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1. BEVEZETÉS 
 
A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság a Főtáv Zrt. megbízásából működtetett 
ügyfélszolgálati monitoring rendszer keretében 2010 második félévében is mérte a szolgáltató 
lakossági fogyasztóinak ügyfélszolgálati irodákkal való elégedettségét.  
 
 
1.1. Minta kialakítása, kérdezési módszertan 
 
A vizsgálat során az irodákat személyesen felkereső ügyfelek véleményét szondáztuk meg. 
Az adatfelvételekre hatszáz – irodánként száz – elemszámú mintában került sor.  
 
A személyi minta demográfiai összetételét az 1.1. táblázatban foglaltuk össze.  

1.1. tábla 
A minta demográfiai összetétele 

 
Ismérv N % 

Nem 
férfi 257   42,8 
nő 343   57,2 

Korcsoport 

18-29 év   51     8,5 
30-39 év  114   19,0 
40-49 év    98   16,3 
50-59 év 137   22,8 
60- év 199   33,2 

Iskolai 
végzettség 

maximum 8 általános   43     7,2 
szakmunkásképző   98   16,3 
érettségi 256   42,7 
felsőfokú végzettség 201   33,5 

Háztartás 
létszáma 

egy fő 143   23,8 
2-3 fő 322   53,7 
4-5 fő 119   19,8 
5-nél több fő   13     2,2 

Aktív keresők 
száma 

nincs 198   33,0 
egy fő 180   30,0 
két fő 195   32,5 
több   24     4,0 

Jövedelmi 
helyzet 

átlag alatti 163   27,2 
átlagos 254   42,3 
átlag feletti 154   25,7 
nem válaszolt   29     4,8 

Összesen 600 100,0 
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A megkérdezéseket face-to-face módszerrel, strukturált kérdőív segítségével végeztük, 2010. 
november 24. és december 6. között. 
 
Az interjú első részében 24 – az irodával illetve az ügyintézéssel kapcsolatos – tényezőt1 
értékeltek a válaszadók az iskolai osztályzásnak megfelelő 5 fokozatú skálán fontosságuk és a 
velük való elégedettség szerint. A vizsgált paraméterek a következők voltak: 
 

 Elhelyezkedés jellemzői 

���� ügyfélszolgálati iroda címének elérhetősége 
���� az iroda megkérdezett otthonától való távolsága 
���� iroda megközelíthetősége 
���� az iroda megtalálását, megközelítését segítő táblák 
���� parkolási lehetőség 

 Megjelenés jellemzői 
���� iroda külső megjelenése 
���� iroda belső megjelenése 
���� berendezés kényelme, praktikussága 

 Ügyfélforgalom 
kezelésének jellemzői 

���� biztonsági őr 
���� ügyfélhívó rendszer 
���� nyitvatartási idő 
���� sorra kerülésig tartó várakozási idő 
���� tényleges ügyintézés sebessége (ha már sorra került) 
���� tényleges ügyintézés folyamatossága 

 Ügyintéző jellemzői 

���� ügyintéző udvariassága, segítőkészsége 
���� ügyintéző szakértelme, tájékozottsága 
���� ügyintéző pontos munkavégzése, precizitása 
���� ügyintéző megjelenése 
���� ügyintéző nyelvi jegyei 

 Ügyfélkiszolgálás 
jellemzői 

���� további segítség felajánlása 
���� kapott tájékoztatás teljes körűsége 
���� megbecsült ügyfélként való kezelés 

 Sikeresség jellemzői ���� ügyintézés sikeressége 
 Információs anyagok 
jellemzői 

���� az irodán fellelhető információs anyagok tartalma, 
hasznossága 

 
 
A kérdőív további részei speciális kérdéseket, valamint a megkérdezettet jellemző 
demográfiai adatokat tártak fel. 

                                                 
1 2010. második félévében a korábbiaktól eltérő, több elégedettségi tényezőt vizsgáló kérdőív segítségével 
történtek az adatfelvételek 
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1.2. Az adatok értékelése 
 
A felmérés során összegyűjtött adatok feldolgozása alapvetően kétirányú volt: 
���� egyrészt kérdésenként feldolgoztuk és cégszinten, illetve irodánként értékeltük a kapott 

válaszokat, 
���� másrészt kiszámítottuk a Mutató-kódexben (ld. mellékletek) leírtaknak megfelelő 

elégedettségi mutatókat. 
 
A feldolgozás során az eredetileg ötös skálán kapott értékeket százfokú skálára vetítettük, 
ahol a 0 azt jelenti, hogy a vizsgált ismérv a válaszadók számára egyáltalán nem fontos 
(illetve egyáltalán nem elégedettek vele), a 100 pedig azt, hogy az adott tényező mindenki 
számára nagyon fontos (illetve mindenki teljesen elégedett azzal). 
 
Az ábrákon a szemléletesség érdekében nem a 0 a kezdő- és nem a 100 végpont. 
 
Az elemzésnél a pontértékeket az alábbiak szerint kategorizáltuk: 
����   0-  20 = nem fontos/nem elégedett vele, 
���� 21-  40 = némileg fontos/némileg elégedett, 
���� 41-  60 = közepesen fontos/közepesen elégedett, 
���� 61-  80 = fontos/elégedett, 
���� 81-100 = nagyon fontos/nagyon elégedett. 

 
A fontossági-elégedettségi értékek összevetésekor optimálisnak a követelményeknek pont 
megfelelő teljesítést vettük, hiszen lehet, hogy egy adott területen túlzott befektetést igényel a 
fogyasztók elvárásait meghaladó teljesítés, amit esetleg nem is értékelnek annyira. 
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2. A FŐTÁV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE 
 
Jelen fejezetben cégszinten mutatjuk be a Főtáv Zrt. által végzett ügyfélszolgálati tevékenység 
értékelésének alakulását. 
 
2.1. Ügyfélszolgálati irodák elhelyezkedése 
 
Az ügyfélszolgálati irodák elhelyezkedését 
���� a cím elérhetősége, 
���� az otthonuktól való távolság, 
���� a megközelíthetőség, 
���� a megközelítést, megtalálást segítő információs táblák és 
���� a parkolási lehetőség 

alapján értékelték a válaszadók. 
 
A következő ábrán az elégedettségi és a fontossági átlagok közötti különbség (rés) szerint 
rendezve mutatjuk be a vélemények alakulását. 

2.1. ábra 
 

Az elhelyezkedés vizsgált tényezőinek értékelése 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 

 
�

�

�

�

�

96,52

98,87

98,83

96,83

78,43

�

�

�

�

�

86,64

96,02

97,38

95,5

90,65

információs táblák

címének elérhetősége

megközelíthetőség

otthontól való távolság

 parkolási lehetőség
75 80 85 90 95 100

elégedettség fontosság� �

98,83

96,83
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A feltárt adatok szerint 
���� az elérhetőség tényezői a parkolás kivételével kiemelkedő jelentőségűek a válaszadók 

szerint, 
���� a Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak ebből a szemszögből történő megítélése nagyon 

kedvező, még a viszonylag kevésbé kedvezően minősített információs táblák is nagyon jó 
minősítést kaptak, 

���� a parkolási lehetőségek esetében a fogyasztói elvárásokat jóval meghaladja a nyújtott 
teljesítmény,  

���� a cím elérhetősége, a megközelíthetőség és az otthontól való távolság csak kismértékben 
marad el a fogyasztói igényektől, de 

���� az információs táblák vonatkozásában viszonylag nagy az elvárás és a teljesítmény 
közötti rés. 

 
Az elhelyezkedés vizsgált tényezőit a megkérdezettek általában nagyon fontosnak találták, a 
szegmentációs elemzések ezek megítélésében lényeges különbséget nem mutattak, kivéve a 
parkolási lehetőség jelentőségének megítélését. 
 
Ennek a tényezőnek 
���� a férfiak, illetve 
���� a 30-59 év közötti, 
���� a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 
���� a 4-5 fős, illetve  
���� a kettő vagy több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű válaszadók tulajdonították a legnagyobb 

jelentőséget. 
 
Ugyanakkor az átlagosnál jóval kevésbé tartották fontosnak a parkolás lehetőségét 
���� a nők, 
���� a 60 év felettiek, 
���� az egyedülállók, 
���� az aktív kereső nélküli háztartásokhoz tartozók, illetve 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű interjúalanyok. 

 
Az elégedettségi értékeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az átlagosnál kedvezőbben 
értékelték 
 
az iroda címének elérhetőségét 
���� az 50-59 év közötti, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� az egyedülálló, illetve a legalább négyfős családokhoz tartozó, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű válaszadók, 

 
az iroda otthonuktól való távolságát 
���� a 18-29 illetve az 50-59 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű és 
���� az egy aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó interjúalanyok, 
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az iroda megközelíthetőségét 
���� a 18-29 illetve a 40-49 éves, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű válaszadók, 

 
a megtalálást, megközelítést segítő információs táblákat 
���� a férfiak, valamint 
���� a 40-49 illetve az 50-59 éves, 
���� a maximum 8 általános illetve a szakmunkás végzettségű és 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű megkérdezettek, 

 
a parkolási lehetőségeket 
���� a 18-29 illetve a 40-49 éves, 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� az egy illetve a két aktív keresővel rendelkező családokhoz tartozó, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű ügyfelek. 

 
Ezzel szemben 
 
az iroda címének elérhetőségét 
���� a 30-39 éves, 
���� a 2-3 fős, illetve 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű válaszadók, 

 
az iroda otthonuktól való távolságát 
���� a 30-39 éves, 
���� a maximum 8 általános illetve a felsőfokú végzettségű, 
���� az aktív kereső nélküli illetve a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz 

tartozó interjúalanyok, 
 
az iroda megközelíthetőségét 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó megkérdezettek, 

 
a megtalálást, megközelítést segítő információs táblákat 
���� a nők, 
���� a 18-39 éves, 
���� a felsőfokú végzettségű, 
���� az egy illetve a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� az átlagos jövedelmi helyzetű ügyfelek, 

 
a parkolási lehetőségeket 
���� a 60 év feletti, valamint 
���� az aktív kereső nélküli illetve a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz 

tartozó interjúalanyok 
 
ítélték meg a leginkább kritikusan. 
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2.2. Ügyfélszolgálatok megjelenése 
 
Az ügyfélszolgálati irodák megjelenését 
���� a külső és 
���� a belső megjelenést, valamint 
���� a berendezés kényelmét, praktikusságát 

minősítve értékelték az interjúalanyok. 
2.2. ábra 

A megjelenés vizsgált tényezőinek értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
�

�

�

95,87

95,95

93,42

�

�

�

97,83

98,62

96,91

berendezés

belső megjelenés

külső megjelenés
90 95 100

elégedettség fontosság� �  
 

Az ábrán jól látszik, hogy 
���� a megkérdezettek a külső megjelenésnek nagy, a belső megjelenés tényezőinek 

kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak, 
���� az interjúalanyok a külső és belső megjelenéssel egyaránt kiemelkedően elégedettek 

voltak, 
���� a teljesítmény minden paraméter vonatkozásában meghaladta a fogyasztók elvárásait. 

 
Az átlagosnál fontosabb volt 
 
a megjelenés mindhárom vizsgált tényezője 
���� a 60 év feletti illetve 
���� a szakmunkás végzettségű válaszadóknak. 

 
Mellettük 
 
az iroda külső megjelenését 
���� a 50-59 éves illetve 
���� a maximum 8 áltanos végzettségű interjúalanyok, 
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az iroda belső megjelenését 
���� a 50-59 éves, 
���� a maximum 8 áltanos végzettségű, illetve 
���� 4-5 fős háztartásokhoz tartozó megkérdezettek, 

 
a berendezés kényelmét 
���� a 40-49 éves, illetve 
���� 4-5 fős háztartásokhoz tartozó ügyfelek 

 
tartották elsősorban fontosnak. 
 
Ugyanakkor a 18-29 éves válaszadók az átlagosnál jóval kisebb jelentőséget tulajdonítottak 
mindhárom vizsgált paraméternek, a 30-39 éves interjúalanyok pedig a külső megjelenéssel 
és a berendezés kényelmével szemben támasztottak alacsonyabb követelményeket. 
 
A megjelenés tényezőivel való elégedettség általánosnak bizonyult, a szegmentációs 
elemzések csak kismértékű eltéréseket tártak fel. 
 
Ezek szerint a 40-49 évesek elégedettsége mindhárom vizsgált tényező esetében meghaladta 
az átlagos szintet. 
 
Mellettük 
 
az iroda belső megjelenését 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartáshoz interjúalanyok, 

 
a berendezés kényelmét 
���� a szakmunkás végzettségű, illetve 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű válaszadók 

 
ítélték meg a leginkább kedvezően. 
 
Ugyanakkor az átlagosnál valamivel kritikusabban ítélték meg 
 
az iroda külső megjelenését 
���� a szakmunkás végzettségű, illetve 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó ügyfelek. 
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2.3. Ügyfélforgalom kezelése 
 
Az ügyfélforgalom kezelését 
���� a biztonsági őr, 
���� az ügyfélhívó rendszer, 
���� a nyitvatartási idő, 
���� a sorra kerülésig tartó várakozási idő, 
���� a tényleges ügyintézés sebessége (ha már sorra került) és 
���� a tényleges ügyintézés folyamatossága alapján értékelték a megkérdezettek. 

 
2.3. ábra 

Az ügyfélforgalom kezelése vizsgált tényezőinek értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

�

�

�

98,42

98,71

98,87

98,71

98,62

95,74

�

�

�

�

�

�

97,64

98,13

98,75

98,66

98,75

97,64

nyitvatartási idő

várakozási idő

ügyintézés folyamatossága

ügyfélhívó rendszer

ügyintézés sebessége

biztonsági őr
95 96 97 98 99 100

elégedettség fontosság� �

98,87

98,71

98,62 98,75

 
 
Az ügyfélforgalom kezelésének tényezői 
���� kiemelkedően fontosnak bizonyultak, ugyanakkor 
���� a velük való elégedettség is nagyon magas szintű, 
���� a biztonsági őr és az ügyintézés sebessége vonatkozásában a teljesítmény meghaladta az 

elvárásokat, 
���� a többi paraméter esetében az elvárások nagyon magas szintje miatt a kiemelkedő 

teljesítmény ellenére is kis mértékű alulteljesítés mutatkozott. 
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A biztonsági őr megjelenését, tevékenységét elsősorban 
���� az 50-59 éves, 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó válaszadók tartották 

fontosnak. 
 
Ugyanakkor az átlagosnál jóval kisebb jelentőséget tulajdonítottak neki 
���� 18-29 évesek. 

 
A biztonsági őr tevékenységét 
���� a szakmunkás végzettségű, valamint 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb illetve az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű 

ügyfelek értékelték a legkedvezőbben. 
 
Ezzel szemben 
���� az átlagos jövedelmi helyzetű válaszadók voltak a leginkább kritikusak vele. 

 
 
A sorszámadó, ügyfélhívó rendszer működése minden szegmens számára kiemelkedően 
fontos, bár a közös képviselői ügyintézés miatt érkező válaszadók a többi csoportban 
jellemzőnél valamivel kisebb jelentőséget tulajdonítottak ennek a paraméternek. 
 
A sorszámadó, ügyfélhívó rendszer működésével 
���� a 18-29 illetve a 40-49 éves, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb anyagi helyzetű, valamint 
���� a pénztári befizetést intéző ügyfelek voltak a leginkább elégedettek. 

 
Ezzel szemben 
���� a közös képviselői ügyintézés, illetve 
���� a DHK-s ügyeket is intéző válaszadók értékítélete a többi szegmensétől elmaradt. 

 
Az idővel, sebességgel kapcsolatos paraméterek kiemelkedő jelentőségűek voltak, a 
szegmentációs elemzések csak kismértékű eltéréseket hoztak felszínre. 
 
Ezek szerint 
 
a nyitvatartási idő 
���� a 18-29 éves, 
���� az érettségizett, 
���� a közös képviselői ügyintézés illetve DHK ügyek miatt is érkező, 
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a sorra kerülésig tartó várakozási idő 
���� a 40-49 illetve az 50-59 éves, 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű, 

 
az ügyintézés sebessége 
���� a 40-49 éves, 
���� a maximum 8 általános végzettségű illetve az érettségizett, 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés illetve a közös képviselői ügyintézés miatt érkező, 

 
az ügyintézés folyamatossága 
���� az 50-59 éves és 
���� az érettségizett 

 
válaszadók számára volt elsősorban fontos. 
 
Ugyanakkor 
 
a nyitvatartási időnek 
���� az 50-59 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� az egyedülálló illetve a 4-5 fős háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a pénztári befizetés miatt érkező, 

 
a sorra kerülésig tartó várakozási időnek 
���� a 60 év feletti, valamint 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 

 
az ügyintézés sebességének 
���� az egyedülálló, illetve 
���� az aktív kereső nélküli háztartásokhoz tartozó, 

 
az ügyintézés folyamatosságának 
���� a 30-39 éves 

 
ügyfelek tulajdonították a relatíve legkisebb jelentőséget. 
 
A tényezőkkel való elégedettség is kiemelkedő volt, a szegmentációs elemzések e téren is 
csak kis eltéréseket tártak fel. 
 
Ezek szerint 
 
a nyitvatartási idővel 
���� az aktív kereső nélküli háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� az adatmódosítás, illetve a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés miatt érkező, 
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a sorra kerülésig tartó várakozási idővel 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés miatt érkező, 

 
az ügyintézés sebességével 
���� a 60 év feletti, valamint 
���� a pénztári befizetés, a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés illetve közös képviselői ügyintézés 

miatt érkező, 
 
az ügyintézés folyamatosságával 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a pénztári befizetés miatt érkező 

ügyfelek voltak a leginkább elégedettek. 
 
Ezzel szemben 
 
a nyitvatartási időt 
���� 40-49 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint  
���� a pénztári befizetés miatt érkező, 

 
a sorra kerülésig tartó várakozási időt 
���� a kettőnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 

 
az ügyintézés sebességet 
���� a 30-39 éves, 

 
az ügyintézés folyamatosságát 
���� a 18-29 éves 

 
interjúalanyok ítélték meg a legkritikusabban. 
 
 
2.4. Az ügyintézők megítélése 
 
Az ügyintézőket 
���� megjelenés, 
���� nyelvi jegyek, 
���� udvariasság, segítőkészség, 
���� szakértelem, tájékozottság, 
���� pontos munkavégzés, precizitás 

minősítésével értékelték az ügyfelek. 
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2.4. ábra 
Az ügyintézők teljesítményének értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
�

�

�

�

�

99,75

99,71

99,83

98,23

97,5

�

�

�

�

�

99,08

99,29

99,71

99,58

99,54

ügyintéző precizitása

 ügyintéző szakértelme

ügyintéző udvariassága

ügyintéző nyelvi jegyei

ügyintéző megjelenése
97,5 98 98,5 99 99,5 100

elégedettség fontosság� �

97,5

99,83

 
 
A felmérés tapasztalata szerint 
���� az ügyintézők jellemzői egytől egyig kiemelkedő fontosságúak az ügyfelek számára, a 

konkrétan a munkavégzéshez kapcsolódó paraméterek jelentősége gyakorlatilag 
maximális, 

���� a szolgáltató munkatársainak teljesítményét is kiemelkedőnek találták a megkérdezettek, 
���� a megjelenés és a nyelvi jegyek vonatkozásában kismértékű felül-, a másik három 

tényező esetében minimális alulteljesítés mutatkozott. 
 
Az ügyintézők munkájával kapcsolatos tényezők esetében magas szintű teljesítményt vártak 
minden vizsgált szegmensben. A másik két vizsgált tényező – megjelenés, nyelvi jegyek – 
megítélésében már mutatkoztak – ha nem is nagy mértékű – különbségek.  
 
Ezek szerint 
 
az ügyintéző megjelenésének 
���� az 50-59 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű, valamint 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés miatt érkező, 

 
az ügyintéző nyelvi jegyeinek 
���� a 40-49 éves illetve a 60 év feletti, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� az átlagnál kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetű, 
���� a pénztári befizetés, a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés, illetve a közös képviselői 

ügyintézés miatt érkező interjúalanyok tulajdonították a legnagyobb jelentőséget. 
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Ezzel szemben 
 
az ügyintéző megjelenését 
���� a 19-29 illetve a 30-39 éves, 
���� az egy aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, 
���� az átlagnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű, valamint 
���� az adatmódosítás illetve a DHK-s ügyintézés miatt (is) érkező, 

 
az ügyintéző nyelvi jegyeit 
���� a 18-29 éves 
���� az adatmódosítás illetve a DHK-s ügyintézés miatt (is) érkező 

 
ügyfelek tartották a legkevésbé fontosnak. 
 
Az ügyintézők teljesítményének megítélése is gyakorlatilag egyöntetűen kedvező volt, a 
szegmentációs elemzések szerint két csoport, 
���� a 30-39 évesek, illetve 
���� a DHK-s ügyben is eljáró ügyfelek  

értékítélete maradt el minimális mértékben a többiekétől. 
 
 
2.5.  Ügyfélkiszolgálás jellemzői 
 
Az ügyfélkiszolgálást 
���� a további segítség felajánlása, 
���� a kapott tájékoztatás teljes körűsége és 
���� a megbecsült ügyfélként való kezelés alapján értékelték a megkérdezettek. 
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2.5. ábra 
Az ügyfélkiszolgálás értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 
 

�

�

�

99,45

99,37

98,29

�

�

�

98,91

99,67

98,74

 teljes körű tájékoztatás

 megbecsült ügyfélként való kezelés

további segítség felajánlása
98 98,5 99 99,5 100

elégedettség fontosság� �  
 
A feltárt adatok alapján 
���� e téren az elvárások és a teljesítmények egyaránt nagyon magas szintűek voltak, 
���� az elégedettségi és a fontossági értékek jól megfeleltek egymásnak. 

 
A kapott tájékoztatás teljes körűsége egyöntetűen fontosnak bizonyult minden szegmensben. 
A másik két paraméter vonatkozásában már kicsit árnyaltabb a kép. 
 
Ezek szerint 
 
a további segítség felajánlását 
���� a 40-49 éves, 

 
a megbecsült ügyfélként való kezelést 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős háztartásokhoz tartozó, illetve 
���� a közös képviselői ügyintézés miatt érkező 

 
ügyfelek maximálisan fontosnak tartották. 
 
Ugyanakkor 
 
a további segítség felajánlásának 
���� a 18-29 illetve a 30-39 éves, valamint 
���� a DHK-s ügyet is intéző, 



 

 

19

 
a megbecsült ügyfélként való kezelésnek 
���� a DHK-s ügyet is intéző 

 
válaszadók relatíve kisebb jelentőséget tulajdonítottak. 
 
A kapott tájékoztatással 
���� a 40-49 éves, illetve 
���� a pénztári befizetés miatt érkező, 

 
a további segítség felajánlásával 
���� a 40-49 éves, illetve 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a pénztári befizetés miatt érkező, 

 
a megbecsült ügyfélként való kezeléssel 
���� a 18-29 illetve a 40-49 éves, 
���� a maximum 8 általános végzettségű, 
���� a 4-5 fős, illetve 
���� a két főnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a pénztári befizetés illetve a közös képviselői ügyintézés miatt érkező 

 
válaszadók voltak a leginkább elégedettek. 
 
Ezzel szemben 
 
a kapott tájékoztatást 
���� a szakmunkás végzettségű, illetve 
���� az egyedülálló, 

 
a további segítség felajánlását 
���� a 60 év feletti, 
���� a szakmunkás végzettségű, illetve 
���� a két főnél több aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés illetve DHK-s ügyintézés miatt (is) érkező, 

 
a megbecsült ügyfélként való kezelést 
���� a szakmunkás végzettségű, illetve 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés miatt érkező, 

 
ügyfelek értékelték a legkritikusabban. 
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2.6.  Az ügyintézés sikeressége 
 
Az ügyintézés sikerességével szembeni elvárások kiemelkedőek voltak (99,08), s e téren az 
elégedettség (97,23) is nagyon magas szintűnek bizonyult. 
 
Az ügyintézés sikeressége nyilvánvalóan fontos minden ügyfélnek, a vizsgált szegmensek 
értékítéletében nem is mutatkoztak jelentős különbségek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy 
���� a 4-5 fős háztartásokhoz tartozó, illetve 
���� a pénztári befizetés miatt érkező ügyfelek maximális elvárásokat támasztottak e téren.  

 
Ezzel szemben 
���� a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés miatt érkezők állították a legalacsonyabb 

követelményszintet. 
 
A sikerességgel 
���� a 40-49 éves, 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozó, illetve 
���� a pénztári befizetés, a közös képviselői ügyintézés illetve a DHK ügy miatt (is) érkező 

interjúalanyok voltak a leginkább elégedettek. 
 
Ezzel szemben 
���� a 60 feletti, 
���� a maximum 8 általános illetve szakmunkásképző végzettségű, 
���� az átlagosnál kedvezőtlenebb anyagi helyzetű, valamint 
���� a számlázás, egyenlegegyeztetés miatt érkező 

ügyfelek értékítélete volt a relatíve legkevésbé kedvező. 
 
2.7. Az információs anyagok tartalma 
 
Az információs anyagok tartalmát, hasznosságát a megkérdezettek nagyon fontosnak (94,5) 
tartották. Az elégedettségi értékek átlaga (97,8) nagyon magas volt, e téren felülteljesítés 
mutatkozik. 
 
Az információs anyagokat elsősorban 
���� a 40-49 illetve az 50-59 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� a 4-5 fős háztartásokhoz tartozó, valamint 
���� a pénztári befizetés, a szolgáltatás, fűtéskorszerűsítés, illetve a közös képviselői 

ügyintézés miatt érkező ügyfelek tartották fontosnak. 
 
Ugyanakkor a legkisebb jelentőséget 
���� a 18-29 évesek, 
���� a felsőfokú végzettségűek, 
���� a számlázás, egyenlegegyeztetés, illetve a DHK ügyintézés miatt (is) érkezők 

tulajdonították ennek a tényezőnek. 
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Az információs anyagok tartalmával elsősorban 
���� a 40-49 éves, illetve 
���� a pénztári befizetés miatt érkező voltak elégedettek. 

 
 
2.8. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
A válaszadókat arra is megkértük, hogy összegző jelleggel, egy számjeggyel minősítsék 
ügyintézés során szerzett tapasztalataik alapján a felkeresett irodát. Az értékítéletek 
meglehetősen kedvezőek (97,27) voltak. 

2.6. ábra 
 

Összességében mennyire volt elégedett a felkeresett iroda teljesítményével? 
 

2%
7%

91%

közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 

 
Az ügyfélszolgálati irodával nem vagy nem teljesen elégedett ügyfelek (12 fő) körében az 
elégedetlenség okát is feltérképeztük. A válaszadók a következőkkel indokolták értékítéletük 
alakulását: 
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2.1. tábla 
Az ügyfélszolgálati iroda közepes vagy annál kedvezőtlenebb 

minősítésének okai 
 

Indok Említések száma 
össze-vissza számláznak, magas a számlája 4 
nagyon megnehezítik az idetalálást 3 
nem lakik a lakásban, mégis van melegvíz számlája 1 
mindenkit átvernek 1 
nem tudta elintézni, amiért jött 1 
túl sok okirat kell egy átíráshoz 1 
hosszabb nyitva tartás kellene  1 
bizonytalankodott az ügyintéző 1 
lassú a számlázás, nem érti, hogy miért kell egy számlára majdnem 60 
napot várni 1 
a tábla nem egyértelmű 1 
a földszinten is kellene jelezni, hogy pontosan hol van az iroda 1 
 
A táblázatból kitűnik, hogy az okok 
���� jórészt nem is közvetlenül az ügyfélszolgálatok tevékenységéhez köthetők, 
���� a tényleg az irodákhoz köthető problémák elsősorban a nehéz megtalálásra vonatkoznak. 

 
2.9. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A megkérdezettek fele nyilatkozott úgy az elmúlt félév vonatkozásában, hogy az 
adatfelvételek idején járt először az ügyfélszolgálaton. Ugyanakkor ötödük már háromnál 
többször kereste fel ekkor az irodát. 
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2.7. ábra 
 

Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 
 

most először

3-nál többször

2-3 alkalommal

51%

29%
20%

 
 
A vizsgált időszakban jellemzően 
���� a legfeljebb nyolc általános végzettségű, 
���� az egyedülálló, 
���� a pénztári befizetés illetve közös képviselői ügyintézés miatt érkező válaszadók keresték 

fel többször az ügyfélszolgálatokat. 
 
Feltérképeztük azt is, hogy az aktuálisan intézett ügy miatt hányadszor fordultak az irodához a 
megkérdezettek. A feltárt adatok szerint az interjúalanyok döntő többsége a megkérdezések 
idején kereste fel az adott ügyben először az ügyfélszolgálatot. Ugyanakkor közös képviselői 
ügyintézés miatt érkezők körében meglehetősen magas volt adott intéznivaló miatt többedik 
alkalommal érkezők aránya. 
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2.8. ábra 
 

A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

84%

13%

3%

 
 

2.10.  Kinek az ügyét intézték a megkérdezettek? 
 
A válaszadók jellemzően (84%) saját ügyükben keresték fel az irodákat a megkérdezés idején. 
 
A szegmentációs elemzések szerint leggyakrabban 
���� az 50 éves vagy annál idősebb, illetve 
���� értelemszerűen a közös képviselői ügyintézés miatt érkezők 

képviseltek másokat az ügyintézés során. 
 
2.11. Az egyes ügyintézési módok népszerűsége 
 
A kutatási cél maximális elérése érdekében azt is megvizsgáltuk, hogy a megkérdezettek az 
egyes ügyintézési módokat milyen valószínűséggel veszik igénybe akkor, ha elintéznivalójuk 
akad a Főtávval.  
 
Az ügyfélszolgálati irodákban megkérdezett ügyfelek egyértelműen a személyes ügyintézést 
részesítik előnyben. A második legnépszerűbb ügyintézési mód körükben a telefonos 
ügyintézés, levélben, faxon, illetve Interneten már jóval ritkábban intézik a szolgáltatóval 
kapcsolatos ügyeiket. 
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2.9. ábra 
Az egyes ügyintézési módok népszerűsége 

 

81

11

1

8

14

38

3

9

4

8

24

7

1

1

10

9

43

62

67

személyesen

telefonon

levélben, faxon

Interneten

0% 20% 40% 60% 80% 100%

első második harmadik negyedik még nem vette igénybe 
 

2.10. ábra 
Az egyes ügyintézési módok rangsora 

(átlag, max. ért. = 4) 
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A szegmentációs elemzések szerint 
 
a személyes ügyintézést 
���� a 60 feletti, 
���� a maximum 8 általános végzettségű, valamint 
���� az Észak-pesti illetve a Délkelet-pesti irodában megkérdezett ügyfelek, 

 
a telefonos ügyintézést 
���� a 60 év feletti, valamint 
���� az Észak-Budai és a Kelet-pesti irodában megkérdezett válaszadók, 

 
az internetes ügyintézést 
���� a 18-29 illetve a 30-39 éves, 
���� az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi helyzetű, valamint 
���� az Észak-Budai, a Dél-Budapesti illetve a Kelet-Pesti irodában megkérdezett 

interjúalanyok, 
 
a levélben, faxon történő ügyintézést 
���� az 50 év feletti, 
���� a maximum 8 általános illetve a szakmunkás végzettségű, 
���� az átlag alatti jövedelmi helyzetű, valamit 
���� az Észak-pesti irodában megkérdezett ügyfelek 

 
részesítik előnyben. 
 
 
2.12. Internetes ügyintézés az elmúlt félév során 
 
2.12.1. A Főtáv honlapjának felkeresése 
 
A kérdéskör feltárásának első lépésében arra kerestünk választ, hogy az irodákat felkereső 
ügyfelek az elmúlt félévben meglátogatták-e a Főtáv honlapját. 
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2.11. ábra 
Meglátogatta az elmúlt félév során a Főtáv honlapját? 

 
meglátogatta

28,0%

nem látogatta meg
72,0%  

 
 
A feltárt adatok tanúsága szerint a válaszadók valamivel több, mint negyede kereste fel a cég 
internetes oldalát. 
 
A következő táblázatban a Főtáv honlapját az elmúlt félév során meglátogató ügyfelek 
demográfiai ismérveit mutatjuk be. 
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2.2. tábla 
A Főtáv honlapját az elmúlt fél évben felkereső ügyfelek 

demográfiai összetétele 
 

Ismérv N % 

Nem 
férfi   85   50,9 
nő   82   49,1 

Korcsoport 

18-29 év   26   15,6 
30-39 év    46   27,5 
40-49 év    33   19,8 
50-59 év   37   22,2 
60- év   24   14,4 

Iskolai 
végzettség 

maximum 8 általános     1     0,6 
szakmunkásképző   16     9,6 
érettségi   74   44,3 
felsőfokú végzettség   76   45,5 

Háztartás 
létszáma 

egy fő   32   19,2 
2-3 fő   94   56,3 
4-5 fő   36   21,6 
5-nél több fő     3   1,8 

Aktív keresők 
száma 

nincs   27   16,2 
egy fő   57   34,1 
két fő   74   44,3 
több     7     4,2 

Jövedelmi 
helyzet 

átlag alatti   26   15,6 
átlagos   63   37,7 
átlag feletti   65   38,9 
nem válaszolt   13     7,8 

Összesen 167 100,0 
 
A Főtáv honlapját az elmúlt fél év során felkeresők és teljes minta demográfiai ismérveit 
összevetve megállapíthatjuk, hogy a oldalt meglátogatók körében felülreprezentáltak 
���� a férfiak, 
���� az 18-29, a 30-39, illetve a 40-49 évesek (a felülreprezentáltság mértéke az életkor 

növekedésével csökken) 
���� a felsőfokú végzettségűek (kismértékben az érettségizettek is), 
���� a 2-3 illetve 4-5 fős háztartásokhoz tartozók, 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozók (kismértékben az egy aktív 

keresővel rendelkező háztartásokhoz tartozók is), 
���� az átlagosnál kedvezőbb anyagi helyzetű válaszadók (illetve azok is, akik nem válaszoltak 

az anyagi helyzetűket vizsgáló kérdésre). 
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2.12.2. Az online ügyfélszolgálat használata 
 
A Főtáv honlapját felkeresők körében feltérképeztük azt is, hogy igénybe vették-e 
ügyintézésre az online ügyfélszolgálatot az elmúlt félév során. 

2.12. ábra 
 

Az online ügyfélszolgálatot igénybevevők aránya a Főtáv honlapját 
az elmúlt félévben felkeresők körében 

 
igénybe vette

26,0%

nem vette igénybe
74,0%

 
 

 
A szolgáltató internetes oldalát az elmúlt félévben felkeresők 26 százaléka (43 fő) 
nyilatkozott úgy, hogy igénybe vette az online ügyfélszolgálat szolgáltatásait. 
 
A honlapot felkereső, de az online ügyfélszolgálatot igénybe nem vevő ügyfelek (124 fő), a 
következőkkel indokolták a használat mellőzését: 
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2.3. tábla 
A honlapot felkeresők, de az online ügyfélszolgálatot igénybe nem vevők indokai 

 
Indok Említések száma 

személyes ügyintézést igényel az ügye 59 
a személyes ügyintézésben bízik meg 32 
szóban jobban szeret ügyet intézni 22 
átírás 17 
közel lakik az ügyfélszolgálati irodához, így személyesen intézte 16 
egyszerűbb személyesen intézni 11 
szükség volt a bejövetelére 9 
csekk befizetés, pénz befizetés 9 
aláírandó papír miatt jött az irodába 9 
címváltozás, adatmódosítás 8 
személyesen több információhoz jut 7 
új szerződés kötése 5 
csak információszerzésre használja a honlapot 5 
most kapott azonosítót, hogy használni tudja az interneten keresztül az 
ügyfélszolgálatot 4 
számlareklamáció 4 
Interneten keresztül nem sikerült megoldani a problémát 4 
díjlista leadása 4 
személyes kapcsolatok fontosak neki 4 
gyorsabb 3 
nullás igazolásra volt szüksége 2 
nem tudja, hogy az adott ügyet lehet-e Interneten keresztül intézni 2 
nem a saját ügyében járt el (albérlő is kellett hozzá) 2 
lassú és nem működik a rendszer 2 
DHK-s ügyintézése is volt 2 
fejlesztés alatt van az a menüpont, ahol el tudta volna intézni 2 
nincs otthon Internet elérése 2 
nincs otthon nyomtatási lehetősége 2 
ráért 2 
útba esik 2 
így kéri a hivatal, ahova a papírt viszi 1 
nem akart regisztrálni 1 
a honlapon nem találta meg, hogyan lehetne a befizetést intézni 1 
egy adat hiányzott az internetes ügyintézéshez 1 
ismeri már az iroda dolgozóit 1 
igazolványok is szükségesek az intézésnél 1 
nem volt az a nyomtatvány feltöltve, amire szüksége volt 1 
nincs a számláján pénz 1 
pénzt kapott vissza 1 
kevés az internetes információ 1 
még nem ügyfél 1 
úgy tudja, hogy ott csak a nyomtatványokat lehet letölteni 1 
nem látta át a honlapot 1 
nem tudja hogyan kell használni 1 
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3. AZ EGYES IRODÁK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
3.1. Dél-Budapesti ügyfélszolgálat 
 
3.1.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A következő grafikonon a Dél-budapesti Ügyfélszolgálaton megkérdezett ügyfelek 
fontossággal kapcsolatos értékítéleteinek alakulását mutatjuk be. 

3.1. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 

100
99,5

99
98,75
98,75
98,74
98,5

97,5
97,25
96,75
96,75
96,5
96,5
96,5

95,75
95,5

94,19
94

93,75
93

90,91
88,75

85,35
56,43

ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző udvariassága
ügyintéző precizitása

 megbecsült ügyfélként való kezelés
 teljes körű tájékoztatás

ügyintézés sikeressége
megközelíthetőség

ügyfélhívó rendszer
cím elérhetősége

ügyintézés folyamatossága
ügyintézés sebessége

ügyintéző megjelenése
további segítség felajánlása

várakozási idő
nyitvatartási idő
belső megjelenés

otthontól való távolság
berendezés

külső megjelenés
 információs anyagok tartalma, hasznossága

biztonsági őr
információs táblák

 parkolási lehetőség

50 60 70 80 90 100  
 
Az ábrán jól látszik, hogy a megkérdezettek a közepes jelentőségűnek ítélt parkolási 
lehetőségen kívül nagyon magas szintű teljesítményt várnak az irodától. Értékítéletük szerint 
a nyitvatartási idő, a belső megjelenés, az otthontól való távolság, a berendezés, a külső 
megjelenés, az információs anyagok, a biztonsági őr és az információs táblák nagyon 
fontosak, a többi tényező kiemelkedő jelentőségű.  
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3.1.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A következő ábra az elégedettség alakulását szemlélteti. 
 

3.2. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

99,49
99,25
99,25

99
98,75

98,23
97,75
97,5
97,5

96,84
96,5
96,5
96,5

96,25
96,25

96
95,75

95,25
95,06

94,25
91,5

90,43
90,05

73,21

 megbecsült ügyfélként való kezelés
ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző udvariassága
ügyintéző megjelenése

 teljes körű tájékoztatás
belső megjelenés

megközelíthetőség
ügyintéző precizitása

nyitvatartási idő
külső megjelenés

várakozási idő
további segítség felajánlása

ügyfélhívó rendszer
ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága
ügyintézés sikeressége

berendezés
 információs anyagok tartalma, hasznossága

cím elérhetősége
otthontól való távolság

 parkolási lehetőség
biztonsági őr

információs táblák

70 80 90 100  
 
A Dél-budapesti ügyfélszolgálat ügyfelei az információs táblákat jóra, a biztonsági őrt, a 
parkolási lehetőséget, az otthonuktól való távolságot és a cím elérhetőségét nagyon jóra, a 
többi vizsgált paramétert kiemelkedőre értékelték. 
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Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékek viszonyát a következő ábra szemlélteti. 
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információs táblák
ügyintézés sikeressége

cím elérhetősége
otthontól való távolság

ügyintéző precizitása
ügyfélhívó rendszer

ügyintézés folyamatossága
ügyintéző nyelvi jegyei

 teljes körű tájékoztatás
ügyintézés sebessége

 ügyintéző szakértelme
megközelíthetőség

ügyintéző udvariassága
további segítség felajánlása

 megbecsült ügyfélként való kezelés
várakozási idő

biztonsági őr
nyitvatartási idő

berendezés
ügyintéző megjelenése

külső megjelenés
belső megjelenés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
 parkolási lehetőség

50 60 70 80 90 100

fontosság elégedettség� �  
 
A kutatás során feltárt adatok szerint 
���� a parkolási lehetőség terén nagymértékű felülteljesítés mutatkozott, 
���� az információs anyagok, a belső megjelenés, a külső megjelenés, az ügyintéző 

megjelenése, a berendezés, a nyitvatartási idő és a biztonsági őr vonatkozásában az iroda 
teljesítménye némileg meghaladta az ügyfelek elvárásait, 

���� az ügyfélhívó rendszer, az ügyintézés folyamatossága, az ügyintéző nyelvi jegyei, a teljes 
körű tájékoztatás, az ügyintézés sebessége, az ügyintéző szakértelme, a 
megközelíthetőség, az ügyintéző udvariassága, a további segítség felajánlása, a 
megbecsült ügyfélként való kezelés és a várakozási idő terén a nyújtott teljesítmény az 
elvárásoknak megfelelő volt, 

���� az ügyintéző precizitása, az otthontól való távolság, a cím elérhetősége és az ügyintézés 
sikeressége esetében kismértékű alulteljesítés mutatkozott, 

���� az információs táblák estében maradt el leginkább a fogyasztói elvárásoktól a nyújtott 
teljesítmény. 

 
3.1.3. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálatról kialakult kedvező képet mutatja az összegző jelleggel, egy számjeggyel 
történő minősítés magas átlagértéke (97,0) illetve az osztályzatok megoszlásának alakulása is: 
az irodát felkeresők kivétel nélkül elégedettek vagy nagyon elégedettek voltak. 
 
 



 

 

34

3.4. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

12%

88%

elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 
 

3.1.4. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 

A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat kérdezésbe bevont ügyfeleinek valamivel több, mint 
kétötöde az adatfelvételek idején kereste fel először az irodát, harmaduk viszont már legalább 
negyedszer járt ott akkor. 
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3.5. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

44%

24%

33%

 
 
Az aktuálisan intézett ügy kapcsán közel háromnegyedük először érkezett az irodába, s csak 
tizedüknek kellett miatta háromnál többször az ügyfélszolgálatra mennie. 
 

3.6. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

71%

19%

10%
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A megkérdezettek 73 százaléka saját ügyét intézte, nem más(ok) képviseletében érkezett az 
irodába. 
 
3.1.5. Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 
A Dél-budapesti ügyfélszolgálaton megkérdezettek közül 18 fő tett az iroda munkája javítását 
célzó javaslatot, ezeket a következő táblázatban mutatjuk be. 
 

3.1. tábla 
Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 

 
Javaslat Említések száma 

� tábla kihelyezése az épületen belül, hogy könnyebben meg 
lehessen találni az irodát 5 

� tábla kihelyezése több helyen 3 
� az kihelyezése a várakozás idejére 2 
� a földszinten is legyen eligazító tábla 1 
� a központi számokat könnyebben lehessen megtalálni 1 
� legyen gyorsabb az ügyfélhívó rendszer 1 
� osztogassanak a megtalálást segítő szóróanyagokat 1 
� nyíllal jelöljék az irodát 1 
� több internetes ügyintézési lehetőség legyen 1 
� legyen jobb a külső megjelenés, mert sokan elmennek az 

iroda mellett, nem veszik észre 1 
� legyen még egy pénztár 1 
� legyen jobb a más intézményekkel való együttműködés 1 
� ne kelljen ennyi igazoló okmány 1 
� rugalmasabb legyen az ügyintézés 1 

 
A kapott javaslatok megerősítik azt, hogy a neuralgikus pont az odatalálás, mint azt már az 
elégedettségi értékek alakulása is jelezte. 
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3.2. Észak-pesti ügyfélszolgálat 
 
3.2.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A következő grafikonon a vizsgált tényezőkkel kapcsolatos elvárások alakulását mutatjuk be. 
 

3.7. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99,5
98,98
98,75
98,5
98,5
97,5

91,84

cím elérhetősége
otthontól való távolság

megközelíthetőség
információs táblák

nyitvatartási idő
ügyfélhívó rendszer

várakozási idő
ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága
ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
ügyintézés sikeressége

további segítség felajánlása
 teljes körű tájékoztatás

 megbecsült ügyfélként való kezelés
berendezés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
ügyintéző megjelenése

belső megjelenés
biztonsági őr

külső megjelenés
 parkolási lehetőség

30 40 50 60 70 80 90 100  
 
A megkérdezettek a parkolási lehetőséget nagyon, a külső megjelenést, a biztonsági őrt, a 
belső megjelenést, az ügyintéző megjelenését, az információs anyagokat és a berendezést 
kiemelkedően fontosra értékelték, a többi tényező vonatkozásában pedig maximálisak voltak 
az elvárásaik. 
 
3.2.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A válaszadók nagyon kedvezően értékelték az iroda teljesítményét is, a parkolási lehetőség és 
az ügyintézés sikeressége nagyon jó minősítést kapott, a megjelenés tényezői, a biztonsági őr, 
az ügyfélhívó rendszer és a megbecsült ügyfélként való kezelés maximálisan megfeleltek az 
ügyfelek elvárásainak. A többi tényező minősítése kiemelkedő volt. 
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3.8. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100
100
100
100
100
100
100

99,75
99,74
99,49

99
98,96

98,47
98,25

98
97,75
97,75

97,25
97,25

97
96,75

95,45
93,5

91,14

külső megjelenés
belső megjelenés

biztonsági őr
berendezés

ügyfélhívó rendszer
 megbecsült ügyfélként való kezelés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei
ügyintéző megjelenése

ügyintézés folyamatossága
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
további segítség felajánlása

ügyintézés sebessége
nyitvatartási idő

 teljes körű tájékoztatás
cím elérhetősége

otthontól való távolság
megközelíthetőség

várakozási idő
információs táblák

ügyintézés sikeressége
 parkolási lehetőség

80 85 90 95 100  
 
3.2.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elvárások és a teljesítmény egymáshoz való viszonyát szemlélteti a következő ábra. 
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3.9. ábra 
 

A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 
ügyintézés sikeressége

információs táblák
várakozási idő

megközelíthetőség
cím elérhetősége

otthontól való távolság
nyitvatartási idő

 teljes körű tájékoztatás
ügyintézés sebessége

további segítség felajánlása
ügyintéző precizitása

 ügyintéző szakértelme
ügyintézés folyamatossága

 parkolási lehetőség
ügyintéző nyelvi jegyei

ügyintéző udvariassága
ügyfélhívó rendszer

 megbecsült ügyfélként való kezelés
berendezés

ügyintéző megjelenése
 információs anyagok tartalma, hasznossága

belső megjelenés
biztonsági őr

külső megjelenés
90 95 100

fontosság elégedettség  
 
A feltárt adatok szerint 
���� a tényezők többsége vonatkozásában a nyújtott teljesítmény gyakorlatilag megfelelt az 

ügyfelek elvárásainak,  
���� sem nagymértékű alul-, sem felülteljesítés nem mutatkozott, 
���� viszonylag nagyobb réseket az ügyintézés sikeressége, az információs táblák, a 

várakozási idő és a megközelíthetőség esetében tapasztaltunk, e paraméterek tekintetében 
az iroda teljesítménye elmaradt az elvárásoktól. 

 
3.2.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának egy számjeggyel történő minősítése is kedvező volt, ezt a 
magas átlagérték (93,75) és a teljesen elégedett válaszok aránya is mutatja. Ugyanakkor a 
válaszadók tizede csak közepesre értékelte összességében az ügyfélszolgálatot. 
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3.10. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

1%

10%
2%

87%

nem elégedett közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 
A nem igazán elégedett ügyfeleket megkértük, indokolják értékítéletüket. A kapott válaszokat 
a következő táblázatban mutatjuk be. 
 

3.2. tábla 
A közepes vagy annál kedvezőtlenebb értékítéletek indoklása 

 
Javaslat Említések száma 

� összevissza számláznak, magas a számla 4 

� nem lakik a lakásban, mégis van melegvíz számlája 1 

� mindenkit átvernek 1 

� nem tudta elintézni, amiért jött 1 

� túl sok okirat kell egy átíráshoz 1 

� nagyon megnehezítik az idetalálást 1 

� rövid a nyitvatartás 1 

� bizonytalankodott az ügyintéző 1 
� lassú a számlázás, nem érti, miért kell egy számlára közel 60 

napot várni 
1 

� a tábla nem egyértelmű 1 

� a földszinten is kellene jelezni, hogy pontosan hol van iroda 1 

 
A táblázatból kitűnik, hogy részben olyan kifogások merültek fel, amelyek nem is iroda 
kompetenciájába tartoznak. 
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3.2.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A megkérdezettek több mint fele az adatfelvételek idején először kereste fel az irodát, 
valamivel több mint tizedük viszont legalább negyedszer járt ott az elmúlt félév során. 

3.11. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

56%

31%

13%

 
 
Az aktuálisan intézett ügy kapcsán a többség először fordult meg ügyfélszolgálaton. 

3.12. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

 

most először

2-3 alkalommal

88%

12%
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Az interjúalanyok 87 százaléka saját ügyét intézni érkezett. 
 
3.2.6. Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 
Az Észak-pesti ügyfélszolgálaton 14 fő tett javaslatot az ügyfélszolgálati tevékenység 
javítására. Meglátásaikat a következő táblázatban foglaljuk össze. 

 
3.1. tábla 

Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 

Javaslat Említések száma 
� a honlapon tüntessék fel, hogy a gyöngyösi úti 

metrómegállónál kell leszállni 
3 

� nehéz az ajtót kinyitni, tegyék könnyebbé 2 

� túl sok igazoló okmány kell, legyen elég kevesebb 2 

� láthatóbb helyen helyezzék el a táblát 1 

� belül több helyen tegyenek ki táblát 1 

� legyen WC az ügyfeleknek is 1 

� legyen külön férfi és női WC 1 

� ne legyenek annyira szigorúak 1 
� részletesebben írják le, hogy hol van az iroda, mert nehéz 

megtalálni 
1 

� angolul is legyenek kint a feliratok 1 

� rugalmasabb legyen az ügyintézés 1 

� gyorsabb legyen az ügyintézés 1 

� sok ügyintéző csak ücsörög 1 

� teljesen elégedetlen az egész céggel 1 

 
A javaslatok ennél az irodánál is elsősorban a megtalálás könnyebbé tételére vonatkoztak. 
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3.3. Észak-budai Ügyfélszolgálat 
 
3.3.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat ügyfelei a parkolási lehetőséget nagyon, a berendezést, az 
ügyintéző nyelvi jegyeit, külső megjelenést, az otthonuktól való távolságot, az ügyintéző 
megjelenését, a belső megjelenést, az információs táblákat, a további segítség felajánlását, az 
ügyintézés sebességét, az ügyfélhívó rendszert, a biztonsági őrt és a megközelíthetőséget 
kiemelkedően, a többi tényezőt maximálisan fontosnak tartották. 

3.13. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,5
99,5

99,25
99
99

98,75
86,64

cím elérhetősége
nyitvatartási idő

várakozási idő
ügyintézés folyamatossága

ügyintéző udvariassága
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
ügyintézés sikeressége

 teljes körű tájékoztatás
 megbecsült ügyfélként való kezelés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
megközelíthetőség

biztonsági őr
ügyfélhívó rendszer

ügyintézés sebessége
további segítség felajánlása

információs táblák
belső megjelenés

ügyintéző megjelenése
otthontól való távolság

külső megjelenés
ügyintéző nyelvi jegyei

berendezés
 parkolási lehetőség

80 85 90 95 100  
 



 

 

44

3.3.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A válaszadók elégedettsége is magas szintű volt, a parkolási lehetőséget és az információs 
táblákat nagyon, a cím elérhetőségét, a belső megjelenést és a várakozási időt kiemelkedően 
jóra, a többi tényezőt maximálisra értékelték. 

3.14. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99,75
99,5

98,5
93,75

88,93

otthontól való távolság
megközelíthetőség

külső megjelenés
biztonsági őr

berendezés
nyitvatartási idő

ügyfélhívó rendszer
ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága
ügyintéző megjelenése

ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
ügyintézés sikeressége

további segítség felajánlása
 teljes körű tájékoztatás

 megbecsült ügyfélként való kezelés
 információs anyagok tartalma, hasznossága

várakozási idő
belső megjelenés
cím elérhetősége

információs táblák
 parkolási lehetőség

85 90 95 100  
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3.3.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy 
���� a tényezők többségénél gyakorlatilag megfelelt egymásnak az ügyfelek elvárása és a 

teljesítmény, 
���� a parkolási lehetőség, a berendezés, az ügyintéző nyelvi jegyei és a külső megjelenés 

vonatkozásában minimális, a cím elérhetőségénél kismértékű alulteljesítés mutatkozott,  
���� viszonylag nagyobb mértékű rés csak az információs táblák vonatkozásában volt 

tapasztalható. 
 

3.15. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
információs táblák

cím elérhetősége
várakozási idő

belső megjelenés
nyitvatartási idő

ügyintézés folyamatossága
ügyintéző udvariassága
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
ügyintézés sikeressége

 teljes körű tájékoztatás
 megbecsült ügyfélként való kezelés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
megközelíthetőség

biztonsági őr
ügyfélhívó rendszer

ügyintézés sebessége
további segítség felajánlása

ügyintéző megjelenése
otthontól való távolság

külső megjelenés
ügyintéző nyelvi jegyei

berendezés
 parkolási lehetőség

85 90 95 100

fontosság elégedettség  
 
3.3.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat teljesítményét összegző jelleggel egyöntetűen maximálisra értékelték a 
megkérdezettek. 
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Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az ügyfelek háromötöde az adatfelvételek idején járt először az irodában az elmúlt fél év 
során, harmaduk második vagy harmadik alkalommal kereste fel ekkor az ügyfélszolgálatot. 
 

3.16. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

61%

34%

5%

 
 
Az aktuálisan intézett ügy kapcsán a nagy többség először fordult az irodához. 

3.17. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

94%

5%
1%

 
Az interjúalanyok 86%-a saját ügyét intézte. 
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3.3.5. Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 
Az Észak-budai iroda megkérdezett ügyfelei közül 3 fő tett a tevékenység javítását célzó 
javaslatot. Közülük ketten közelebbi parkolási lehetőséget szeretnének, egy fő pedig azt, 
távolabb üljenek egymástól az ügyfelek, mert a jelenlegi közelséget zavarónak érzi. 
 
3.4. Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
3.4.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A Kelet-pesti Ügyfélszolgálat kérdezésbe bevont ügyfelei a parkolási lehetőségnek közepes, a 
külső megjelenésnek, az információs anyagoknak, a berendezésnek, a belső megjelenésnek, a 
biztonsági őrnek, az ügyintéző megjelenésének, az ügyintéző nyelvi jegyeinek, az otthonuktól 
való távolságnak és a további segítség felajánlásának nagy, a többi vizsgált tényezőnek 
kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak. 

3.18. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

 

100
100

99,75
99

98,75
98,5

98,25
98,25
97,75
97,75
97,75
97,5

96,5
96,21

94,75
92,5

91,41
91,25

90
87,75
87,75

81,67
81

66,25

ügyintéző udvariassága
ügyintéző precizitása

 ügyintéző szakértelme
 teljes körű tájékoztatás

nyitvatartási idő
ügyintézés sikeressége

cím elérhetősége
 megbecsült ügyfélként való kezelés

megközelíthetőség
információs táblák

várakozási idő
ügyintézés folyamatossága

ügyintézés sebessége
ügyfélhívó rendszer

további segítség felajánlása
otthontól való távolság
ügyintéző nyelvi jegyei
ügyintéző megjelenése

biztonsági őr
belső megjelenés

berendezés
 információs anyagok tartalma, hasznossága

külső megjelenés
 parkolási lehetőség

60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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3.4.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
Az információs táblák jó, a cím elérhetősége, az otthonuktól való távolság és a 
megközelíthetőség nagyon jó, a többi tényező kiemelkedő minősítést kapott a válaszadóktól. 
 

3.19. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

99,5
99,49
99,25
98,75
98,74
98,74
98,74
98,5

98,48
98,42
98,25

98
98

97,92
97,25

96,21
96

95,96
95,83

95
93,75

91,25
88,54

62,76

ügyintéző udvariassága
 megbecsült ügyfélként való kezelés

ügyintéző megjelenése
ügyintézés sebessége

nyitvatartási idő
ügyintéző precizitása

 teljes körű tájékoztatás
ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

további segítség felajánlása
belső megjelenés

biztonsági őr
ügyintézés folyamatossága

ügyintézés sikeressége
várakozási idő

ügyfélhívó rendszer
berendezés

 parkolási lehetőség
 információs anyagok tartalma, hasznossága

külső megjelenés
megközelíthetőség

otthontól való távolság
cím elérhetősége

információs táblák

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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3.4.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A teljesítmény elvárásokhoz való viszonyát a következő ábra mutatja be. 

3.20. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
�

�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

információs táblák
cím elérhetősége

megközelíthetőség
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
otthontól való távolság
ügyintézés sikeressége

várakozási idő
ügyintéző udvariassága
 teljes körű tájékoztatás

nyitvatartási idő
ügyfélhívó rendszer

ügyintézés folyamatossága
 megbecsült ügyfélként való kezelés

ügyintézés sebessége
további segítség felajánlása

ügyintéző nyelvi jegyei
biztonsági őr

ügyintéző megjelenése
berendezés

belső megjelenés
külső megjelenés

 információs anyagok tartalma, hasznossága
 parkolási lehetőség

60 65 70 75 80 85 90 95 100

fontosság elégedettség� �  
 
A kutatás során feltárt adatok szerint 
���� a tényezők harmada esetében gyakorlatilag megfelelt az elvárásoknak az iroda nyújtott 

teljesítménye, 
���� a megbecsült ügyfélként kezelés, az ügyintézés ebessége és a további segítség felajánlása 

vonatkozásában kismértékű, az ügyintéző nyelvi jegyei, a biztonsági őr, az ügyintéző 
megjelenése, a megjelenés tényezői, az információs anyagok és a parkolási lehetőség 
esetében már nagyobb túlteljesítés mutatkozott, ezzel szemben 

���� az otthontól való távolság, az ügyintéző precizitása, az ügyintéző szakértelme némileg, a 
megközelíthetőség és a cím elérhetősége kismértékben elmaradt az elvárásoktól, 

���� az információs tábláknál már nagyobb teljesítményhiány mutatkozott. 
 
3.4.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
A megkérdezett ügyfelek több mint négyötöde teljesen elégedett volt a Kelet-pesti 
Ügyfélszolgálattal, ez megmutatkozik a magas átlagértékben (96,5) is. 



 

 

50

3.21. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

1%

12%

87%

közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 

Az egyetlen közepessel minősítő válaszadó azzal indokolta értékítéletét, hogy a tábla nem 
egyértelmű, és a földszinten is kellene jelezni, pontosan hol van az iroda. 
 
3.4.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több, mint fele az adatfelvételek idején kereste fel 
először az ügyfélszolgálatot, harmaduk másodszor/harmadszor járt ott akkor. 
 

3.22. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

52%

32%

16%
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Az aktuális ügyben a megkérdezettek döntő többsége először volt az irodában. 
 

3.23. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

87%

11%

2%

 
Az interjúalanyok 79 százaléka saját ügyében járt el. 
 
3.4.6. Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 
A Kelet-pesti Ügyfélszolgálaton 22 fő tett javaslatot az ügyfélszolgálat munkájának 
javítására, ezeket a következő táblázatban mutatjuk be. 

3.3. tábla 
Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 

 
Javaslat Említések száma 

� tábla kihelyezése az épületen belül, hogy könnyebben meg 
lehessen találni az irodát 

8 

� a földszinten is legyen eligazító tábla 3 

� két hosszú nap kellene 2 

� a telefonos ügyintézéssel nem teljesen elégedett 2 

� a táblát láthatóbb helyen kellene elhelyezni 1 

� több helyen kellene táblát kihelyezni az épületen belül 1 

� egyértelműbb felirat legyen a táblán 1 

� csökkentsék a várakozási időt 1 

� legyen több központi szám 1 

� legyen jobb a telefonos elérhetőség 1 

� gyorsabb legyen az ügyfélhívó rendszer 1 

� legyen WC az ügyfeleknek is 1 

� legyen fogas a kabátoknak 1 
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3.5. Csepeli Ügyfélszolgálat 
 
3.5.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A Csepeli Ügyfélszolgálat interjúalanyai nagyon fontosnak tartották a parkolási lehetőséget, 
és maximális fontosságot tulajdonítottak a várakozási időnek, az ügyintézés 
folyamatosságának, az ügyintéző udvariasságának, a további segítség felajánlásának, valamint 
a teljes körű tájékoztatásnak. A többi tényező kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult 
értékítéletük szerint. 

3.24. ábra 
 

A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

100
100
100
100
100

99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,5
99,5
99,5

99,49
99,25
99,25
99,25

99
98,98
98,5

98,25
97,75
97,5

91,94

várakozási idő
ügyintézés folyamatossága

ügyintéző udvariassága
további segítség felajánlása

 teljes körű tájékoztatás
megközelíthetőség

ügyfélhívó rendszer
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
 megbecsült ügyfélként való kezelés

cím elérhetősége
ügyintézés sebessége

ügyintézés sikeressége
biztonsági őr

nyitvatartási idő
ügyintéző megjelenése

információs táblák
ügyintéző nyelvi jegyei

 információs anyagok tartalma, hasznossága
belső megjelenés

berendezés
otthontól való távolság

külső megjelenés
 parkolási lehetőség

60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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3.5.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A megkérdezettek nagyon kedvezően ítélték meg az iroda munkáját, véleményük szerint a 
vizsgált tényezők szempontjából az ügyfélszolgálat teljesítménye kiemelkedőnek vagy 
maximálisnak minősült. 

3.25. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

99,75
99,75
99,75
99,75
99,75
99,5
99,5
99,5

99,25
99,25

99
98
98

97,16

biztonsági őr
ügyfélhívó rendszer

várakozási idő
ügyintézés folyamatossága

ügyintéző megjelenése
ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei

további segítség felajánlása
 teljes körű tájékoztatás

 információs anyagok tartalma, hasznossága
megközelíthetőség

ügyintézés sebessége
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
 megbecsült ügyfélként való kezelés

cím elérhetősége
belső megjelenés

ügyintézés sikeressége
berendezés

információs táblák
külső megjelenés

otthontól való távolság
nyitvatartási idő

 parkolási lehetőség

65 70 75 80 85 90 95 100  
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3.5.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az ügyfelek értékítélete szerint az iroda teljesítménye jól megfelelt az elvárásoknak. A 
tényezők többségénél azonos vagy közel azonos volt a követelmény és a teljesítmény. Ahol 
eltérés volt, ott a nyitvatartási idő kivételével túlteljesítés mutatkozott. 

3.26. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

nyitvatartási idő
cím elérhetősége

megközelíthetőség
információs táblák

várakozási idő
ügyintézés folyamatossága

ügyintéző udvariassága
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
ügyintézés sikeressége

további segítség felajánlása
 teljes körű tájékoztatás

 megbecsült ügyfélként való kezelés
otthontól való távolság

ügyfélhívó rendszer
ügyintézés sebessége

biztonsági őr
ügyintéző megjelenése

belső megjelenés
berendezés

ügyintéző nyelvi jegyei
 információs anyagok tartalma, hasznossága

külső megjelenés
 parkolási lehetőség

90 92 94 96 98 100

fontosság elégedettség� �  
 
3.5.4. Az ügyfélszolgálati teljesítmény összegző érékelése 
 
Az ügyfélszolgálat teljesítményét gyakorlatilag maximálisra (99,25) értékelték az ügyfelek. 
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3.27. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

3%

97%

elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 
 

3.5.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az interjúalanyok kétötöde az adatfelvételek idején járt az elmúlt félévben először az 
irodában. A másodszor/harmadszor és a legalább negyedszer érkezők aránya közel azonos 
volt. 
 

3.28. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

 
 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

43%

30%

27%
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Az aktuálisan intézett ügy kapcsán a döntő többség először fordult az irodához. 
 

3.29. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

 

most először

2-3 alkalommal

84%

16%

 
A válaszadók 91 százaléka saját ügyét intézni érkezett az irodába. 
 
3.5.6. Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
 
A Csepeli Ügyfélszolgálaton 7 fő tett az iroda tevékenységének javítását célzó javaslatot, 
ezeket foglalja össze a következő tábla. 

3.4. tábla 
Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 

 
Javaslat Említések száma 

� két hosszú nap kellene 3 

� a pénteki nyitva tartás lehetne hosszabb 1 

� a telefonos ügyintézéssel nem teljesen elégedett 1 

� a házszámozás lehetne jobb 1 

� közelebbi parkolási lehetőség kellene 1 
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3.6. Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
3.6.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A Délkelet-pesti ügyfélszolgálat ügyfelei a parkolási lehetőséget fontosra, a külső megjelenést 
nagyon fontosra értékelték. Véleményük szerint az ügyintéző udvariassága, nyelvi jegyei és 
precizitása maximális, a többi paraméter kiemelkedő jelentőségű tényező. 

3.30. ábra 
 

A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

100
100
100

99,75
99,5
99,5

99,25
99,25

99
99

98,75
98,75
98,75
98,25

98
98

97,5
97,25
97,25

97
97

96,13
92,5

73,51

ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei

ügyintéző precizitása
ügyintéző megjelenése

ügyintézés sebessége
 megbecsült ügyfélként való kezelés

ügyfélhívó rendszer
 ügyintéző szakértelme

ügyintézés folyamatossága
 teljes körű tájékoztatás

cím elérhetősége
várakozási idő

további segítség felajánlása
megközelíthetőség

biztonsági őr
ügyintézés sikeressége

otthontól való távolság
belső megjelenés

berendezés
információs táblák

nyitvatartási idő
 információs anyagok tartalma, hasznossága

külső megjelenés
 parkolási lehetőség

50 60 70 80 90 100  
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3.6.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
Az interjúalanyok a parkolási lehetőséget jóra, a külső megjelenést, a nyitvatartási időt és az 
otthonuktól való távolságot nagy jóra, a többi tényezőt kiemelkedőre vagy maximálisra 
értékelték. 

3.31. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100
100
100

99,75
99,75
99,5
99,5

99,25
99,25
99,25

98,75
98,5

97,75
97,75

96,75
96,75
96,5

96,25
95,31

95
94,75
94,5

91
79,05

ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei

ügyintéző precizitása
ügyintézés sebessége

ügyintéző megjelenése
ügyfélhívó rendszer

ügyintézés folyamatossága
 ügyintéző szakértelme

további segítség felajánlása
 megbecsült ügyfélként való kezelés

 teljes körű tájékoztatás
várakozási idő

cím elérhetősége
biztonsági őr

belső megjelenés
ügyintézés sikeressége

berendezés
megközelíthetőség

 információs anyagok tartalma, hasznossága
otthontól való távolság

információs táblák
nyitvatartási idő
külső megjelenés

 parkolási lehetőség

75 85 95  
 
 
3.6.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy 
���� az elvárás és a teljesítmény a jellemzők kétharmadánál gyakorlatilag megfelelt 

egymásnak, 
���� felülteljesítés mutatkozott a parkolási lehetőségnél, ezzel szemben 
���� a nyitvatartási idő, az otthontól való távolság, az információs táblák, a megközelíthetőség, 

a külső megjelenés, az ügyintézés sikeressége és a cím elérhetősége esetében 
kismértékben elmaradt az elvárásoktól a nyújtott teljesítmény. 
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3.32. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 parkolási lehetőség

ügyintézés folyamatossága
további segítség felajánlása

ügyfélhívó rendszer
ügyintézés sebessége

ügyintéző megjelenése
ügyintéző udvariassága
ügyintéző nyelvi jegyei
 ügyintéző szakértelme

ügyintéző precizitása
biztonsági őr

várakozási idő
 teljes körű tájékoztatás

 megbecsült ügyfélként való kezelés
belső megjelenés

berendezés
 információs anyagok tartalma, hasznossága

cím elérhetősége
ügyintézés sikeressége

külső megjelenés
megközelíthetőség
információs táblák

otthontól való távolság
nyitvatartási idő

70 75 80 85 90 95 100

fontosság elégedettség  
 
3.6.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Délkelet-pesti ügyfélszolgálattal összességében nagyon elégedettek voltak az ügyfelek, ezt 
mutatja az értékelés magas átlagértéke (97,25) és a válaszok megoszlása is. 
 

3.33. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

11%

89%

elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%
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3.6.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A válaszadók fele az adatfelvételek idején járt először az irodában. Egyaránt 25 százalék volt 
a második/harmadik illetve legalább negyedik alkalommal ott járók aránya. 

3.34. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

most először

2-3 alkalommal 3-nál többször

50%

25% 25%

 
Az aktuálisan intézett ügy kapcsán a többség ekkor fordult először az irodához. 
 

3.35. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

84%

13%

3%
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Saját ügyét intézte szinte valamennyi (93%) megkérdezett. 
 
3.6.6. Javaslatok az ügyfélszolgálat tevékenységének javítására 
 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálaton 6 fő tett a tevékenység javítását célzó javaslatot, ezeket a 
következő táblázatban foglaltuk össze. 
 

3.5. tábla 
Javaslatok az ügyfélszolgálat munkájának javítására 

 
Javaslat Említések száma 

� két hosszú nap kellene 3 

� tábla kihelyezése több helyen az épületen belül 1 

� pénteki nyitva tartás lehetne hosszabb 1 

� gyorsabb legyen az ügyintézés 1 
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4. AZ ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK ALAKULÁSA 
 
4.1. A 2010. második félévi mutatók 
 
A monitoring rendszer Mutató-kódex-ében2 meghatározott tényezők szerint 2010. első 
félévében a következőképpen alakult a Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységével való 
elégedettség: 
 

4.1. tábla 
A Főtáv Zrt. elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség 96,30 
St Felkeresést segítő tényezők 88,44 
E Elhelyezkedés 92,60 
K Külső megjelenés 96,91 
B Belső megjelenés 98,23 
M Megjelenés 97,58 
Bő Biztonsági őr 97,64 
Üf Ügyfélhívó rendszer 98,66 
S Idő, sebesség 98,32 
Ük Ügyfélforgalom kezelése 98,21 
Ümu Ügyintéző munkája 99,36 
Üme Ügyintéző megjelenése 99,54 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 99,58 
Ü Ügyintéző 99,49 
Üsz Ügyfél kiszolgálás 99,11 
I Információs anyagok 97,80 
Se Sikeresség 97,23 

Főtáv Zrt.  97,47 
 
Az ügyfelek elégedettsége nagyon magas szintűnek bizonyult, elsősorban az ügyintézők, az 
ügyfélkiszolgálás és a belső megjelenés megítélése volt kiemelkedő. Ugyanakkor a 
felkeresést segítő tényezők – parkolási lehetőség illetve az iroda megtalálását segítő 
információs táblák – önmagában szintén kedvező értékelése elmaradt a többi tényezőjétől. 
 
A következő táblázatok az egyes ügyfélszolgálati irodák értékelésének alakulását mutatják be. 

                                                 
2 A kérdőív és vele együtt Mutató-kódex 2010. második félévében megváltozott 



 

 

63

4.2. tábla 
A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség 94,45 
St Felkeresést segítő tényezők 80,06 
E Elhelyezkedés 88,34 
K Külső megjelenés 96,50 
B Belső megjelenés 96,50 
M Megjelenés 96,50 
Bő Biztonsági őr 90,05 
Üf Ügyfélhívó rendszer 96,25 
S Idő, sebesség 96,40 
Ük Ügyfélforgalom kezelése 94,35 
Ümu Ügyintéző munkája 98,59 
Üme Ügyintéző megjelenése 98,75 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 99,25 
Ü Ügyintéző 98,86 
Üsz Ügyfél kiszolgálás 98,09 
I Információs anyagok 95,06 
Se Sikeresség 95,75 

Dél-budapesti Ügyfélszolgálat 95,44 
 
A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat tevékenységének kiemelkedő volt a megítélése. Különösen 
az ügyintézők jellemzői, az ügyfélkiszolgálás és a megjelenés tényezői kaptak kedvező 
értékelést. Ennél az irodánál is a felkeresést segítő tényezők kapták a viszonylag 
legkedvezőtlenebb megítélést, elsősorban annak köszönhetően, hogy az ügyfelek az általuk 
kiemelkedően fontosnak tartott információs táblákkal kevésbé voltak elégedettek. 
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4.3. tábla 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség   97,17 
St Felkeresést segítő tényezők   93,39 
E Elhelyezkedés   95,32 
K Külső megjelenés 100,00 
B Belső megjelenés 100,00 
M Megjelenés 100,00 
Bő Biztonsági őr 100,00 
Üf Ügyfélhívó rendszer 100,00 
S Idő, sebesség   97,88 
Ük Ügyfélforgalom kezelése   99,29 
Ümu Ügyintéző munkája   99,06 
Üme Ügyintéző megjelenése   99,49 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei   99,74 
Ü Ügyintéző   99,43 
Üsz Ügyfél kiszolgálás   98,67 
I Információs anyagok 100,00 
Se Sikeresség   93,50 

Észak-pesti Ügyfélszolgálat 98,03 
 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat tevékenységével is kiemelkedően elégedettek voltak az iroda 
ügyfelei. A megjelenés tényezői, a biztonsági őr, az ügyfélhívó rendszer és az információs 
anyagok maximálisan kielégítették a megkérdezettek igényeit. Ebben az irodában a 
felkeresést segítő tényezők megítélése is kedvező volt. 
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4.4. tábla 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség   99,50 
St Felkeresést segítő tényezők   91,51 
E Elhelyezkedés   95,64 
K Külső megjelenés 100,00 
B Belső megjelenés   99,75 
M Megjelenés   99,87 
Bő Biztonsági őr 100,00 
Üf Ügyfélhívó rendszer 100,00 
S Idő, sebesség   99,94 
Ük Ügyfélforgalom kezelése   99,98 
Ümu Ügyintéző munkája 100,00 
Üme Ügyintéző megjelenése 100,00 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 100,00 
Ü Ügyintéző 100,00 
Üsz Ügyfél kiszolgálás 100,00 
I Információs anyagok 100,00 
Se Sikeresség 100,00 

Észak-budai Ügyfélszolgálat   99,37 
 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat tevékenységét is kiemelkedőre értékelték az ügyfelek. 
Elsősorban a maximálisra minősített biztonsági őrrel, ügyfélhívó rendszerrel, ügyintézőkkel, 
ügyfél kiszolgálással, információs anyagokkal és sikerességgel voltak elégedettek a 
megkérdezettek. Ebben az irodában is a felkeresést segítő tényezők kapták a relatíve 
legkritikusabb értékelést, a mutató két tényezője közül itt a parkolási lehetőségek feleltek meg 
kevésbé az ügyfelek elvárásainak. 
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4.5. tábla 
A Kelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség 91,17 
St Felkeresést segítő tényezők 76,17 
E Elhelyezkedés 84,27 
K Külső megjelenés 95,00 
B Belső megjelenés 97,13 
M Megjelenés 96,11 
Bő Biztonsági őr 98,00 
Üf Ügyfélhívó rendszer 96,21 
S Idő, sebesség 98,18 
Ük Ügyfélforgalom kezelése 97,46 
Ümu Ügyintéző munkája 98,91 
Üme Ügyintéző megjelenése 99,25 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 98,50 
Ü Ügyintéző 98,89 
Üsz Ügyfél kiszolgálás 98,89 
I Információs anyagok 95,83 
Se Sikeresség 97,92 

Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 95,73 
 
A Kelet-pesti Ügyfélszolgálatot is kedvezően értékelték az ügyfelek. Elsősorban az 
ügyintőzők jellemzőivel, az ügyfélkiszolgálással, az idővel, sebességgel és a biztonsági őrrel 
voltak elégedettek a megkérdezettek. A felkeresés tényezőit a válaszadók ebben az irodában 
meglehetősen kritikusan ítélték meg. Ez annak köszönhető, hogy az általuk nagyon fontosnak 
tartott információs táblák kevésbé feleltek meg az elvárásaiknak, ugyanakkor a kedvezően 
megítélt parkolási lehetőségnek nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget. 
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4.6. tábla 
A Csepeli Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség   99,09 
St Felkeresést segítő tényezők   98,24 
E Elhelyezkedés   98,67 
K Külső megjelenés   99,00 
B Belső megjelenés   99,38 
M Megjelenés   99,19 
Bő Biztonsági őr 100,00 
Üf Ügyfélhívó rendszer 100,00 
S Idő, sebesség   99,44 
Ük Ügyfélforgalom kezelése   99,81 
Ümu Ügyintéző munkája   99,83 
Üme Ügyintéző megjelenése 100,00 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 100,00 
Ü Ügyintéző   99,94 
Üsz Ügyfél kiszolgálás   99,92 
I Információs anyagok 100,00 
Se Sikeresség   99,50 

Csepeli Ügyfélszolgálat   99,58 
 
A Csepeli Ügyfélszolgálatnak is kiemelkedő volt a minősítése, öt tényező, az ügyintéző 
megjelenése és nyelvi jegyei, az információs anyagok, a biztonsági őr és az ügyfélhívó 
rendszer teljes mértékben megfelelt az ügyfelek igényeinek. Ebben az irodában a felkeresést 
segítő tényezők is nagyon kedvező értékelést kaptak. 
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4.7. tábla 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

Mk Megközelíthetőség   96,34 
St Felkeresést segítő tényezők   87,98 
E Elhelyezkedés   92,46 
K Külső megjelenés   91,00 
B Belső megjelenés   96,63 
M Megjelenés   93,88 
Bő Biztonsági őr   97,75 
Üf Ügyfélhívó rendszer   99,50 
S Idő, sebesség   98,08 
Ük Ügyfélforgalom kezelése   98,45 
Ümu Ügyintéző munkája   99,75 
Üme Ügyintéző megjelenése   99,75 
Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 100,00 
Ü Ügyintéző   99,83 
Üsz Ügyfél kiszolgálás   99,08 
I Információs anyagok   95,31 
Se Sikeresség   96,75 

Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 96,61 
 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálatot is nagyon kedvezően értékelték az ügyfelek. Különösen az 
ügyintézők jellemzői, az ügyfélhívó rendszer és az ügyfélkiszolgálás feleltek meg a 
válaszadók igényeinek. A felkeresést segítő tényezőinek értékelése itt is elmaradt a többi 
paraméterétől, ebben az irodában a parkolási lehetőségek voltak az ügyfelek által elvártnál 
kedvezőtlenebbek. 
 
A következő táblázatban az egyes területeken legmagasabb illetve legalacsonyabb 
pontszámmal rendelkező irodákat mutatjuk be. Ez utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy a relatíve alacsony pontszám a legtöbb területen kiemelkedően jó minősítést takar. 
 



 

 

69

4.8. tábla 
 

Az egyes területeken a leginkább illetve legkevésbé kedvezően értékelt ügyfélszolgálatok 
 

Mutató  Legmagasabb érték Legalacsonyabb érték 
Mk Megközelíthetőség Észak-budai Kelet-Pesti 
St Felkeresést segítő tényezők Csepeli Kelet-Pesti 
E Elhelyezkedés Csepeli Kelet-Pesti 

K Külső megjelenés 
Észak-pesti 
Észak-budai 

Délkelet-pesti 

B Belső megjelenés Észak-pesti Dél-budapesti 
M Megjelenés Észak-pesti Délkelet-pesti 

Bő Biztonsági őr 
Észak-pesti 
Észak-budai 

Csepeli 
Dél-budapesti 

Üf Ügyfélhívó rendszer 
Észak-pesti 
Észak-budai 

Csepeli 
Kelet-Pesti 

S Idő, sebesség Észak-budai Dél-budapesti 
Ük Ügyfélforgalom kezelése Észak-budai Dél-budapesti 
Ümu Ügyintéző munkája Észak-budai Dél-budapesti 

Üme Ügyintéző megjelenése 
Észak-budai 

Csepeli 
Dél-budapesti 

Üny Ügyintéző nyelvi jegyei 
Észak-budai 

Csepeli 
Délkelet-pesti 

Kelet-Pesti 

Ü Ügyintéző Észak-budai Dél-budapesti 
Üsz Ügyfél kiszolgálás Észak-budai Dél-budapesti 

I Információs anyagok 
Észak-pesti 
Észak-budai 

Csepeli 
Dél-budapesti 

Se Sikeresség Észak-budai Észak-pesti 
 
 
4.2. A mutatók időbeni változása 
 
2010. második félévében változott az adatfelvételek során használt kérdőív, nőtt az 
értékelésbe bevont tényezők száma. Ennek megfelelően a mutató felépítése is módosult. 
Ugyanakkor, miután az összes korábbi paramétert vizsgálta a jelen felmérés során használt 
kérdőív is, mód nyílt az eddig használt metódus szerinti mutató kiszámítására is. 
 
A következő táblázatban összegző jelleggel ismertetjük az utolsó nyolc felmérés alkalmával 
számított elégedettségi mutatókat. 
 



 

 

70

4.9. tábla 
A cégszintű mutatók alakulása 

 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

2010.  
II. félév 

Elérhetőség 88,9 90,5 91,9 90,7 91,5 91,8 93,8 96,3 
Külső megjelenés 94,0 95,7 93,1 93,0 93,8 94,8 94,0 96,9 
Belső megjelenés 96,9 97,7 96,4 95,0 96,7 96,1 97,8 98,2 
Megjelenés 95,4 96,7 94,8 94,0 95,3 95,5 95,9 97,6 
Idő, sebesség 95,4 96,6 94,0 95,7 96,1 95,8 97,7 98,3 
Ügyintézők 98,7 98,8 98,8 98,9 98,2 98,3 99,6 99,4 
Információs 
anyagok 

90,7 97,5 95,9 88,3 94,5 93,7 97,7 97,8 

Sikeresség 94,7 97,7 95,1 96,2 96,1 97,5 98,3 97,2 
Főtáv Zrt. 94,2 96,3 95,0 94,1 95,3 95,5 97,0 97,7 

 
A Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységének megítélése a korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan 
most is nagyon kedvező volt. Ha az előző felmérés eredményét hasonlítjuk össze a jelenlegi 
felmérés eredményével, megállapíthatjuk, hogy a 2010 második félévében mért adatok a fél 
évvel korábbi – és minden eddigi – értéknél kedvezőbbek voltak. 
 


