
29V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 6M A V Í Z  H Í R E K M A V Í Z  H Í R E K

2019. október 9-10-én Kecskeméten került megrendezésre a Magyar 
Víziközmű Szövetség, valamint a házigazda Bácsvíz Zrt. közös rende-
zésében a XV. Országos Ügyfélszolgálati Verseny és Értékesítési Konfe-
rencia. A verseny rendkívül jó hangulatban telt, a versenyzők délelőtt 
megírták a leveleket, kitöltötték a szakmai tesztet, valamint a totót is, a 
délutáni részben pedig közösen megnézték a kedd délután felvett szi-
tuációs videókat. 

Az esti eredményhirdetést mindenki izgatottam várta, hiszen minden 
versenyző szívét-lelkét beletette a felkészülésbe és a versenybe is.  A XV. 
Országos Ügyfélszolgálati Verseny eredménye:
1. helyezett: DMRV Zrt.
2. helyezett: DRV Zrt.
3. helyezett: ÉDV Zrt. 

Az Értékesítési Konferencia levezető elnöke Aczél Péter volt, a házigazda 
Bácsvíz Zrt. képviseletében. A szakmai program a Bácsvíz Zrt. által a kö-
zelmúltban megvalósított komplex ügyfélszolgálati-számviteli-pénzügyi 
rendszer kiépítésének bemutatásával, az éves leolvasásra történő áttérés 
szakmai tapasztalatainak ismertetésével és távleolvasásra vonatkozó is-
meretek bemutatásával kezdődött. Ezt követően a MATÁSZ-nál lefolytatott 
ügyfélszolgálati szupervízió kapcsán hallhattunk egy érdekes előadást. A 
VVC: Live bemutatta ügyfélszolgálati rendszerét, valamint az ehhez kap-
csolódó hatékony kintlévőség-kezelési módszereit. A NetLife Robotics 
Kft. bevezette a hallgatóságot a jövő ügyfélszolgálatának működésébe, 
ahol a technológiai fejlődésnek köszönhetően már robotok nyújtják a 
kiszolgálást és az ügyfélélményt. 

A nap végén a Fővárosi Vízművektől nem a jövőt, hanem a már meg-
valósult technológiai fejlesztéseket mutatták be; automatizált működés-
sel, feladatvégzéssel, azaz szoftverrobotok alkalmazásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VERSENY

KREITNER KRISZTINA
MaVíz

1. helyezett – DMRV Zrt.

2. helyezett – DRV Zrt.

3. helyezett – ÉDV Zrt.
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igyekszem erősíteni mint elsősorban műszakis kolléga, de természete-
sen minden üggyel foglalkozom, ami csak előfordulhat. 

K. Zs.: Mit gondolsz arról, hogy a hétköznapokban mitől jó egy ügyfeles?
K. I.: A segítőkészség az, ami eldönti a dolgot. Minden ügyfél úgy jön 
be, mintha egy hivatalba jönne, és ha azt a reakciót látja, hogy itt egy 
EMBER van, és például nem egy géppel beszél, akkor ez teljes mérték-
ben megkönnyíti az ügyintézést számára, és a végén úgy megy el az 
ügyfélszolgálatról, hogy ide jó volt bejönni. 

K. Zs.: Akkor is, ha nekünk számtalan szabályunk és betartandó előírá-
sunk van, és nem biztos, hogy az ügyintézés végkimenetele az, amit a 
felhasználó szeretne? 
K. I.: Igen. A piros lámpán sem megyünk át, ez is egy szabály, ugyan-
olyan, mint amik nálunk vannak. Ezt el kell fogadni, ez mindannyiunk 
érdeke. A szabályokon belül viszont a segítés a feladatunk. 

K. Zs.: Mik azok a tulajdonságok, amik mindenképpen kellenek az ügy-
felezéshez?
K. I.: Elsősorban türelem, felkészültség, szakmai tudás szükséges, és 
nem utolsósorban tudnom kell, hogy miről beszélek. Én szerelő is va-
gyok, így átlátok mindent. Ez magabiztosságat ad. 

K. Zs.: Mi a véleményed, a cégek hogyan tudják segíteni az ügyfeleseket 
ezeknek a készségeknek a kialakításában, fejlesztésében? 
K. I.: Ezt magunknak kell összeszedni. Erre legalább 50%-ban születni 
kell. Lehet gyakorolni, de akiben nincs empátia, az nem alkalmas ügy-

KAPOSVÁRI ZSUZSANNA
ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztályvezető
Fejérvíz Zrt.

Az ágazatunk manapság több kihívással küszködik, a jelenlegi prob-
lémáink és feladataink nem egyszerűek. Feladatunk többek között a 
szolgáltatástermékeink, -folyamataink felhasználóinkhoz való illesztése 
és az esetlegesen létrejövő probléma minimalizálása. A személyes ügy-
félszolgálatok sajátos eszközeikkel segítik e célok elérését, de sokkal sa-
játságosabb helyzetben vannak, mint a versenyszférában tevékenykedő 
szolgáltató vagy egy termékgyártó vállalat. A felhasználóink nagyrészt az 
ügyfélszolgálati tapasztalataik alapján ítélnek meg minket, persze véle-
ményükben szerepet játszik a vízminőség vagy például a díj is. A közszol-
gáltatónál nagyon fontos az ügyfélszolgálat működése, milyensége, az 
ügyfelesek hozzáállása. Az ügyfélszolgálati versenyek minden évben rá-
világítanak arra, hogy a szektor ügyfelesei mennyire profik, képzettek és 
emberileg alkalmasak arra, amit csinálnak. Piaci versenyhelyzetben lévő 
cégeknél az ügyfélmegtartás alapvető feladat, mindent meg kell tenni 
azért, hogy az ügyfél ne menjen át a konkurenciához, nálunk  viszont ez 
teljesen másként van. A mi területünkön nem beszélünk ügyfélmegtar-
tásról, vásárlásösztönzésről, vevői értékítéletről, de jellemző, hogy meg-
oldatlan gondokkal, problémákkal keresnek meg minket, és ha negatív 
tapasztalatokkal távoznak tőlünk, akkor a mi munkánk is nehezebbé vá-
lik ezáltal. Ahogy a riportban is látható lesz, sok a visszatérő ügyfél, így 
nekünk az ügyfélszolgálati munkát jól kell csinálni ahhoz, hogy a külső 
megítélés és a saját magunk elégedettsége is megfelelő legyen.

A most következő interjúmban arról faggattam a verseny legjobb 
ügyfeleseit, hogy mi a siker titka, és mitől jó egy ügyfeles. Válaszaikat 
hallgatva és a szakma iránti elkötelezettségüket látva még inkább azt 
gondolom, hogy az ügyfélszolgálatosok a szolgáltatás elemi részei, akik 
mindennap a kirakatban teszik a dolgukat legjobb tudásuk szerint. Kö-
vetik a belső szabályokat, a jogszabályokat, betartják a különböző rájuk 
rótt feladatokat, és mindeközben segítenek a problémákon. Meghall-
gatnak, kérdeznek, gondolkodnak, és ahogy a konferencián is elhang-
zott, ebben a segítő pozícióban nap mint nap a koncentrált figyelmüket 
használják a munkájuk során a megoldások megtalálása érdekében. 

Rendkívüli teherbírásuk, segítőkészségük és emberségük igazán 
figyelmet érdemel.  Nélkülük az ügyfelek problémái és ügyes-bajos 
dolgai megoldatlanok maradnának, sokasodna a panaszok száma, és 
nélkülük sok ügyfél egyesen a vezetőhöz sietne gond esetén. Interjú-
mat a XV. Országos Víziközmű Ügyfélszolgálati Verseny legjobb ügyfeles 
különdíját elnyerő, a Pannon-Víz Zrt.-nél dolgozó Kapuvári Imrével és a 
győztes Duna Menti Regionális Vízmű legjobb ügyfelesével, Tóth Nori-
nával készítettem. 

Kaposvári Zsuzsanna: Mióta dolgozol a cégnél, és mindig is ügyfeles 
voltál? 
Kapuvári Imre: 22 éve dolgozom a Pannon-Víznél, és a fogyasztói kap-
csolatok csoportjához tartozom. Csőtörések kivizsgálásával és azok 
jóváírásával foglalkozom. A központi ügyfélszolgálatot immár 10. éve 

MITŐL JÓ AZ ÜGYFELES? 
INTERJÚ A XV. ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VERSENY 
LEGJOBB ÜGYFELESEIVEL
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kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, a rákötés, a kiszámlázott mennyi-
ség, az elhasznált csatornadíj… És ezek mentén vittem a beszélgetést. 

K. Zs.: Mi a véleményed, merre tart a jövő ügyfélszolgálata, teret nyer az 
online ügyintézés? 
K. I.: Vannak, akik szeretni fogják az online vagy telefonos ügyintézést, 
de a személyest nem pótolja semmi. Néhány ügyet el lehet intézni tele-
fonon is, de óriási különbség van a személyes és a telefonos ügyintézés 
között is. Le lehet ugyan venni hangokat, érzelmeket telefonon is, de 
nem ugyanaz, mint ha előttem ülne valaki. A személyes ügyfélszolgá-
latnál jobb nincsen…
K. Zs.: Köszönöm szépen! 

Kaposvári Zsuzsanna: Norina, mióta tevékenykedsz 
a DMRV-nél, és mindig ügyfeleztél itt? 
Tóth Norina: 11 éve dolgozom a DMRV-nél, és mindig 
ügyfélszolgálaton dolgoztam. A személyes és a tele-
fonos ügyfélszolgálaton is részt veszek a munkában. 

K. Zs.: Szerinted milyen tulajdonságok kellenek ah-
hoz, hogy az ügyfelezést jól csinálja valaki?
T. N.: Szerintem elsősorban határozottság és szak-
mai szeretet. Szeretni kell, amit csinálunk, és én 
nagyon szeretem a szakmámat. Szükséges az embe-
rekkel való jó kommunikáció megléte, a jó megjele-
nés, a helyes stílus, a megfelelő hozzáállás, és hogy 
segítséget tudjunk nyújtani. 

K. Zs.: Mi a véleményed, az ügyfelezést bárki meg 
tudja tanulni? 
T. N.: Szerintem érteni és szeretni kell, amit csiná-
lunk, és mindig meg kell próbálni úgy kommuni-
kálni az ügyfelekkel, hogy értsék a dolgokat a szol-
gáltató szemszögéből is, nem csak a sajátjukból. Ezt 
nem mindenki tudja megtanulni.

K. Zs.: A munkáltatók hogyan tudják segíteni az ügy-
félszolgálati munkát? Mit tudnak hozzátenni, mivel 
tudnak segíteni? 
T. N.: Elsősorban azzal, hogy bíznak bennem. Ha a 
feletteseimre gondolok, jó érzéssel tölt el, hogy 
tudják, képes vagyok megcsinálni, és értem, amit 

csinálok. Ezenkívül szerveznek tréningeket, amelyek nagyon hasznosak. 
Nekem fontos volt az, hogy megtanították, megtanultam, hogy mik 
azok a szabályok, jogszabályok, amiket tudni kell, egészen pontosan 
megmutatva, hogy mi miért történik, mi miről szól, és innentől kezdve 
egyértelművé vált a feladat, és én még jobban élveztem az ügyfelezést. 
A jogszabály olyan, mint egy jó könyv, ha az ember szeret olvasni, akkor 
szívesen böngészi, én szeretek olvasni. 

K. Zs.: Szerinted a személyiségjegyek befolyásolják, hogy ki a jobb ügy-
feles?
T. N.: Igen. Én egy nagyon jó csapatban dolgozom hasonló adottságú 
kollégákkal. A jó kommunikációs készség elengedhetetlen. 

K. Zs.: Ha összehasonlítanánk a 11 évvel ezelőtti ügyfelezést és a mait, 
akkor mit gondolsz, mi változott az eltelt idő alatt az ügyfélszolgálati 
munkában?

felezésre. Az embereket kezelni kell tudni, ez már félsiker. Ezt követően 
viszont szerteágazik a dolog, lehet egyszerű ügy és rendkívül bonyolult 
is. Ha például valaki bejön azzal, hogy elhunyt valakije, és hoz egy ha-
lotti anyakönyvi kivonatot, tudnom kell, hogy nem mosolyoghatok rá, 
még akkor sem, ha egyébként a természetem olyan. Ezt már akkor le 
kell szűrni, mielőtt leül az ügyfél. 

K. Zs.: A szűréshez mi szükséges?
K. I.: Tapasztalat, belső intuíció, amivel ráérzek arra, hogy hogyan kell 
viselkednem. Valami átjön, ezt meg kell érezni ahhoz, hogy jól bánjak 
azzal, aki leül elém. 

K. Zs.: Mi a véleményed, a személyiségjegyek befolyásolják az ügyfeles 
milyenségét?
K. I.: Nálunk vannak visszatérő ügyfelek, akik kife-
jezetten egy ügyfeleshez szeretnének menni, mert 
mindig meg voltak elégedve az adott ügyintézővel. 
Sokan ezt nem tudják csinálni. Sok kollégát betaní-
tottam már, és nem mindenki maradt meg az ügy-
félszolgálaton. Van, akinek nem megy. Ahogy koráb-
ban is említettem, erre félig-meddig születni kell.

K. Zs.: Véleményed szerint az ügyfelezés az elmúlt tíz 
évben mennyiben változott, vagy változott-e egyálta-
lán?
K. I.: Szerintem nem változott, ugyanolyan ma is, 
mint akkor. A jogszabályok ugyan változtak, de eze-
ket meg kell tanulni, és kész. Itt emberi kapcsolatok 
vannak, ez inkább erről szól. Mi a Pannon-Víznél 
nem viselünk egyenruhát, nincs rajtunk egyenki-
tűző – volt ilyen korábban, de nem vált be –, ez egy 
családias ügyfélszolgálatot eredményez, az embe-
rek így nem egy hivatalba jönnek be, hanem olyan 
emberek közé, akik az ő ügyeiket elintézik. Az ügyfél 
nem kér többet, mint azt, hogy az ügye legyen elin-
tézve. Én a legjobban a reklamációkat szeretem. A 
kollégáim tudják, hogy aki reklamációs sorszámot 
húz, az hozzám jön. Ha harcolni kell, ha gondolkod-
ni kell, ha meg kell győzni, az az én asztalom. Több 
opció lehetséges. Lehet, hogy távolságtartó, vissza-
húzódó vagy mosolygós a felhasználó. Ezt én már 
az elején felmérem. Reklamáció esetén időnként – 
persze akivel szemben ez megengedhető – szoktam mondani, tudom, 
hogy nekünk van igazunk, csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért… Ek-
kor elkezdünk beszélgetni, és ha nekünk van igazunk, akkor elmagya-
rázom, hogy miért, ha neki van igaza, akkor ahogy a versenyen történt, 
elnézést kérek. És megoldom az ügyét, mert neki ez a legfontosabb. 

K. Zs.: Az ügyfélszolgálati versenyen mi a siker kulcsa? 
K. I.: Önmagamat adtam és a 22 év tapasztalatát. Természetesen én is iz-
gultam, ez egy olyan szituáció, ahol remeg a hangunk, a kezünk, és elő-
fordulhat, hogy elvesztjük a fonalat. Ennek ellenére azt mondom, hogy 
nem tudnak olyan kérdést feltenni, amivel mi, ügyfelesek ne találkoz-
tunk volna, vagy amit én személy szerint ne csináltam volna meg száz-
szor. Valószínűleg a jelen lévő versenyzők is majd mindent tudnak ezek-
ről a szituációkról. Ha már előjön a feladat, rögtön látom magam előtt a 
lehetséges verziókat, utakat, megoldásokat. A mostani talajterheléses 
feladatnál is láttam, hogy milyen kimenetel lehetséges, mi a teendő. A 
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T. N.: Elsősorban én változtam az elmúlt években. Emlékszem a legelső 
napra, amikor ügyfélszolgálaton ültem, és féltem, hogy egy ismeretlen 
személlyel szemben hogyan tudok majd kommunikálni, hogyan fogom 
kifejezni magam, hogy megértsen, egyáltalán meg kellett tanulnom, 
hogyan tudok érthető módon üzenetet közvetíteni az ügyfelek felé. Az 
évek során én is átalakultam, határozottabb lettem, és megszerettem 
a munkát annyira, hogy jól tudjam csinálni. Szeretem, hogy visszatérő 
ügyfeleink vannak, és konkrétan kérik, hogy ehhez és ehhez az ügyinté-
zőhöz szeretnének kerülni, ezt azonban már nehéz elintézni a sorszám-
húzás miatt. Ugyanakkor levélben is sokszor jön megkeresés név szerint 
egy ügyintézőhöz. 

K. Zs.: Áruld el, kérlek, hogy az ügyfélszolgálati versenyen mi a sikeretek 
titka? 
T. N.: Rengeteg felkészülés. Önzetlenül. Amint szabadidőm volt, az volt 
az első, hogy a több száz oldalas felkészülési anyagot elővettem, és ne-
kiálltam olvasni. Nagyon szeretem a szituációs gyakorlatot, ugyanakkor 
nem tagadom, minden egyes alkalommal izgulok. Mindig próbálom 
magamat képezni, és a versenyek során minden évben tanulok valami 
újat. Fontos, hogy a szituáció jó és érthető legyen. Ahhoz, hogy a szituá-
ció jó legyen, a mindennapok során tapasztaltak segítenek. 

K. Zs.: Ha azt mondom, hogy a „jövő ügyfélszolgálata”, mi jut eszedbe 
erről, szerinted mennyire terjed el az online ügyintézés? 
T. N.: Szerintem a személyes ügyfélszolgálatra mindig szükség lesz, ez 
nem hiányozhat, kell, hogy a két fél találkozzon egymással. Egy bo-
nyolultabb ügyet írásban nehéz elintézni, személyesen könnyebb ma-

gunkat megértetni. Személyes ügyintézésnél teljesen más a kapcsolat. 
Azért is mondom ezt, mert én ezt a munkát hosszú távon is el tudom 
képzelni magamnak, még nagyon-nagyon sokáig szeretném csinálni…

K. Zs.: Köszönöm, kívánom, hogy legyen így!

Megköszönve az interjúkat azt gondolom, a jövő az ügyfélszolgálatok 
vonatkozásában több érdekes kérdést is tartogat. A Hivatal az egyik 
utóbbi előadásán felhívta a figyelmet, hogy hamarosan találkozhatunk 
az ügyfélélmény mérésével és vizsgálatával. Vajon mi az, amit egy köz-
szolgáltató ügyfélélményként tud adni a felhasználóknak? Pozitív impul-
zust? Vagy figyelmességet? Esetleg személyre szabott megkereséseket? 
Azt gondolom, ezen a területen ez is valami mást fog jelenteni, mint a 
versenyszférában. Hogy pontosan mit, azt hamarosan megtudjuk…

Az utóbbi években a technikai fejlődés a közszolgáltatásba is be-
kúszott. És bár a jövőben például bármennyire is elterjednek a mobi-
lapplikációk, a személyes ügyfélszolgálatnak mindig lesz jelentősége. 
Hiszem, hogy azok a felhasználók mindig be fognak térni a szolgálta-
tókhoz és az ügyfelesekhez, akiknek az ügye nem intézhető sablono-
san, online vagy telefonon otthonról. A szektornak fel kell készülnie arra, 
hogy ez a jövőben is kiemelt terület lesz, és az ügyfeleseket továbbra is 
képezni kell, tehát gondot kell fordítani az ügyfélszolgálat milyenségére, 
működésére. 

Bár a felhasználó rendelkezésére több lehetőség is áll az ügyinté-
zésre, mivel már csak olyan ügyfelek mennek be az ügyfélszolgálatokra, 
akiknek az ügye nem sztenderd, hanem speciális, reményeim szerint az 
ügyfelesek a jövőben még inkább felértékelődnek. 

VÍZIKÖZMŰ-VAGYONÉRTÉKELÉSRŐL 
KÖZVETLEN TAPASZTALATOK UTÁN…

AMENNYIBEN BENNÜNKET BÍZ MEG:
•  vagyonértékelési feladat teljes körű előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
•  évtizedes tapasztalatok alapján szakmai (gazdasági, jogi, műszaki) tanácsadás
•  folyamatos kommunikáció, rugalmasság 

AMIT NYÚJTANI TUDUNK:
Alapos és megfelelő minőségű vagyonértékelés

ELÉRHETŐSÉGEINK:
BDL Kft.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Tel.: +36 1 224 06 70
Web: www.bdl.hu

SZOLGÁLTATÓI KÖZREMŰKÖDÉS A VAGYONÉRTÉKELÉSI FOLYAMATOKBAN:
•  meglévő tárgyi eszközállomány, a digitális térképek, valamint a helyszíni bejárás során megszerzett 

információ egységes adatbázisba történő feltöltésének előkészítése, aktív adatszolgáltatás révén 
•  pótlási költségek, a várható élettartamok meghatározása, valamint a korrigált állagmutatók meg-

határozása

FÉLELMEK:
•  a vagyonértékelés eredményeként a kétszeres vagyonértékhez egyenes arányosan két-

szeres értékcsökkenés tartozik
•  a vagyonértékelés túl nagy teher a víziközmű szolgáltató munkatársainak a napi 

munka mellett

TAPASZTALAT:
•  a vagyonérték a víziközművek pótlási költségétől és az állapotjellemzőtől 

függ, az értékcsökkenés pedig a vagyonértéktől és a leírási kulcsoktól, 
valós élettartamok megadásával ez az arány eltérő is lehet

•  a nagyszabású munka ellenére az üzemeltető kollégákat nem terheli le 
ez a feladat olyan mértékben, mint ahogy az elején vártható
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