiről 
tényleges ismerete van a felhasználónak, akkor 
valóban tud értékelni, és csodák csodája, hason-
ló eredmények fognak kijönni: egyetlenegy szol-
gáltató szorult itt valamivel a nyolcas skálaérték 
alá, és majd mindegyik szolgáltató meghaladja 
a 9-es értéket. Igazi kuriózum a mérők pontos-
ságának megítélése. Nagyjából hasonló, hitelesí-
tett mérőket használ minden szolgáltató, mégis 
azt látjuk, hogy a vélt mérési pontosság egyik 
helyen 6,9, máshol 9,8 pontot ér.
 
Tájékoztatási tevékenység
Itt általánosságban annyit, hogy napjaink pénz-
szűke a vízműveknél nagymértékben behatá-
rolja a tájékoztatási tevékenység mennyiségét 
és minőségét. Ha a korábbi időszakot veszem, 
sajnos sok cégnek vissza kellett lépni a tájékoz-
tató levelekben, hírlevelekben és hirdetések-
ben. Ugyanis a tájékoztatás sok pénzbe kerül. 
Mondhatják, akkor miért lehet egyik helyen 

mekkora lehet az ilyen negatív üzenetek száma. 
Lényeges tényező a média is, ami szinte csak 
akkor beszél a víziközmű-szolgáltatásról, amikor 
vízminőségromlásról, szolgáltatáskimaradásról, 
egyéb rossz hírről van szó. Ez igaz országosan, 
de különösen igaz egy-egy szolgáltató terüle-
tét, tevékenységét illetően, amikor alappal vagy 
anélkül a cégnek rossz híre kél. Tehát a kérdezett 
minden kérdés mellé odateszi a negatív előíté-
letét, és e szemüvegen keresztül ad választ. Egy 
ilyen cégnek rossz a vize, az ügyfélszolgálata, és 
a szolgáltatás is túl drága. De azt nem tudhatom, 
hogy min kell javítani. Van azonban egy további, 
talán esetünkben fontosabb tényező. Mégpedig 
az, hogy ki kérdez, hogyan kérdez, és mennyire 
befolyásolja a kérdezettet. Ez nagymértékben 
múlik a kérdező képességeitől, de a felkészítés-
től is. Bizonyos, hogy a felmérésben a kérdező-
biztosok nem egyforma felkészültséggel, képes-
ségekkel, és lehet, nem is azonos felkészítéssel 
rendelkeztek, és a szolgáltatóval kapcsolatban 
a beállítódásuk is más és más lehetett. Ezt tá-
masztják alá azok a Fejérvízhez érkező felhaszná-
lói bejelentések is, melyek a kérdezőbiztos erő-
szakos fellépését kifogásolták. A különbségeket 
tovább erősítheti az a körülmény, hogy a lekér-
dezést több cég végezte. Véleményem szerint 
döntően a kérdezőbiztosok tevékenysége közöt-
ti minőségkülönbség és az előzőekben tárgyalt 
felhasználói attitűd hozhatta azt, hogy vannak 
eleve jó cégek a tízes skálán 8,7 és 9,25 közötti 
értéken, ahol minden nagyon szép és jó, és van-
nak, amiknél minden, de minden rossz, 6,66 és 
7,69 közötti átlaggal. A jó cégeknél (ugyanazok) 
a mérők pontosabbak, a szolgáltatás folyama-
tossága kifogástalan, stb. Nézzük sorjában.

A vízminőségre vonatkozó kérdések
Teljes mértékben értelmetlen különálló vízbá-
zisok, vízellátó rendszerek vízminőségre vonat-
kozó elégedettségének számadataiból átlagot 
vonni. Nincs átlagvízminőség. Az egyik rend-
szeren ilyen, a másikon olyan, sőt, nagy rendsze-
reknél több vízbázis esetén zónánként is eltérő 
a vízminőség. Ha igaz az, hogy egy elégedett-
ségvizsgálat azért készül, hogy javítani tudjunk 
valamin, akkor a konkrét területre vonatkozó 
értékeléseket kell megismernünk. Érdekes az is, 
hogy szinte ugyanolyan karsztvíz kerül a csapok-
ba Székesfehérváron, mint Veszprémben, de ez 
az egyik helyen 7,5, a másik helyen 9,3 pontot ér. 

A karbantartáshoz, hibajavításhoz 
kapcsolódó kérdések
Kétségtelenül a szolgáltatás folyamatosságához 
tartozik a szolgáltató felkészültsége és munka-
szervezése is, az ellátásbiztonság mégis első-
sorban az ellátórendszerek korától, állapotától, 
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