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1. BEVEZETÉS 
 
A Főtáv Zrt. a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság közreműködésével 2001 óta 
működteti az évenként megismételt véleménykutatásra épülő fogyasztói elégedettségi 
monitoring rendszerét. Jelen tanulmányban a 2011. évi felmérés adatait foglaltuk össze. 
 
A kutatás célja 
 
Jelen felmérés keretében 

 feltérképeztük, hogy milyen a távhőszolgáltató tevékenységének megítélése a lakossági 
illetve az üzleti fogyasztói körben, 

 megvizsgáltuk, hogy a kutatás sorozat során milyen irányban és mértékben változott a 
fogyasztók értékítélete. 

 
 
A kutatás célcsoportja 
 
A vizsgálat célcsoportját a Főtáv Zrt. 

 lakossági és 
 üzleti fogyasztói jelentették. 

 
 
A kutatás információ tartalma 
 
A kutatás fő kérdéskörei mindkét vizsgált szegmens esetében a következők voltak: 

 Szolgáltatás minőség értékelése 
 Üzemszerű kapcsolatok megítélése 
 Fogyasztóval való kommunikáció alakulása 
 Környezetvédelem szerepe 
 Árak és tarifák minősítése 
 Az értékítéletek változásának nyomon követése 

 
 
A kutatás módszere 
 
A megkérdezéseket Társaságunk jól képzett – a témakörben több éves gyakorlattal rendelkező 
– kérdezőbiztosai végezték, face-to-face módszerrel, a vizsgálat sztenderd kérdőíveinek 
segítségével. Az adatfelvételekre a megkérdezettek lakásán, illetve – az üzleti szegmens 
esetében – központjában, telephelyén került sor. 
 
A felmérés során ötös skála segítségével mértük a válaszadók távhőszolgáltatással 
kapcsolatos értékítéleteit, az egyes a legnegatívabb, az ötös a legpozitívabb álláspontot 
jelentette. A kapott értékeket 100 fokú skálára vetítettük, ahol a 0 azt jelenti, hogy a vizsgált 
ismérvvel a válaszadók egyáltalán nem elégedettek /illetve az egyáltalán nem fontos 
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számukra/, a 100 pedig azt, hogy adott tényezővel mindenki teljesen elégedett /illetve 
mindenki számára nagyon fontos/.1 
 
Az ábrákon a szemléletesség érdekében nem minden esetben 0 a kezdő- és 100 végpontot 
tüntettük fel, ezt az ábrák értelmezésénél figyelembe kell venni. 
 
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-  90 = nagyon fontos/nagyon elégedett, 
 91-100= kiemelkedően fontos/kiemelkedően 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. 
 
Tanulmányunkban a vizsgálattal feltárt összefüggések, jelenségek közül azokat emeljük ki, 
amelyek – megítélésünk szerint – a legmarkánsabban fejezik ki a megkérdezettek véleményét. 
Az elemzésben külön értékeljük a két célcsoport attitűdjeit. Mindkét szegmens esetében az ez 
évi felmérés során feltárt adatokat ismertetjük először, majd ezt követően összevetjük azokat 
a korábban mért értékekkel. 
 
 

                                                 
1 Az így kialakított átlag megfelel a mutatószámításnál használt ún. elemi mutatónak, amely a GAP elemzés 
alapjául szolgál. 
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2. A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA 
 
2.1. A lakossági minta összetétele 
 
A lakossági fogyasztók véleményét 1500 elemszámú mintában térképeztük fel. A mintát 
hőszolgáltatási körzetek szerint alakítottuk ki, a távhőszolgáltatásba bekapcsolt háztartások 
száma szerint súlyozva. 

2.1. ábra 
A minta ismérvek szerinti megoszlása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem:

� Férfi 36%

� Nő 64%

Életkor:

� 30 év alatt 13%

� 30-39 év 19%

� 40-49 év 16%

� 50-59 év 20%

� 60 év felett 32%

Iskolai végzettség:

� max. 8 ált. 9%

� szakmunkás 21%

� érettségi 45%

� felsőfokú 25%

Háztartás létszáma:

� 1    fő 20%

� 2    fő 41%

� 3-4 fő 34%

� 5- fő 5%
Jövedelmi helyzet:

� átlag alatti 35%

� átlagos 55%

� átlag feletti 9%

� nincs adat 1%

Szobák száma:

� egy 5%

� másfél 27%

� 1 + 2 fél 20%

� kettő 23%

� két + fél 12%

� két + 2 fél 4%

� min. három 9%
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2.2. A távhőszolgáltatás helye a közszolgáltatások rendszerében 
 
A lakossági fogyasztói körben a felmérés első lépésében a távhőszolgáltatás közszolgáltatások 
rendszerében elfoglalt helyét térképeztük fel. 
 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az áram-, a víz- és a telefonszolgáltatást 
nagyon elégedettre, a távhő- és a postai szolgáltatást, valamint a tömegközlekedést viszont 
„csak” elégedettre értékelték a megkérdezettek. 

2.2. ábra 
A közszolgáltatásokkal való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

88

87

85

78

76

72

áramszolgáltatás 

vízszolgáltatás

telefonszolgáltatás 

 postai szolgáltatás

 távhőszolgáltatás 

 tömegközlekedés

0 20 40 60 80 100  
 

 
A távhőszolgáltatás nyújtott teljesítményével leginkább 

 a 40-49 év közötti megkérdezettek, 
 az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező háztartások képviselői, valamint 
 az egy szobás lakásokban élő interjúalanyok 

voltak elégedettek. 
 
 

 A közszolgáltatásokkal való elégedettség a fontosság tükrében 
 
A felmérés során választ kerestünk arra is, hogy a fogyasztók szerint ezek a 
közműszolgáltatások mekkora jelentőséggel bírnak. 
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2.3. ábra 
A közszolgáltatások fontossága 

/max. ért. = 100/ 
 

96

95

95

86

86

83

vízszolgáltatás

áramszolgáltatás

távhőszolgáltatás 

telefonszolgáltatás 

postai szolgáltatás

tömegközlekedés

0 20 40 60 80 100  
 

 
Az ábrából kitűnik, hogy a háztartási fogyasztók számára valamennyi vizsgált szolgáltatás 
nagyon fontos, de a távhő-, az áram-, valamint a vízszolgáltatás jelentősége kiemelkedő. 
 
A távhőszolgáltatás színvonala minden vizsgált csoportban nagyon fontosnak bizonyult, a 
szegmentációs elemzések markáns különbségeket nem hoztak felszínre. 
 
A nagyon magas követelményszintnek köszönhetően a nyújtott teljesítmény a felmérésbe 
bevont közszolgáltatások döntő többségénél elmaradt az elvárásoktól. A szolgáltatási rés a 
távhőszolgáltatás esetében bizonyult a legnagyobbnak, és a postai szolgáltatásnál volt a 
legkisebb mértékű. A telefonszolgáltatás esetében optimális helyzetről beszélhetünk, hiszen 
az elvárás és az elégedettség gyakorlatilag megegyezik egymással. 
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2.4. ábra 
A vizsgált szolgáltatások fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 távhőszolgáltatás 

vízszolgáltatás

 tömegközlekedés

áramszolgáltatás 

 postai szolgáltatás

telefonszolgáltatás 
60 70 80 90 100

elégedettség fontosság� �

 76                    95

             87         96

    72                     81

88             95

78      82

       85        86

 
 
2.3. A távhőszolgáltató szolgáltatási színvonalának értékelése 
 
A közszolgáltatások általában vett értékelése után részletesen is megvizsgáltuk a 
távhőszolgáltatás tényezőivel kapcsolatos attitűdöket, véleményeket. A következőkben ennek 
tapasztalatait ismertetjük. 
 

2.3.1. A szolgáltatás (termékminőség) megítélése 
 
A termékminőség értékelése az alábbi szempontok alapján történt: 

 ne legyen hosszabb szolgáltatási szünet, 
 ne legyen váratlan szolgáltatási szünet, 
 a távhőszolgáltatás közművei biztonságosak legyenek, 
 egyenletes legyen a távhőszolgáltatás minősége, 
 az elosztóhálózat karbantartása miatt ne, vagy csak rövid ideig szüneteljen a 

szolgáltatás, 
 lakásonként szabályozható legyen a fűtés. 

 
A mutatók értékei azt bizonyítják, hogy a fogyasztók a lakások fűtésének egyedi 
szabályozhatóságát kivéve a vizsgált szempontokat összességében kedvezően értékelik.  
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2.5. ábra 
A szolgáltatás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

86

86

85

84

76

53

váratlan szolgáltatási szünetek előfordulása

hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása

távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága

elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása

egyenletes szolgáltatási minőség

lakások fűtésének egyedi szabályozhatósága

30 40 50 60 70 80 90  
 
Az átlagosnál jobbnak minősítették 
 
a kérdéskörben vizsgált összes tényezőt 

 az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők, 
 
az egyedi szabályozhatóság kivételével a többi szempontot 

 az 1+2 félszobás lakásban élő válaszadók, illetve 
 a 3-4 tagú háztartások képviselői, 

 
a hosszabb szolgáltatási szünetek elő(nem)fordulását 

 az 50-59 évesek, valamint 
 az egy aktív keresővel rendelkező háztartások, 

 
a közművek biztonságosságát 

 a 2+ félszobás lakásban élő válaszadók, 
 
a szolgáltatás minőség egyenletességét 

 a 40-49 évesek, 
 

a szünet nélküli karbantartást 
 a háromszobás háztartások válaszadói, 
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az egyedi szabályozhatóság lehetőségét 
 a 40-49 évesek, 
 a szakmunkás végzettséggel rendelkező megkérdezettek, 
 a két tagú háztartások és  
 a 3-nál több szobával rendelkezők. 

 
 
Ugyanakkor az átlagnál jóval kedvezőtlenebbül értékelték 
 
a hosszabb illetve a váratlan szolgáltatási szünetek elő(nem)fordulását 

 az öt vagy annál több személlyel rendelkező háztartásokat képviselő megkérdezettek, 
 a három aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő, 
 a 2+2 félszobás lakásban élő válaszadók, 

 
a közművek biztonságosságát 

 a 30-39 évesek, 
 az érettségivel rendelkezők, 
 a három aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő, 
 a háromszobás lakásban élő válaszadók, 

 
a szolgáltatás minőség egyenletességét 

 a 30-49 évesek, 
 az öt vagy annál több személlyel rendelkező háztartásokat képviselő megkérdezettek, 
 a háromnál több szobás lakásban élő válaszadók, 

 
a szünet nélküli karbantartást 

 az 50-59 éves korosztály képviselői, 
 az egy illetve öt vagy annál több személlyel rendelkező háztartásokat képviselő 

megkérdezettek, 
 az átlag alatti jövedelműek, 
  a három aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő, 
 a 2+ félszobás lakásban élő válaszadók, 

 
az egyedi szabályozhatóságot 

 a 30-39 évesek, 
 a felsőfokú végzettséggel rendelkező interjúalanyok, 
 az öt vagy annál több személlyel rendelkező háztartásokat képviselő megkérdezettek, 
 2+ félszobás lakásban élő válaszadók. 

 
Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A vizsgált tényezők fontosságának értékelése azt mutatja, hogy a megkérdezettek nagy 
jelentőséget tulajdonítottak valamennyi jellemzőnek, még a legalacsonyabb értéket kapott 
egyedi szabályozhatóság és a szünetmentes karbantartás fontossági értéke is nagyon magas 
volt. (2.6. ábra) 
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2.6. ábra 

A szolgáltatás vizsgált tényezőinek fontossága 
/max. ért. = 100/ 

 

94

93

92

92

88

88

a távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága

egyenletes legyen a szolgáltatás minősége

ne legyen hosszabb szolgáltatási szünet

ne legyen váratlan szolgáltatási szünet

elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása 

lakásonként szabályozható legyen a fűtés

80 85 90 95  
 

 
Az ismérvek szerinti elemzések jelentős véleménykülönbségeket nem hoztak felszínre, a 
vizsgált tényezőket minden szegmens nagyon fontosnak tartotta. 
 
A fogyasztók nagyon magas elvárásainak tudható be, hogy a szolgáltató jó teljesítménye 
ellenére minden paraméter esetében elmaradt a fogyasztói elvárásoktól. A legnagyobb rés a 
lakások egyedi fűtésének szabályozhatóságánál, a legkisebb a szünet nélküli karbantartásnál 
mutatkozott. 
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2.7. ábra 
A vizsgált tényezők fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

�

�

�

88

93

94

92

92

88

�

�

�

�

�

�

57

75

85

84

85

83

lakásonként szabályozható legyen a fűtés

egyenletes legyen a szolgáltatás minősége

a távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága

ne legyen váratlan szolgáltatási szünet

ne legyen hosszabb szolgáltatási szünet

elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása 

45 55 65 75 85 95

elégedettség fontosság� �  
 

2.3.2. A hibaelhárításról 
 
Az adatfelvételeket megelőző egy évben a megkérdezettek 11,6%-a tapasztalt hibát a 
távhőszolgáltatásban. 

2.8. ábra 
Tapasztalt-e a hibát a távhőszolgáltatásban az elmúlt 12 hónap során? 

/megoszlás 100 = összes megkérdezett/ 

igen

nem

11,6%

88,4%
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A hibát észlelők arányának mérésén túlmenően feltérképeztük azt is, hogy a kérdésben 
érintett fogyasztók mennyire tartják fontosnak a hibaelhárításához kapcsolódó tényezőket, s 
tapasztalataik alapján mennyire elégedettek azokkal. 
 
A válaszok elemzése előtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a témáról értelemszerűen csak 
azok nyilatkoztak, akik a megelőző 12 hónap során a távhőszolgáltatásban hibát észleltek 
(174 fő). Az alminta viszonylag kis elemszáma miatt a kérdéskör vizsgálatánál a 
szegmentációs elemzésektől eltekintünk. 
 

 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A feltárt értékítéletek azt mutatják, hogy a hibaelhárítás egyes mozzanatait alapvetően jóra 
értékelték a válaszadók. Ugyanakkor a jellemzők maximális fontossággal bírtak, így e téren a 
szolgáltató teljesítménye az elvárások szintje alatt maradt. A szolgáltatási rés minden tényező 
esetében hasonló, mértéke a 20-26 közötti intervallumban mozog. 

2.9. ábra 
 

A hibaelhárítás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 

 

�

�

�

�

�

94

95

88

95

94

�

�
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gyorsan javítsák ki a hibát

gyorsan jöjjön a szerelő

tájékoztassák a hiba okáról

a bejelentő központ gyorsan elérhető legyen

úgy javítsanak, hogy a hiba ne ismétlődjék

55 65 75 85 95

elégedettség fontosság� �  
 

2.3.3. Az üzemszerű kapcsolatok megítélése 
 
Az üzemszerű kapcsolatok értékelése 

 a fogyasztásmérés, számlázás, 
 az azzal kapcsolatban felmerülő panaszok ügyintézése, valamint 
 díjfizetés 

kérdéskörében történt. 
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2.3.3.1. Fogyasztásmérés, számlázás 
 
A fogyasztók a távhőszolgáltató számláit pontosság, megbízhatóság szempontjából 
elégedettre minősítették, ugyanakkor a mért hőfogyasztás és a számla egymásnak való 
megfelelésével, illetve a számla érthetőségével csak közepesnél valamivel jobbra voltak 
elégedettek. 
 

2.10. ábra 
 

A fogyasztásmérés, számlázás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

72

64

63

számla pontossága, megbízhatósága

hőfogyasztással arányos számla

számla érthetősége

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
 
Az átlagosnál kedvezőbb volt a véleménye 
 
minden vizsgált tényezőről 

 a 18-29 éveseknek, 
 a felsőfokú és a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek, 
 az átlagos jövedelműeknek, 
 az egy és a két+ félszobás lakásban élő válaszadóknak, 

 
a mért hőfogyasztással arányos számláról 

 a szakmunkás végzettséggel rendelkező interjúalanyoknak, 
 a kéttagú háztartásban élő megkérdezetteknek, 

 
a számla pontosságáról, megbízhatóságáról 

 a három aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselőknek, 
 
a számla érthetőségéről 

 a kéttagú háztartásban élő megkérdezetteknek. 
 
Kedvezőtlenebb volt viszont az értékítélete 
 
minden vizsgált tényező esetében 

 az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetben lévő fogyasztóknak, 
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 a háromnál több szobával rendelkező megkérdezetteknek. 
 
a mért hőfogyasztással arányos számla vonatkozásában 

 a férfiaknak, 
 az érettségizetteknek, 
 az egy aktív keresővel rendelkező háztartásoknak, illetve 
 a három szobás lakásban élő interjúalanyoknak, 

 
a számla pontosságáról, megbízhatóságáról 

 a férfiaknak, 
 a három szobás lakásban élő interjúalanyoknak, 

 
a számla érthetőségéről 

 az 50-59 éves megkérdezetteknek és 
 a kétszobás lakásban lakóknak. 

 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos tényezők fontossági mutatóinak kiugróan 
magas értékei azt jelzik, hogy a fogyasztók kiemelkedően nagy jelentőséget tulajdonítanak e 
jellemzőknek. A nagyon magas elvárási szint miatt valamennyi vizsgált tényező esetében 
jelentős alulteljesítés tapasztalható. Az alulteljesítés mértéke a számla érthetőségénél a 
legnagyobb, s a számla pontosságát, megbízhatóságát illetően a legkisebb. 

2.11. ábra 
 

A fogyasztásmérés, számlázás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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2.3.3.2. A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos panaszok intézése 
 
 
Az elmúlt egy évben leolvasással, számlázással kapcsolatos panasza a megkérdezettek 
mindössze 5,9 százalékának volt. 

2.12. ábra 
 

Fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatban volt-e Önnek panasza az elmúlt 
12 hónapban? 

igen

nem

5,9%

94,1%

 
 
A panaszosok körében feltérképeztük 

 a probléma bejelentési lehetőségekkel és 
 a panaszrendezéssel kapcsolatos vélemények alakulását is. 

 
A felmérés tanúsága szerint az érintettek (88 fő) körében a telefonon történő panaszjelzésnek 
volt a legnagyobb jelentősége, de az ügyfélszolgálati iroda panasz bejelentési lehetősége is 
nagyon fontosnak bizonyult számukra. A levélben, faxon történő panaszbejelentés iránt 
gyakorlatilag nincs igény, az internetes bejelentés jelentősége is csak közepes volt. 
 
A vizsgált bejelentési formák közül a legfontosabbnak tartott telefonost minősítették a 
legjobbnak az érintettek, és az elégedettségi mutató értéke a levél esetében volt a 
legalacsonyabb.  
 
A szolgáltatási rés azt mutatja, hogy a panasz bejelentési lehetőségek közül éppen a két 
legfontosabbnak ítélt módnál van alulteljesítés, ugyanakkor a levélben (5 fő) illetve interneten 
történő (8 fő) jelzésnél a Főtáv Zrt. teljesítménye felülmúlja az elvárásokat. 
 
A kis elemszám miatt e kérdéskör esetében sem térünk ki a szegmentációs elemzésekre, s az 
adatokat is csak egyetlen ábrán (2.13. ábra), a szolgáltatási rések sorrendjében szemléltetjük. 
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2.13. ábra 
 

Panasz bejelentési lehetőségek fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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�

�

�

�

60

66

81

75

levélben

interneten

telefonon

ügyfélszolgálati irodán
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elégedettség fontosság� �  
 
 
A panaszrendezés vizsgált tényezőit jóra értékelték a válaszadók. Ugyanakkor a számlázással 
kapcsolatban problémát észlelő megkérdezettek (88 fő) a reagálási idő hosszának, a panasz 
megnyugtató rendezésének egyaránt kiemelt jelentőséget tulajdonítottak. Ennek köszönhetően 
a vizsgált paraméterek vonatkozásában a szolgáltató nyújtott teljesítménye viszonylag 
nagymértékben maradt el az elvárások szintjétől. (2.14. ábra) 



 

 

18

2.14. ábra 
A panaszrendezés tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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�
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98

89

�

�

�

63

70

63

panasz megnyugtató rendezése

reagálási idő hossza

ügyintézés személyes jellege
55 65 75 85 95

elégedettség fontosság� �  
 

 
2.3.3.3. A díjfizetésről 
 
A megkérdezettek kedvezően ítélték meg a különböző díjfizetési lehetőségeket. A banki 
átutalással, postai csekken díjat rendező fogyasztók gyakorlatilag teljes mértékben elégedettek 
voltak, és a szolgáltatónál készpénzzel, illetve bankkártyával történő díjfizetést is jóra 
értékelték a számlájukat ezekkel a megoldással rendezők. 
 

2.15. ábra 
A díjfizetési lehetőségekkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

91

90

72

70

postai csekken

banki átutalással

készpénzzel az ügyfélszolgálaton

bankkártyával az ügyfélszolgálaton

50 60 70 80 90 100 
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 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A lehetséges díjfizetési módokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a lakossági fogyasztók a 
postai csekken történő befizetésnek tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget, ezt követi a banki 
átutalás. A felmérés tapasztalata szerint a számla ügyfélszolgálati irodán, készpénzzel vagy 
bankkártyával történő kiegyenlítésére jóval kisebb igény mutatkozik. Hasonlóan kicsi az 
igény az interneten keresztül történő díjfizetési módra is. 

2.16. ábra 
A díjfizetési lehetőségek fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

76

47

25

20

19

postai csekken

banki átutalással

készpénzzel az ügyfélszolgálaton

bankkártyával az ügyfélszolgálaton

interneten, elektronikus számlakezelő rendszerben

10 20 30 40 50 60 70 80  
 
 
A számlakiegyenlítés terén minden tényező esetében túlteljesítés mutatkozott. A két 
legfontosabb fizetési módnál (postai csekk és a banki átutalás) a megkérdezett fogyasztók 
elégedettségi szintje kiemelkedően magas volt. (2.17. ábra) 
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2.17. ábra 
 

A díjfizetési lehetőségek fontossága és a velük való elégedettség2 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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postai csekken
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elégedettség fontosság� �  
 

2.3.4. A fogyasztóval való kommunikáció megítélése 
 
A szolgáltató fogyasztóval való kommunikációját 

 a munkatársak teljesítménye, 
 a tájékoztatás tartalma és 
 a kapcsolattartás módja 

alapján értékelték a megkérdezettek. 
 
2.3.4.1.  A munkatársak megítélése 
 
A válaszadásra felkért fogyasztók 16,1%-a (242 fő) nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 12 
hónapban kapcsolatba került a távhőszolgáltató valamely munkatársával. A lakossági 
fogyasztók kedvezően ítélték meg a Főtáv Zrt. munkatársait, az összes vizsgálatba bevont 
szempont szerint nagyon jóra értékelték teljesítményüket. (2.18. ábra) 
 
 

                                                 
2 A fogyasztók az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő fizetést csak fontosság alapján értékelték. 
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2.18. ábra 
A Főtáv Zrt. munkatársainak megítélése 

/max. ért. = 100/ 
 

90

89

88

88

87

86

ápoltság

udvariasság

tájékozottság

felkészültség

gyors, pontos munkavégzés

segítőkészség

80 82 84 86 88 90 92  
 
A munkatársakkal való magas színtű elégedettség a fogyasztók körében általánosnak 
mondható, a szegmentációs elemzések lényeges eltéréseket nem tártak fel.  

 
 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A munkatársakkal kapcsolatos elvárások nagyon magas szintűek, a legalacsonyabb érték 85 
pont volt a fontossági mutatók esetében. A fogyasztók által támasztott kiemelkedő 
követelményszint miatt – az ápoltság kivételével – alulteljesítést tapasztaltunk a vizsgált 
paraméterek vonatkozásában. A szolgáltatási rés a gyorsaság és a felkészültség esetében volt 
a legnagyobb mértékű. Az udvariasság estében gyakorlatilag optimális helyzet alakult ki. 
(2.19. ábra) 
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2.19. ábra 
A munkatársakkal szembeni elvárások és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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2.3.4.2. A tájékoztatás tartalma 
 
A fogyasztók a fűtési módok árainak összehasonlítására és az energiatakarékossági 
lehetőségekre vonatkozó információnyújtást közepesnél kicsit jobbra értékelték, a többi 
vizsgált tényező esetében jóra minősítették a tájékoztatást. A legkedvezőbben az előre 
tervezett szolgáltatási szünetekről történő informálást ítélték meg. 
 

2.20. ábra 
A tájékoztatás tartalmának értékelése 

/max. ért. = 100/ 
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Az átlagosnál sokkal elégedettebbek voltak 
 
a szolgáltatási díjakról való tájékoztatással 

 a 60 év feletti, 
 a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező, 
 az átlagos jövedelmű, valamint 
 a két+ két félszobás lakásban élő válaszadók, 

 
a fűtési módok árainak összehasonlításáról való informálással 

 a 60 év feletti, 
 a szakmunkás végzettséggel rendelkező, 
 az 5, vagy több taggal rendelkező háztartásokat képviselő, 
 az átlagos jövedelmű, valamint 
 a két+ két félszobás lakásban élő válaszadók, 

 
az előre tervezett szolgáltatási szünetekről szóló tájékoztatással 

 a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
 a két+ két félszobás lakásban élő válaszadók, 

 
az energiatakarékossági lehetőségekről való informálással 

 a 60 év feletti, 
 a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező, 
 a két+ két félszobás lakásban élő válaszadók. 

 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A szolgáltatási díjakról való tájékoztatást kiemelkedő jelentőségűnek, az előre tervezett 
áramszünetről és az energiatakarékossági lehetőségekről szóló informálás nagyon fontosnak, 
a fűtési módok szerinti árösszehasonlításról szólót fontosnak tartották a megkérdezettek.  

2.21. ábra 
A tájékoztatás tartalmának fontossága 

/max. ért. = 100/ 
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 szolgáltatási díjak

előre tervezett szolgáltatási szünetek

energitakarékossági lehetőségek

 fűtési módok árainak összehasonlítása

70 75 80 85 90 95  
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A szolgáltatási rések alapján a tájékoztatás tartalmának vonatkozásában a Főtáv Zrt. 
teljesítménye minden vizsgált tényező tekintetében elmaradt az elvárásoktól. A rés a 
távfűtéshez kapcsolódó energiatakarékossági lehetőségekről való tájékoztatás esetében volt a 
legjelentősebb. 

2.22. ábra 
A tájékoztatással szembeni elvárások és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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2.3.4.3. A kapcsolattartás módja 
 
Az elmúlt 12 hónapban a Főtáv Zrt.-nél a telefonos és az ügyfélszolgálati irodán keresztüli 
kapcsolattartás volt meghatározó. 

2.23. ábra 
A kapcsolattartás módja az elmúlt 12 hónapban 

/említési arány %-ban/ 
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1,1

telefon
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A különböző lehetőségek közül az ügyfélszolgálati irodával kiemelkedően elégedettek, a 
telefonon, illetve levélen keresztüli kapcsolattartással nagyon elégedettek voltak az adott 
kapcsolattartási formát igénybe vevő lakossági fogyasztók. A Főtáv Zrt.-t internet útján 
megkereső ügyfelek is jóra értékelték az általuk választott ügyintézési módot. 
 

2.24. ábra 
A kapcsolattartás módjának elégedettsége 

/max. ért. = 100/ 
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ügyfélszolgálati iroda
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internet
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Az ügyfélszolgálati irodákon keresztül történő kapcsolattartás esetében – a kiemelkedően 
magas elégedettség mellett – az átlagosnál némileg kisebb volt az elégedettsége 

 az 50-59 éveseknek, 
 a két aktív keresővel rendelkező háztartásoknak, 
 az átlagosnál magasabb jövedelműeknek. 

 
A telefonos ügyfélszolgálattal – a kiemelkedően magas elégedettség mellett – az átlagosnál 
némileg elégedetlenebbek voltak 

 a 18-29 évesek, 
 a kéttagú háztartások, 
 az átlagosnál alacsonyabb jövedelműek, 
 az 1+2 félszobás lakásban élő válaszadók. 

 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A felmérés adatai szerint a Főtáv fogyasztói nagyon fontosnak tartják a telefonos ügyintézési 
lehetőségét, de az ügyfélszolgálati irodák is a fontos kapcsolattartási formák közé tartoznak.  
(2.25. ábra) 
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2.25. ábra 
A kapcsolattartás módjának fontossága 

/max. ért. = 100/ 
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A szolgáltatási rés alapján a Főtáv Zrt. teljesítménye a telefonos ügyintézés tekintetében 
tökéletesen megegyezik a nagyon magas elvárással, a másik három lehetőség vonatkozásában 
jelentős felülteljesítés tapasztalható. 

2.26. ábra 
 

Kapcsolattartási lehetőségekkel szembeni elvárások és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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2.3.5. Környezetvédelem 
 
A megkérdezettek nagyon fontosnak tartották azt, hogy a távhőszolgáltatás amennyire lehet, 
környezetbarát legyen. A lakossági fogyasztók véleménye szerint a szolgáltató tevékenysége 
során védi a környezetet, és ezt más fűtési módokénál nagyobb hatékonysággal teszi. Abból 
adódóan, hogy e tényezőknek nagy jelentőséget tulajdonítottak a megkérdezettek, a jó 
teljesítmény ellenére alulteljesítés tapasztalható. 
 

2.1. táblázat 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tényezők értékelése 

 
Elégedettség Min ősítési szempont Fontosság 

83 a többi fűtési módhoz képest környezetkímélőbb legyen 86 
83 a Főtáv Zrt. tevékenysége során védje a környezetét 89 

 
Az elégedettségi mutatók szerint a Főtáv Zrt. környezetvédelmi tevékenységét különösen 

 a 60 éves, vagy annál idősebb, 
 az öt, vagy ennél több tagú háztartások, valamint 
 a három, vagy ennél több szobás lakásban élő fogyasztók ítélték meg kedvezően. 

 
 

2.3.6. A szolgáltatási díj értékelése 
 
A fogyasztói elégedettség mérés zárásaként a távhőszolgáltatás díját értékeltettük a 
megkérdezettekkel. 
 
A díj mértékének a lakossági fogyasztók kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak, így nem 
meglepő, hogy e jellemző esetében nagymértékű alulteljesítést mutatkozott. 
 

2.2. táblázat 
A díjjal kapcsolatos értékítéletek alakulása 

 
Elégedettség Min ősítési szempont Fontosság 

60 
más fűtési módhoz képest a díj mértéke arányban 

álljon a szolgáltatás minőségével, előnyével 87 

 
A díjjal kapcsolatos fontossági értékítéletek szerint a kedvező ár/érték aránynak az átlagosnál 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 

 a felsőfokú iskolát végzett és  
 a három, vagy ennél több szobás lakásban élő megkérdezettek. 

 
Ezzel párhuzamosan az átlagosnál elégedettebbek voltak ezzel a tényezővel 

 a 60 éves, vagy annál idősebb, valamint 
 a két+ két félszobás lakásban élő válaszadók. 
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2.4. Cégspecifikus kérdések 
 
Jelen fejezetben az elégedettségi méréshez nem közvetlenül kapcsolódó – a mutató 
számításnál nem használt – kérdésekre kapott válaszok tapasztalatait ismertetjük. 
 
 
2.4.1. A Főtáv Zrt-ről összességében kialakult kép 
 
A felmérés végén a válaszadók ötfokozatú skálán összességében értékelték a Főtáv Zrt-t és 
tevékenységét. A kapott értéket (3,68) százfokú skálára vetítve és átlagolva 67 pontot 
kaptunk, azaz a háztartási fogyasztók jóra minősítették a szolgáltató teljesítményét. 

2.27. ábra 
 

Összességében milyen kép alakult ki Önben a Főtáv Zrt.-r ől és tevékenységéről? 
/említési arány %-ban, 100 = összes válaszadó/ 

 

2
6

28

51

13

nagyon rossz rossz közepes jó nagyon jó
0

10

20

30

40

50

60

%

 
 
 
2.4.2. A távhődíjak megítélése 
 
2.4.2.1. A megkérdezett háztartás távhődíjának megítélése 
 
A felmérés keretében választ kerestünk arra, hogy a megkérdezett milyennek minősíti a 
háztartása által jelenleg fizetett távfűtési díjat. 
 
Tapasztalatink szerint a megkérdezettek több mint egyharmada (35%) kimondottan 
magasnak, 44%-a magasnak és közel egyötöde (19%) tarja elfogadhatónak a jelenlegi 
távfűtési díjat. (2.28. ábra) 
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2.28. ábra 
 

Milyennek tarja a háztartása által jelenleg fizetett távfűtési díjat 
/említési arány %-ban, 100 = összes megkérdezett/ 
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2.4.2.2. Egy átlagos 52 m2-es lakás távhődíjának megítélése 
 
Az átlagos, 52 m2-es budapesti távfűtött lakás jelenlegi éves távhődíját (200.000 Ft) a 
válaszadók 33%-a tartja nagyon magasnak, a belső arányok gyakorlatilag megegyeznek a 
saját lakásnál megállapított arányokkal. 

2.29. ábra 
 

Egy átlagos 52 m2-es budapesti távfűtött lakás jelenlegi éves 
távhődíjának (200.000 Ft) megítélése 

/említési arány %-ban, 100 = összes megkérdezett/ 
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A lakossági fogyasztók ennek az összegnek valamivel több mint kétharmadát, 138.255 + 
1274 Ft-ot tartanának éves szinten elfogadhatónak. 
 
2.4.3. Az épületen belüli fűtési hálózatban keletkező hibák javítása 
 
A felmérés tapasztalata szerint a megkérdezett lakossági fogyasztók többsége (58%) még 
mindig úgy gondolja, hogy az épületen belüli fűtési hálózatban keletkező hiba javítása a Főtáv 
feladatkörébe tartozik. A fogyasztóknak csupán egynegyede tudja úgy, hogy ez a társasház, 
szövetkezet, mint osztatlan tulajdonos feladata. 

2.30. ábra 
 

Az épületen belüli fűtési hálózatban keletkező hibák javításának felelőse 
 

társasház, tulajdonos

Főtáv

egyéb

nem tudja

25%

58%

2%

15%
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2.4.4. Az általányban végzett műszaki segélyszolgálat iránt igények 
 
A havonta fix összegért a társasház részére kínált műszaki segélyszolgálat iránt a 
megkérdezettek nagyobbik hányada (66,1%) nem mutat érdeklődést. A válaszolók 12,1%-a 
viszont igénybe venne ilyen szolgáltatást. 

2.31. ábra 
Általányban végzett műszaki segélyszolgálat iránt igények 

nem igényelne

nem tudja

igényelne

66,1%

21,8%

12,1%

 
 
A leggyakrabban említett szolgáltatásokat a 2.3. táblázatban foglaltuk össze. 

2.3. táblázat 
A műszaki segélyszolgálat keretében igényelt szolgáltatások 

 

Megnevezés 
Említések száma 

(db) 
A szükséges karbantartási feladatok ellátása 33 
Radiátor cseréje 14 
Radiátor javítása, tisztítása 13 
Azonnali segítségnyújtás hiba esetén 8 
Hiba gyors elhárítása 8 
Rendszeres ellenőrzés, folyamatos állapotfelmérés 7 
Szabályzó felszerelése 7 
Mérők felszerelése, saját mérőórák felszerelése 7 
Fűtőtestek karbantartása a fűtési igény megkezdése előtt 6 
0-24 órás szolgálat 6 
Fűtési gondok javítása, mely a lakáson belül keletkezik 6 
Csövek belső tisztítása, csövek karbantartása 4 
A folyosói radiátorok csepegésének megszűntetése 4 
Mérők felszerelése, saját mérőórák felszerelése 4 
Átfogó műszaki átvizsgálás az egész rendszeren 4 
A lakás fűtési rendszerének ellenőrzése 4 
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2.4.5. A Főtáv honlapjának látogatottsága 
 
A lakossági fogyasztók 13%-a (193 fő) nyilatkozott úgy, hogy 2011 során meglátogatta a 
Főtáv honlapját. 
 
Az átlagosnál nagyobb volt a látogatottság  

 a férfiak, 
 a 18-39 évesek, 
 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. 

2.32. ábra 
A Főtáv honlapjának látogatottsága 2011-ben 

meglátogatta 

nem

nem emlékszik

13%

85%
2%

 
 

2.4.6. A Főtáv internetes ügyfélszolgálatának látogatottsága 
 
A válaszadásra felkért lakossági fogyasztók 5,9%-a (87 fő) látogatta meg 2011 során a Főtáv 
internetes ügyfélszolgálatát. 

2.33. ábra 
A Főtáv internetes ügyfélszolgálatának látogatottsága 2011-ben 

meglátogatta 

nem
nem emlékszik

6%

93%
1%
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Az átlagosnál nagyobb volt a látogatottság  

 a 18-39 évesek, valamint 
 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. 

 
Az internetes ügyintézés során leggyakrabban igénybevett szolgáltatásokat a 2.4. táblázatban 
foglaltuk össze. 

2.4. táblázat 
Az internetes ügyintézés során leggyakrabban igénybevett szolgáltatások 

 

Megnevezés 
Említések 
száma (db) 

Számla információk megtekintése 40 
Fogyasztási adatok megtekintése 29 
Befizetéssel kapcsolatos ügyintézés 14 
Tájékozódás 5 
Műszaki ügyintézés 3 
Kíváncsiságból nézte meg 3 
ÖKO pályázat miatt érdeklődött 3 

 
 
2.4.7. A Díjnet rendszer ismertsége 
 
Tapasztalataink szerint a megkérdezett fogyasztók 19%-a hallott már a Díjnet rendszerről. 
 
Az átlagosnál tájékozottabb voltak 

 a férfiak, 
 a 30-39 évesek, 
 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, 
 az átlag feletti jövedelmi kategóriába tartozók, 
 a három, vagy ennél nagyobb lakásban élő válaszadók. 
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2.34. ábra 
A Díjnet rendszer ismertsége 

ismeri

nem ismeri

19%

81%

 
A Díjnet rendszert ismerők 40%-a támogatja, 29%-a nem tudja és 31%-a nem támogatja azt, 
hogy a Főtáv csatlakozzon ehhez a rendszerhez. 
 
2.4.8. A Távszámla rendszer ismertsége 
 
A felmérés adatai szerint a megkérdezetteknek csupán 14%-a hallott már a Távszámla 
rendszerről. E szegmensen belül a fogyasztók 44%-a támogatja a Főtáv csatlakozását, 24%-a 
nem tud állást foglalni ebben a kérdésben, 32%-uk pedig határozottan ellenzi a csatlakozást. 
 

2.35. ábra 
A Távszámla rendszer ismertsége 

ismeri

nem ismeri

14%

86%
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2.5. Idősoros elemzések 
 
2.5.1. A teljesítések illetve az elvárások szintjének alakulása 
 
A következőkben összefoglaló táblázatok és ábrák segítségével mutatjuk be, hogyan változott 
a tényezők fontossága és a velük való elégedettség a bázis évhez illetve a legutóbbi felmérés 
idején mérthez képest. A táblázatok, illetve ábrák után rövid szöveges formában értékeljük is 
a változásokat. 
 
Az összehasonlítás célja nem részletes elemzés készítése, hanem a változások tendenciáinak 
bemutatása, az átlagértékek segítségével. 
 
Az értékítéletek előző vizsgálathoz viszonyított alakulását a táblázatok szélső oszlopaiban 
külön kiemeljük. Az értékelésnél alkalmazott jelek a következők: 
 
� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség nőtt, 
� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség nem változott, 
���� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség csökkent. 
 
 
2.5.1.1. A távhőszolgáltatás helye a közszolgáltatások rendszerében 
 
A következő táblázatban a közszolgáltatások megítélését mutató átlagértékek alakulását 
foglaljuk össze. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

� 85 85 84 telefonszolgáltatás 89 85 86 � 
� 87 87 87 vízszolgáltatás 98 96 96 � 
���� 76 78 68 távhőszolgáltatás 98 96 95 ���� 
� 88 87 94 áramszolgáltatás 99 97 95 ���� 
���� 78 79 85 postai szolgáltatás 87 86 82 ���� 
� 72 69 64 tömegközlekedés 85 83 81 ���� 

 
A távhőszolgáltatást, mint a közszolgáltatások egyikét értékelve megállapíthatjuk, hogy 
 

 a tavalyi évhez képest minimálisan romlott a távhőszolgáltatás megítélése, 
 a tényező fontossága a bázis évhez és az előző évhez viszonyítva minimális mértékben 

csökkent,  
 jelentősége minden vizsgálati évben kiemelkedő, 
 a szolgáltatási rés továbbra is jelentős mértékű. 
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2.5.1.2. A szolgáltatás (termékminőség) megítélése 
 
A termékminőség megítélésének alakulása a következő táblázatban követhető nyomon. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 85 86 90 hosszabb szolgáltatási szünetek 95 93 92 ���� 
���� 84 86 89 váratlan szolgáltatási szünetek 96 93 92 ���� 
� 85 85 89 közművek biztonsága 97 95 94 ���� 
���� 75 76 68 egyenletes szolgáltatási minőség 97 94 93 ���� 
���� 83 84 88 szünet nélküli karbantartás 94 91 88 ���� 

� 57 53 16 lakásonként szabályozható fűtés 83 91 88 ���� 
 
 
A táblázat adataiból kitűnik, hogy 

 az egy évvel korábban mért értékekhez képest a szolgáltatás (termékminőség) 
megítélése összességében minimális mértékben romlott, 

 a lakásonként szabályozható fűtés esetében a fogyasztói értékítéletekben javulás 
következett be,  

 minden általunk vizsgált tényező esetében az elvárások szintje csökkent, 
 a szolgáltatási rés valamennyi tényező esetében folyamatosan jelentős, a javulás 

ellenére a legnagyobb alulteljesítés továbbra is a lakásonként szabályozható fűtés 
esetében mutatkozik. 

 
 
2.5.1.3. A szolgáltatási hibák elhárítása 
 
A távhőszolgáltatásban hibát észlelők aránya 2011-ben 1%-al magasabb volt, mint az előző 
évben, a bázis évi értékhez képest, pedig némileg csökkent. 
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2.36. ábra 
 

Az elmúlt egy év során tapasztalt-e Ön hibát a távhőszolgáltatásban? 
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A szolgáltatási zavart észlelők körében minden évben megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan 
alakult a hibajavítás tényezőinek megítélése. A kapott értékeket a következő táblázatban 
összegeztük. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

� 72 68 58 bejelentőközpont elérhetősége 98 96 95 ���� 
� 70 68 56 szerelő megérkezésének gyorsasága 97 96 95 ���� 
� 68 68 47 hibajavítás gyorsasága 97 97 94 ���� 
� 74 71 45 hibajavítás megbízhatósága 98 97 94 ���� 
� 64 64 34 tájékoztatás a hiba okáról 93 89 88 ���� 

 
Az elégedettségi értékek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
 

 2011-ben a hibajavítás tényezőnek teljesítménye összességében javult az egy évvel 
korábbi értékekhez képest, ugyanakkor a bázis évhez viszonyítva sokkal jobb lett a 
vizsgált szempontok megítélése,  

 a paraméterek jelentősége a hiba okáról való tájékoztatás kivételével minden évben 
kiemelkedő jelentőséggel bír, 

 a szolgáltatási rés valamennyi szempont esetében – a kutatás sorozat kezdetétől fogva 
– jelentős, de az alulteljesítés mértéke 2011-ben valamennyi szempont esetében 
némileg kisebb lett. 
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2.5.1.4. Fogyasztásmérés, számlázás 
 
A fogyasztásmérés, számlázás kérdéskörében tapasztaltakat a következő táblázatban mutatjuk 
be. 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 63 65 58 mért hőfogyasztással arányos számla 93 94 93 ���� 

���� 72 74 86 számla pontossága, megbízhatósága 98 97 97 � 
� 64 64 79 számla érthetősége 98 96 96 � 

 
A feltárt adatok alapján 
 

 a tavalyi felméréshez viszonyítva a mért hőfogyasztással arányos számla és a számla 
pontossága esetében némileg romlott a fogyasztók elégedettsége, a harmadik tényező 
megítélése viszont nem változott, 

 a fogyasztásmérés, számlázás tényezői mindig kiemelkedően fontosak voltak az 
ügyfeleknek, így ezek jelentőségében alapvetően nem történt változás az egyes 
vizsgálati években, 

 a szolgáltatási rés továbbra is jelentősnek tekinthető minden tényező vonatkozásában. 
 
2.5.1.5. A leolvasással, számlázással kapcsolatos hibák elhárítása 
 
A leolvasással, számlázással kapcsolatos panaszt jelző fogyasztók aránya 2011-ben 1%-kal 
több, mint az előző évi és 2%-kal több a bázis évi értéknél. 

2.37. ábra 
 

Leolvasással, számlázással kapcsolatban volt-e panaszuk az elmúlt évben? 
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Az érintettek körében a panaszrendezés paramétereinek értékelése a következő táblázatban 
foglaltak szerint alakult. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
� 81 66 66 jelzés telefonon 90 91 92 � 

� 75 65 74 jelzés ügyfélszolgálati irodán 70 82 81 ���� 
� 60 58 35 jelzés levélben 47 58 22 ���� 
� 66 56 - jelzés interneten3 - 50 42 ���� 
� 70 65 61 reagálási idő hossza 96 97 98 � 
���� 63 66 69 ügyintézés személyes jellege 82 95 89 ���� 
���� 63 65 52 panasz megnyugtató rendezése 97 95 93 ���� 

 
Az elégedettségi értékek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

 a panaszrendezéshez köthető tényezők megítélése összességében jelentősen javult 
2010-hez képest, 

 a panaszrendezéshez köthető tényezők többségénél a fontossági mutató értéke némileg 
csökkent, 

 az elégedettségi értékek nagyfokú javulása azt eredményezte, hogy a szolgáltatási rés 
majdnem minden tényező esetében csökkent a legutolsó felméréshez képest.  

 
 
2.5.1.6. A díjfizetés tényezői 
 
A díjfizetés tényezőinek értékelése a következők szerint alakult: 

 
A vizsgált értékek alakulása 

 
 Elégedettség 

Min ősítési szempont 
Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
� 91 89 87 díjfizetés postai csekken 49 74 72 ���� 
� 90 90 93 díjfizetés banki átutalással 47 48 47 ���� 
� 70 63  bankkártyával az ügyfélszolgálaton  17 20 � 
���� 72 76 23 készpénzzel az ügyfélszolgálaton   9 23 25 � 

 
Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 

 az előző évhez képest némileg javult a postán csekkel történő számlakiegyenlítés és a 
bankkártyás fizetés minősítése, a banki átutalás értékelése változatlan maradt, 

 a postai csekken, valamint banki átutalással történő számlakiegyenlítés jelentősége 
némileg csökkent az elmúlt egy év során, 

 a fontossági oldalon a kutatás sorozat alatt a kezdettől a postai csekkel történő 
díjfizetés jelentősége a legnagyobb,  

                                                 
3 Ez a lehetőség 2003-ban került a vizsgált tényezők közé 
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 az adatok alapján a fogyasztók számára a számla kifizetése – a fogyasztói attitűdből 
logikusan következően – mindig is kisebb jelentősséggel bírt a távhőszolgáltatás 
megítélésének rendszerében. 

 minden paraméter vonatkozásában folyamatosan jelentős felülteljesítés tapasztalható. 
 
2.5.1.7. A munkatársak megítélése 
 
A munkatársakkal kapcsolatos értékítéleteket a következő táblázatban foglaltuk össze. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

���� 89 90 91 udvariasság 87 92 91 ���� 
� 88 87 90 felkészültség 89 94 95 � 
� 87 85 89 gyors, pontos munkavégzés 90 96 94 ���� 
� 90 88 90 ápoltság 84 85 85 � 
� 88 84 90 tájékozottság 88 94 92 � 

� 86 85 90 segítőkészség 89 95 92 � 
 
A táblázatból kitűnik, hogy 
 

 a fogyasztók munkatársakkal való elégedettség szintje – az udvariasságot leszámítva –
javult, 

 a munkatársak megítélése a vizsgálati évek során mindig nagyon kedvező volt, 
 a követelmények folyamatosan magas szintűek,  
 a jó teljesítmény ellenére az ápoltság tényezőjét kivéve minden paraméter esetében 

évről-évre alulteljesítés tapasztalható, amely a nagyon magas elvárásnak tudható be. 
 
2.5.1.8. A tájékoztatás értékelése 
 
A vizsgálati évek során a következők szerint alakult a tájékoztatás megítélése: 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 70 73 72 tájékoztatás szolgáltatási díjakról 96 95 94 ���� 

� 61 60 36 
tájékoztatás fűtési módok árainak 

összehasonlításáról 
70 78 78 � 

���� 80 81 83 
tájékoztatás előre tervezett szolgáltatási 

szünetekről 
96 95 91 ���� 

���� 62 65 38 
tájékoztatás energiatakarékossági 

lehetőségekről 
85 90 87 ���� 
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A feltárt adatok tanúsága szerint 
 2011-ben az előző évhez képest összességében kedvezőtlenebb lett a tájékoztatás 

vizsgált tényezőinek a megítélése, 
 a fűtési módok árainak összehasonlításáról szóló tájékoztatás szerepe stagnált, a másik 

három paraméter jelentősége némileg csökkent a tavalyi felméréshez képest, 
 minden évben a szolgáltatási díjról és az előre tervezett szolgáltatási szünetekről szóló 

informálás fontosabb a fogyasztók számára, mint a nem közvetlenül szolgáltatásra 
vonatkozó tájékoztatás, 

 a vizsgált tényezők vonatkozásában minden évben jelentős alulteljesítés tapasztalható.  
 
2.5.1.9. Környezetvédelem 
 
A következő táblázatban a lakossági fogyasztók környezetvédelemmel kapcsolatos 
értékítéletének alakulását követhetjük nyomon. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

���� 83 85 87 
távhőszolgáltatás más fűtési módoknál 

környezetkímélőbb volta 
90 87 86 ���� 

���� 83 84 85 
ahogy a távhőszolgáltató tevékenysége 

során védi a környezetet 
91 89 89 � 

 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy e tényezők vonatkozásában mindig magas 
szintű volt a fogyasztók elégedettsége, és az értékítéletekben csak kismértékű változások 
történtek. Ugyanakkor a paraméterek jelentősége a bázis évhez képest némileg csökkent. 
 
2.5.1.10. A szolgáltatási díj értékelése 
 
A szolgáltatási díj megítélése az elmúlt évi felméréshez viszonyítva kedvezőtlenebb volt. A 
fogyasztói értékítéletek szerint a más fűtési módokhoz viszonyított ár/érték arány mindig 
nagyon fontos tényezőnek minősült.  
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

���� 60 63 53 
más fűtési módokhoz viszonyítva az 

ár/érték arány 
91 88 87 ���� 
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2.5.2. Cégspecifikus kérdések 
 
2.5.2.1.  A telefonos ügyintézésről4 
 
2.5.2.2. A kapcsolattartás módjal5 
 
A telefonos ügyintézéssel kapcsolatos attitűdöket 2002-ben, a másik három lehetőséget 2010-
ben kezdtük el vizsgálni. 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2002 2002 2010 2011  

���� 89 90 75 telefonos ügyintézés 85 89 88 ���� 

���� 93 94  Ügyfélszolgálati iroda  66 72 � 
���� 69 82  levél, fax  37 42 � 
� 85 85  Internet  45 44 ���� 

 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 

 a tavalyi felméréshez viszonyítva az – Internetet leszámítva – minden tényező 
megítélése romlott, 

 a lakossági fogyasztók számára a telefonos lehetőség szerepe a legnagyobb, a tényező 
számukra kiemelkedő jelentőséggel bír, 

 a legfontosabbnak ítélt telefonos kapcsolattartás esetében optimális teljesítés 
tapasztalható, a másik három mód tekintetében a szolgáltató teljesítménye meghaladja 
az elvárásokét. 

 
2.5.2.3. A Főtáv Zrt-ről összességében kialakult kép 
 
A Főtáv Zrt. összességében történő megítéléséről egy másik kutatási sorozatból már 1996. óta 
rendelkezésünkre állnak adatok. A fogyasztói elégedettségi felmérést megelőzően a feltárt 
vélemények értékelése nem 100-as skálára kivetítve történt, ezért az összes átlagértéket az 
ötös skálát alapul véve közöljük. 

A vizsgált értékek alakulása6 
2011 3,67  2003 3,75 
2010 3,75  2002 3,75 
2009 3,71  2001 3,4 
2008 3,61  2000 3,3 
2007 3,75  1999 3,3 
2006 3,69  1998 3,3 
2005 3,82  1997 3,4 
2004 3,75  1996 3,3 

                                                 
4 Ezt a lehetőséget 2002 óta vizsgáljuk 
5 Ezt a lehetőséget 2002 óta vizsgáljuk 
6 Az 1996-os, az 1997-es és 1998-as értékek az MC/OPK felmérései alapján 
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A táblázatból kitűnik, hogy az éveken keresztül közel azonos értékelés 2002-ben javult, s 
2004-ig az akkor elért szinten maradt, 2005-ben pedig még kedvezőbb lett. Ez a felívelő 
tendencia akkor az áremelések hatására megtört, a távhőszolgáltató minősítése 
kedvezőtlenebb lett. A 2011-es felmérés az előző évhez képest minimálisan romló 
értékítéletet jelez. 
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3. AZ ÜZLETI FOGYASZTÓK ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA 
 
3.1. Az üzleti fogyasztói minta összetétele 
 
A üzleti (nem-háztartási) fogyasztók véleményét 200 elemszámú, kvóta alapján képzett 
mintában térképeztük fel. A minta ismérvek szerinti megoszlását a következő ábra 
szemlélteti. 

3.1. ábra 
A minta ismérvek szerinti megoszlása 

 
 
 

 
 
 
 

Cég típusa:
� profitorientált     70%

� non-profit 30%

Főtevékenység:
� ipar 4%

� szolgáltatás 28%

� kereskedelem 43%

� egészségügy 2%

� oktatás 21%

� közigazgatás 2%

Távhő-költség szerepe:

� lényegtelen 2%

� kis jelentőségű 5%

� átlagos 32%

� jelentős 32%

� alapvető 24%

� nem elemzik 5%
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3.2. A távhőszolgáltatás helye a közszolgáltatások rendszerében 
 
A felmérés első lépésében az üzleti fogyasztók körében is a távhőszolgáltatás 
közszolgáltatások rendszerében elfoglalt helyét térképeztük fel. 
 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált közszolgáltatásokkal alapvetően 
elégedettek a fogyasztók, a víz-, az áram- és a telefonszolgáltatást nagyon jóra, a másik három 
szolgáltatást jóra értékelték a megkérdezettek. A távhőszolgáltatás önmagában kedvező 
értékelése mellett „szoros versenyben” a rangsor ötödik helyére került. 
 

3.2. ábra 
A közszolgáltatásokkal való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

88

86

86

80

77

72

vízszolgáltatás

áramszolgáltatás 

telefonszolgáltatás 

 postai szolgáltatás

 távhőszolgáltatás 

 tömegközlekedés

0 20 40 60 80 100  
 
 
 

A szegmentációs elemzések szerint az átlagosnál kedvezőbb volt a távhőszolgáltatás 
megítélése 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét átlagosnak tartó illetve azt nem 
elemző, 

 az oktatás területén tevékenykedő, 
 a 100 főnél nagyobb létszámmal működő közületeknél, valamint 
 a non-profit szervezetek képviselői körében. 
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 A közszolgáltatásokkal való elégedettség a fontosság tükrében 
 
A vizsgálat során választ kerestünk arra is, hogy az üzleti fogyasztók számára ezek a 
közműszolgáltatások mennyire fontosak. 
 

3.3. ábra 
A közszolgáltatások fontossága 

/max. ért. = 100/ 
 

97

95

95

94

81

71

áramszolgáltatás 

telefonszolgáltatás 

vízszolgáltatás

 távhőszolgáltatás 

 postai szolgáltatás

 tömegközlekedés

0 20 40 60 80 100  
 

 
 
Az ábrából kitűnik, hogy a válaszadók értékítélete szerint az áramszolgáltatás bír a 
legnagyobb jelentőséggel, de a telefon-, a víz- és a távhőszolgáltatás szerepe is gyakorlatilag 
ugyanekkora. Az értékítéletek szerint a tömegközlekedésnek van a legkisebb szerepe. 
 
A távhőszolgáltatás minden vizsgált fogyasztói csoportban nagy jelentőségűnek bizonyult, a 
szegmentációs elemzések markáns különbséget nem hoztak a felszínre. 
 
Megvizsgáltuk azt is, hogy a közszolgáltatásokkal szembeni elvárások szintje illetve az egyes 
szolgáltatások színvonala mennyire felel meg egymásnak. (3.4. ábra) 
 
 



 

 

47

3.4. ábra 
 

A vizsgált szolgáltatások fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 távhőszolgáltatás 

áramszolgáltatás 

telefonszolgáltatás 

vízszolgáltatás

 postai szolgáltatás

 tömegközlekedés
65 75 85 95

elégedettség fontosság� �

           86  97

     86           95

  88                    95

77 94

   80  81

71           72

 
 
 
Az ábrán jól látható, hogy a nagyon magas követelményszintnek köszönhetően a 
tömegközlekedés kivételével a felmérésbe bevont összes közszolgáltatás esetében elmaradt az 
elvárásoktól a nyújtott teljesítmény. A szolgáltatási rés a távhőszolgáltatás vonatkozásában 
bizonyult a legnagyobbnak, de az alulteljesítés az áramszolgáltatás esetében is jelentős. 
 
3.3. A távhőszolgáltató szolgáltatási színvonalának értékelése 
 
A felmérésben a közszolgáltatások értékelését a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó tényezők 
részletes vizsgálata követte. A következőkben ennek tapasztalatait ismertetjük. 
 
3.3.1. A szolgáltatás (termékminőség) megítélése 
 
A termékminőség értékelése a következő szempontok alapján történt: 

 ne legyen hosszabb szolgáltatási szünet, 
 ne legyen váratlan szolgáltatási szünet, 
 a távhőszolgáltatás közművei biztonságosak legyenek, 
 egyenletes legyen a távhőszolgáltatás minősége, 
 az elosztóhálózat karbantartása miatt ne, vagy csak rövid ideig szüneteljen a 

szolgáltatás. 
 
A válaszadók a vizsgált tényezőkkel elégedettek, az egyenletes szolgáltatást jóra, a többi 
paramétert nagyon jóra értékelték. (3.5. ábra) 
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3.5. ábra 

A szolgáltatás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

89

86

85

85

76

hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása

váratlan szolgáltatási szünetek előfordulása

elosztóhálózat szünet nélküli karbantartása

távhőszolgáltatás közműveinek biztonsága

egyenletes szolgáltatási minőség

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90  
 
A szegmentációs elemzések szerint a kedvező értékelés általánosnak mondható, de az 
átlagosnál jóval elégedettebbek voltak 
 
minden vizsgált paraméterrel 

 az oktatás és egészségügy területén, illetve 
 a 100 főnél nagyobb létszámmal tevékenykedő üzleti ügyfelek. 

 
Rajtuk kívül 
 
a hosszabb és a váratlan szolgáltatási szünetek elő(nem)fordulása tekintetében 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek minősítő 
illetve azt nem elemző cégek, intézmények képviselői, valamint 

 a 21-50 főt foglalkoztató válaszadók, 
 

a közművek biztonságát tekintve 
 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek tartó 

fogyasztók, valamint 
 az ipar területén tevékenykedő interjúalanyok, 
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a szolgáltatás minőség egyenletessége esetében 
 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek minősítő 

illetve azt nem elemző cégek, intézmények képviselői, 
 a non-profit szervezetek interjúalanyai, valamint 
 a 21-100 főt foglalkoztató cégek válaszadói, 

 
a szünet nélküli karbantartás tényezőjével 

 a távhő-költség gazdálkodásban betöltött szerepét nem elemző gazdálkodási szervek 
képviselői, 

 a non-profit szervezetek válaszadói, valamint  
 az ipar területén működő szervezetek interjúalanyai. 

 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A közületi fogyasztók nagyon magas elvárásainak tudható be, hogy a Főtáv Zrt. teljesítménye 
a kedvező értékelés mellett is - valamennyi vizsgált szempont tekintetében - elmaradt a 
nagyon magas követelmény szinttől. Az alulteljesítés mértéke a relatíve 
„legkedvezőtlenebbül” értékelt egyenletes szolgáltatási minőség esetében volt a legnagyobb. 
 

3.6. ábra 
A vizsgált tényezők fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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hosszabb szolgáltatási szünetek előfordulása
70 75 80 85 90 95 100

elégedettség fontosság� �  
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3.3.2. A hibaelhárításról 
 
Az adatfelvételeket megelőző egy év során a megkérdezettek 18%-a tapasztalt hibát a 
távhőszolgáltatásban. 

3.7. ábra 
 

Tapasztalt-e a hibát a távhőszolgáltatásban az elmúlt 12 hónap során? 

igen

nem

18%

82%

 
 
 
Szolgáltatási zavar észlelése 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét kis jelentőségűnek tartó közületek, 
 a szolgáltatás területén működő cégek, valamint  
 a 21-50 főt foglalkoztató szervezetek  

válaszadói körében volt a legnagyobb arányú. 
 
Feltérképeztük azt is, hogy a kérdésben érintett ügyfelek mennyire tartják fontosnak a 
hibaelhárításához kapcsolódó tényezőket, s tapasztalataik alapján mennyire elégedettek 
azokkal. 
 
A válaszok elemzése előtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a témáról értelemszerűen csak 
azok nyilatkoztak, akik az elmúlt 12 hónap során a távhőszolgáltatásban zavart észleltek (35 
fő). Az alminta kis elemszáma miatt a kérdéskör vizsgálatánál a szegmentációs elemzésektől 
eltekintünk. 
 

 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A megkérdezettek a bejelentőközpont elérhetőségével nagyon elégedettek, a hibaelhárítás 
többi tényezőjét jóra értékelték. Ugyanakkor ezek a jellemzők nagyon nagy fontossággal 
bírnak, így e téren a szolgáltató teljesítménye minden tényező esetében az elvárások szintje 
alatt maradt. A szolgáltatási rés a bejelentőközpont elérhetőségénél bizonyult a legkisebbnek, 
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s a hibajavítás gyorsasága esetében felelt meg legkevésbé a vele szemben támasztott 
követelményeknek. 
 

3.8. ábra 
A hibaelhárítás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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hibajavítás gyorsasága
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hibajavítás megbízhatósága

tájékoztatás a  hiba okáról

bejelentőközpont elérhetősége
65 75 85 95

elégedettség fontosság� �  
 

3.3.3. Az üzemszerű kapcsolatok megítélése 
 
Az üzemszerű kapcsolatok értékelése 

 a fogyasztásmérés, számlázás, 
 az azzal kapcsolatban felmerülő panaszok ügyintézése, valamint 
 díjfizetés kérdéskörében történt. 

 
3.3.3.1. Fogyasztásmérés, számlázás 
 
Az üzleti fogyasztók jónak ítélték a fogyasztásmérés, számlázás vizsgált tényezőit. (3.9. ábra) 
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3.9. ábra 

A fogyasztásmérés, számlázás vizsgált tényezőivel való elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

72

69

65

számla pontossága, megbízhatósága

mért hőfogyasztással arányos számla

számla érthetősége

10 20 30 40 50 60 70  
 
Az átlagosnál elégedettebbek voltak 
 
minden vizsgált tényezővel 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek minősítő 
ügyfelek, 

 az oktatás területén működő cégek válaszadói, és 
 a 21-50 főt, illetve a 100 főnél többet foglalkoztató üzleti fogyasztók képviselői, 

 
rajtuk kívül 
 
a számla pontosságával, megbízhatóságával 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét nem elemző üzleti fogyasztók, 
valamint 

 az ipar területén működő cégek válaszadói, 
 

a számla érthetőségével 
 az 51-100 főt foglalkoztató közületek interjúalanyai. 

 
Az átlagos szinttől valamennyi paraméter vonatkozásában elmaradt viszont az elégedettsége 

 a távhő-költség gazdálkodásban betöltött szerepét lényegtelen illetve kis 
jelentőségűnek tartó cégek képviselőinek. 

 
 Az elégedettség a fontosság tükrében 

 
A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos tényezők fontossági mutatóinak kiugróan 
magas értékei azt jelzik, hogy a fogyasztók kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak e 
jellemzőknek. A nagyon magas elvárási szint miatt a kérdéskör minden vizsgált tényezőjénél 
jelentős alulteljesítést tapasztaltunk. 
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3.10. ábra 
 

A fogyasztásmérés, számlázás tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.3.2. A fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos panaszok intézése 
 
A felmérés eredményeinek tanúsága szerint az elmúlt egy évben leolvasással, számlázással 
kapcsolatos panasza a válaszadók kevesebb, mint tizedének volt. 
 

3.11. ábra 
Fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatban volt-e Önnek panasza az elmúlt 

12 hónapban? 

igen

nem

7%

93%
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A panaszos előfordulási gyakoriságának feltárásán túl az érintettek körében feltérképeztük 
 a probléma bejelentési lehetőségekkel és 
 a panaszrendezéssel kapcsolatos vélemények alakulását is. 

 
A válaszadók döntő többsége /14 fő/ telefonon jelentette be számlázással kapcsolatos 
panaszát. Ők nagyon elégedettek voltak ezzel a megoldással /89/. Hét üzleti fogyasztó az 
ügyfélszolgálati irodán, szintén heten levélben, négyen pedig Interneten jelezték 
fogyasztásméréssel, számlázással kapcsolatos gondjukat. Az ügyfélszolgálati irodában /75/, 
levél útján /79/ illetve online /75/ történő panasz bejelentési lehetőséget egyaránt jóra 
értékeltek az érintettek.  
 
A legnagyobb – közel maximális – jelentőséggel a telefonon /93/ történő jelzés bír, de nagyon 
fontosnak tartják az ügyfélszolgálat iroda /82/ bejelentési lehetőségét is. Az elégedettségi 
értékeket a fontosságiakkal összevetve megállapíthatjuk, hogy a legfontosabbnak tartott 
telefonos bejelentés esetében a Főtáv Zrt. teljesítménye gyakorlatilag megfelelt a panaszosok 
elvárásainak. 

 
A panaszrendezés vizsgált tényezői közül az ügyintézés személyes jellegét jóra, a másik két 
paramétert nagyon jóra értékelték az érintettek. Ugyanakkor mindhárom vizsgált tényezőnek 
kiemelt fontosságot tulajdonítottak a válaszadók. Ebből adódóan a szolgáltató nyújtott 
teljesítménye különösen a reagálási idő hossza és az ügyintézés személyes jellege esetében 
nagymértékben maradt el az elvárásoktól. 

3.12. ábra 
 

Panaszrendezés tényezőinek fontossága és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.3.3. A díjfizetésről 
 
A legfontosabbnak tartott két díjfizetési lehetőségekkel kapcsolatban nagyfokú elégedettséget 
tapasztaltunk a megkérdezettek körében, de az üzleti fogyasztók kedvezően értékelték az 
ügyfélszolgálaton történő két számlarendezés módját is. 

3.13. ábra 
A díjfizetési lehetőségekkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
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 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A lehetséges díjfizetési módokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az üzleti fogyasztók a 
banki átutalásnak tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget. A felmérés tapasztalata szerint a 
számla ügyfélszolgálati irodán való készpénzzel vagy bankkártyával történő kiegyenlítésére 
jóval kisebb igény mutatkozik. 
 
A szolgáltatási rések azt mutatják, hogy a számlakiegyenlítési lehetőségek vonatkozásában a 
Főtáv Zrt. teljesítményét kedvezően értékelték az üzleti ügyfelek, e téren minden vizsgált 
tényező esetében jelentős túlteljesítés mutatkozott. (3.14. ábra) 
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3.14. ábra 
A díjfizetési lehetőségek fontossága és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.4. A fogyasztóval való kommunikáció megítélése 
 
A szolgáltató fogyasztóval való kommunikációját 

 a munkatársak teljesítménye, 
 a tájékoztatás tartalma és 
 a kapcsolattartás módja 

alapján értékelték a megkérdezettek. 
 
3.3.4.1. A munkatársak megítélése 
 
A megkérdezettek 38%-a került kapcsolatba az elmúlt 12 hónap során a távhőszolgáltató 
valamely munkatársával. Az elégedettségi mutatók magas értékei azt mutatják, hogy ők 
egyöntetűen nagyon kedvezően ítélték meg a Főtáv Zrt. munkatársait. (3.15. ábra) 
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3.15. ábra 
A Főtáv Zrt. munkatársainak megítélése 

/max. ért. = 100/ 
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Különösen 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét kis jelentőségűnek tartó válaszadók, 
 az egészségügy és az ipar területén tevékenykedő, valamint 
 az 51-100 főt foglalkoztató üzleti ügyfelek képviselői voltak jó véleménnyel a 

szolgáltató alkalmazottairól. 
 
A munkatársakkal való elégedettség általánosnak mondható, a szegmentációs elemzések 
érdemleges különbségeket nem hoztak a felszínre. 
 

 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A munkatársakkal szemben támasztott követelmények az ápoltságot kivéve minden tényező 
esetében a maximális értékhez közelítenek, így a nagyon kedvezően értékelt teljesítmény 
ellenére minden paraméter esetben kismértékű alulteljesítés tapasztalható. (3.16. ábra) 
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3.16. ábra 
A munkatársakkal szembeni elvárások és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.4.2. A tájékoztatás tartalma 
 
A tervezett szolgáltatási szünetekkel kapcsolatos tájékoztatást nagyon jóra értékelték az üzleti 
ügyfelek. Ugyanakkor a szolgáltatási díjakról történő információnyújtást jónak, az 
energiatakarékossági lehetőségekről és a fűtési módok árainak összehasonlításáról való 
tájékoztatást csak közepesnek tartották. 

3.17. ábra 
A tájékoztatás tartalmának értékelése 

/max. ért. = 100/ 
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A szolgáltató tájékoztató tevékenységét általában véve 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét átlagos jelentőségűnek tartó ügyfelek, 
 a non-profit szervezetek képviselői,  
 az oktatási tevékenységet folytató megkérdezettek, valamint 
 az 51-100 illetve a 100-nál több főt foglalkoztató közületi fogyasztók ítélték meg a 

leginkább kedvezően. 
 
Mellettük 
 
a szolgáltatási díjak vonatkozásban 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek tartó 
válaszadók, valamint 

 az egészségügy területén dolgozó interjúalanyok, 
 
a fűtési módok árainak összehasonlításáról való informálás tekintetében 

 az egészségügyben dolgozó interjúalanyok,  
 

az előre tervezett szolgáltatási szüneteket illetően 
 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét nem elemző cégek válaszadói,  
 az ipar területén tevékenykedő ügyfelek képviselői, valamint 
 a 21-50, fő alkalmazottat foglalkoztató cégek megkérdezettei, 

 
az energiatakarékossági lehetőségekkel való megismertetést tekintve 

 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét alapvető jelentőségűnek tartó 
válaszadók, 

 a kereskedelem területén tevékenykedő ügyfelek 
 
bizonyultak leginkább elégedettnek. 
 
Ugyanakkor az átlagosnál rosszabb véleménnyel voltak a tájékoztatásról minden tényező 
esetében a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét kis jelentőségűnek minősítő 
megkérdezettek. 
 

 Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
A megkérdezettek a szolgáltatási díjakról és az előre tervezett áramszünetről szóló 
tájékoztatás kiemelkedően, az energiatakarékossági lehetőségekről történő informálást nagyon 
fontosnak, a fűtési módok árainak összehasonlításáról való tájékoztatást fontosnak tartották. A 
szolgáltatási rések alapján a tájékoztatás tartalmának vonatkozásában a Főtáv Zrt. 
teljesítménye minden vizsgált tényező tekintetében jelentősen elmaradt az elvárásoktól. Az 
elmaradás az energiatakarékossági lehetőségek esetében volt a legjelentősebb, az előre 
tervezett szolgáltatási szünetek vonatkozásában a legkisebb. (3.18. ábra) 
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3.18. ábra 
 

A tájékoztatással szembeni elvárások és a velük való elégedettség 
/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.4.3. A kapcsolattartás módja 
 
A különböző lehetőségek közül a telefonos, az ügyfélszolgálati és az Internetes 
kapcsolattartási, ügyintézési lehetőséggel nagyon elégedettek voltak az adott formát igénybe 
vevő cégek képviselői. A Főtáv Zrt.-t levél útján megkereső ügyfelek is jóra értékelték az 
általuk választott ügyintézési módot. 
 
Ugyanakkor a közületi fogyasztók kiemelkedő jelentőséget csak a telefonos ügyintézésnek 
tulajdonítottak, a levélben, faxon történő kapcsolattartás lehetőségét közepesen fontosnak, a 
másik két ügyintézési módot fontos jelentőségűnek tartották. (Az elmúlt 12 hónap során 
legtöbben a telefonos kapcsolatot vették igénybe (33%), ügyfélszolgálati irodát a 
megkérdezettek 30%-a keresett fel, levél útján 4%, Interneten keresztül szintén 4% intézte 
távhővel kapcsolatos ügyeit. A cég honlapját a megkérdezettek 22%-a látogatta meg a 
vizsgált időszakban.) 
 
A szolgáltatási rés alapján a Főtáv Zrt. teljesítménye a telefonos ügyintézés tekintetében 
némileg elmaradt a nagyon magas elvárástól, ugyanakkor a másik három lehetőség 
vonatkozásában jelentős felülteljesítés mutatkozott. (3.19. ábra) 
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3.19. ábra 
Kapcsolattartási lehetőségekkel szembeni elvárások és a velük való elégedettség 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
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3.3.5. Környezetvédelem 
 
A nem-háztartási fogyasztók véleménye szerint a szolgáltató tevékenysége során védi a 
környezetet és ezt más fűtési módokénál nagyobb hatékonysággal teszi. Ugyanakkor – mivel 
e tényezőknek nagy jelentőséget tulajdonítottak a megkérdezettek – a teljesítmény az 
elvárásoktól némileg elmaradt. 
 

3.1. táblázat 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tényezők értékelése 

 
Elégedettség Min ősítési szempont Fontosság 

84 
a többi fűtési módhoz képest környezetkímélőbb 

legyen 92 

81 
a Főtáv Zrt. tevékenysége során védje a 

környezetét 93 
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3.3.6. A szolgáltatási díj értékelése 
 
A fogyasztói elégedettség mérés zárásaként a távhőszolgáltatási díjat értékeltettük a 
megkérdezettekkel. A díj mértékének és az igénybe vehető kedvezményeknek a közületi 
fogyasztók kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak. Ugyanakkor mindkét tényező csak 
közepes mértékben felelt meg az elvárásaiknak, így a szolgáltatás színvonalában e jellemzők 
esetében jelentősen mértékű alulteljesítést tapasztalható. 

3.2. táblázat 
A díjjal kapcsolatos értékítéletek alakulása 

 
Elégedettség Min ősítési szempont Fontosság 

58 
más fűtési módhoz képest a díj mértéke arányban 

álljon a szolgáltatás minőségével, előnyével 
93 

45 kedvezményeket vehessen igénybe 95 
 
 
3.4. Cégspecifikus kérdések 
 
Jelen fejezetben a fogyasztói elégedettségi felméréshez közvetlenül nem kapcsolódó – a 
mutató számításnál nem használt – kérdéskörök vizsgálatának eredményeit mutatjuk be. 
 
3.4.1. A jelenlegi méréstechnikai rendszer megítélése 
 
A válaszadók valamivel több mint fele úgy nyilatkozott, hogy elégedett a távhőszolgáltatás 
jelenlegi méréstechnikai rendszerével. 

3.20. ábra 
 

Elégedettek-e Önök a távhőszolgáltatás jelenlegi méréstechnikai rendszerével? 
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Különösen 
 a távhőköltség gazdálkodásban betöltött szerepét átlagosnak tartó válaszadók, 
 a non-profit szervezeteknél dolgozó megkérdezettek, 
 az oktatás területén tevékenykedő, valamint 
 a 21-50 főt foglalkoztató üzleti ügyfelek képviselői  

ítélték meg kedvezően a vizsgált tényezőt. 
 
3.4.2. A kereskedelmi és ügyfélszolgálati kapcsolattartók ismertsége 
 
A megkérdezettek 19%-a nyilatkozott úgy, hogy ismeri a kereskedelmi és ügyfélszolgálati 
kapcsolattartóját a Főtáv Zrt-nél.  
 
Ez az arány  

 az oktatás területén tevékenykedő szervezetek, valamint 
 a 100-nál több főt foglalkoztató fogyasztók körében  

az átlagosnál jóval magasabb volt. 
 
3.4.3. Az energetikai kérdésekben döntést hozó személy 
 
A kutatásba bevont közületek felénél az ügyvezető az energetikai kérdésekben döntést hozó 
személy. 

3.21. ábra 
 

Az Önök cégénél ki dönt energetikai kérdésekben? 
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Az egyéb válaszok között legtöbben az önkormányzatot nevezték meg. 
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3.4.4. A Főtáv Zrt-ről összességében kialakult kép 
 
A felmérés végén arra kértük a válaszadókat, hogy összességében, egy számjeggyel is 
értékeljék a Főtáv Zrt-t és tevékenységét. A kapott válaszokat százfokú skálára vetítve és 
átlagolva 73 pontot kaptunk, azaz a nem-háztartási fogyasztók jónak minősítették a 
szolgáltató teljesítményét.  
 
Különösen 

 a távhő-költség gazdálkodásban betöltött szerepét átlagos jelentőségűre értékelő, illetve 
azt nem elemző cégek képviselői, 

 a non-profit szervezetek válaszadói, 
 az ipar területén tevékenykedő közületek képviselői, valamint 
 a 21-50 főt alkalmazó, és a 100-nál több főt foglalkoztató üzleti fogyasztók voltak 

elégedettek a Főtáv Zrt. tevékenységével. 
 
A kapott válaszok kategóriánkénti megoszlását a következő ábra szemlélteti. 
 

3.22. ábra 
 

Összességében milyen kép alakult ki Önben a Főtáv Zrt-r ől és tevékenységéről? 
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3.5. Idősoros elemzések 
 
3.5.1. A teljesítések illetve az elvárások szintjének alakulása 
 
A következőkben összefoglaló táblázatok illetve ábrák segítségével mutatjuk be, hogyan 
változott a tényezők fontossága és a velük való elégedettség a bázis évhez illetve a legutóbbi 
felmérés idején mérthez képest. A táblázatok illetve ábrák után rövid szöveges elemezés 
formájában értékeljük is a változásokat. 
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Az összehasonlítás célja nem részletes elemzés készítése, hanem a változások tendenciáinak 
bemutatása az átlagértékek segítségével. 
 
Az értékítéletek előző vizsgálathoz viszonyított alakulását a táblázatok szélső oszlopaiban 
külön kiemeljük. Az értékelésnél alkalmazott jelek a következők: 
 
� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség nőtt, 
� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség nem változott, 
���� = adott tényező fontossága/a vele való elégedettség csökkent. 
 
3.5.1.1. A távhőszolgáltatás helye a közszolgáltatások rendszerében 
 
A következő táblázatokban a közszolgáltatások megítélését mutató átlagértékek alakulását 
foglaljuk össze. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
� 86 81 86 telefonszolgáltatás 97 85 95 � 
� 88 86 88 vízszolgáltatás 94 94 95 � 
� 77 76 74 távhőszolgáltatás 96 93 94 � 
� 86 86 91 áramszolgáltatás 99 95 97 � 
� 80 77 84 postai szolgáltatás 86 78 81 � 
� 72 68 63 tömegközlekedés 83 70 71 � 

 
 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
 

 mind a bázis, mind a tavalyi évhez képest kedvezőbb lett a távhőszolgáltatás 
megítélése, 

 abból adódóan, hogy az áramszolgáltatás kivételével, melynek elégedettségi értéke 
nagyon kedvező, minden közszolgáltatás megítélése javult az elmúlt vizsgálathoz 
képest, a távhőszolgáltatás közszolgáltatások rangsorában elfoglalt helye nem 
változott, 

 a tényező fontossága a bázis évhez viszonyítva csökkent, az előző felméréshez képest 
minimális mértékben emelkedett,  

 a távhőszolgáltatás jelentőségét minden évben kiemelkedően fontosnak tartották az 
üzleti ügyfelek, 

 a szolgáltatási rés jelentős mértékű minden évben jelentős, de 2001-hez képest 
nagysága alacsonyabb lett. 
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3.5.1.2. A szolgáltatás (termékminőség) megítélése 
 
A termékminőség megítélésének alakulása a következő táblázatban követhető nyomon. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 Elégedettség 

Min ősítési szempont 
Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
� 89 88 93 hosszabb szolgáltatási szünetek 97 97 94 ���� 
���� 86 88 92 váratlan szolgáltatási szünetek 98 98 95 ���� 
���� 85 87 91 közművek biztonsága 98 98 96 ���� 
���� 76 79 77 egyenletes szolgáltatási minőség 96 97 95 ���� 
���� 85 86 92 szünet nélküli karbantartás 93 96 94 ���� 

 
A táblázat adataiból kitűnik, hogy 

 a hosszabb szolgáltatási szünetek kivételével mind a bázisév, mind a tavalyi 
felméréshez értékeléséhez képest némileg kedvezőtlenebb lett a tényezők megítélése, 

 az elvárási értékek szerint a fogyasztók minden évben nagyon fontosnak tartották 
ezeket a jellemzőket, bár  

 a tényezők jelentősége mind 2001-hez, mind 2010-hez viszonyítva kis mértékben 
csökkent, 

 minden tényező esetében folyamatos alulteljesítés tapasztalható, a szolgáltatási rés az 
egyenletes szolgáltatás minősége vonatkozásában a legjelentősebb. 

 
3.5.1.3. A szolgáltatási hibák elhárítása 
 
A távhőszolgáltatásban hibát észlelők aránya 2001-hez képest jelentősen, 2010-hez 
viszonyítva minimális mértékben csökkent. 

3.23. ábra 
 

Az elmúlt egy év során tapasztalt-e Ön hibát a távhőszolgáltatásban? 
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A szolgáltatási zavart észlelők esetében minden évben megvizsgáltuk azt is, hogy körükben a 
hogyan alakult hibajavítás tényezőinek megítélése. A kapott értékeket a következő 
táblázatokban összegeztük. 

A vizsgált értékek alakulása 
 Elégedettség 

Min ősítési szempont 
Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

� 85 83 77 bejelentőközpont elérhetősége 98 97 97 � 
���� 74 75 74 szerelő megérkezésének gyorsasága 99 99 97 ���� 
� 70 66 70 hibajavítás gyorsasága 99 99 96 ���� 
� 76 73 60 hibajavítás megbízhatósága 99 97 94 ���� 
� 76 73 59 tájékoztatás a hiba okáról 94 87 90 � 

 
A táblázat értékeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

 a bázis évhez képest jelentősen javult a bejelentő központ elérhetőségének, a 
hibajavítás megbízhatóságának és a hiba okáról való tájékoztatás megítélése, a másik 
két tényezővel való elégedettség nem változott, 

 a tavalyi felméréshez viszonyítva a szerelő megérkezésének gyorsaságát kivéve 
kedvezőbben értékeltek az üzleti fogyasztók, 

 ezen tényezők jelentősége a hiba okáról való tájékoztatást leszámítva mind az elmúlt, 
mind az idei kutatásban a maximális értéket közelítette, ugyanakkor 

  az elmúlt évhez képest a hiba okáról való tájékoztatás fontossági értéke emelkedett, a 
bejelentőközpont elérhetőségének jelentősége nem változott, a többi tényező esetében 
némi csökkenés tapasztalható, 

 a szolgáltatási rés a hiba okáról történő tájékoztatást leszámítva minden esetben kisebb 
lett, mely annak tudható be, hogy az elégedettségi értékek egy tényező kivételével 
emelkedtek, ugyanakkor a paraméterek jelentősége némileg csökkent illetve nem 
változott.   

 
3.5.1.4. Fogyasztásmérés, számlázás 
 
A fogyasztásmérés, számlázás kérdéskörében tapasztaltakat a következő táblázatban mutatjuk 
be. 

A vizsgált értékek alakulása 
 Elégedettség 

Min ősítési szempont 
Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 69 73 76 mért hőfogyasztással arányos számla 97 96 97 � 
���� 72 81 88 számla pontossága, megbízhatósága 98 99 97 ���� 
���� 65 76 89 számla érthetősége 96 99 97 ���� 

 
A átlagértékek azt mutatják, hogy 

 az elégedettségi értékek valamennyi tényező esetében mind a bázis, mind a tavalyi 
vizsgálathoz képest jelentősen romlottak, 

 a vizsgált tényezők minden évben maximálisan fontosak az ügyfeleknek, így ezek 
jelentőségében is csak minimális eltérés mutatkozott az egyes vizsgálati években, 

 az alulteljesítés mértéke jelentősen emelkedett minden tényező esetében. 
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3.5.1.5. A leolvasással, számlázással kapcsolatos hibák elhárítása 
 
Az elmúlt egy év során a hibát tapasztalt fogyasztók aránya minimális mértékben csökkent, 
ugyanakkor a leolvasással, számlázással kapcsolatos hibák előfordulási aránya némileg nőtt a 
2001-es esztendő értékéhez viszonyítva.  

3.24. ábra 
 

Leolvasással, számlázással kapcsolatban volt-e panaszuk az elmúlt évben? 
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Az érintettek körében a panaszrendezés paramétereinek értékelése a következő táblázatokban 
összefoglaltak szerint alakult. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 89 92 89 jelzés telefonon 98 94 93 ���� 

� 75 75 75 jelzés ügyfélszolgálati irodán 54 92 82 ���� 
� 79 50 50 jelzés levélben 27 63 70 � 
���� 75 80  jelzés interneten7  78 53 ���� 
���� 83 86 84 reagálási idő hossza 98 97 100 � 
���� 80 81 82 ügyintézés személyes jellege 73 88 95 � 
���� 88 91 78 panasz megnyugtató rendezése 100 97 98 � 

 

                                                 
7 Ez a lehetőség 2003-ban került a vizsgált tényezők közé 
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A feltárt adatok tanúsága szerint 
 a konkrét ügyintézéshez köthető tényezők megítélése romlott 2010-hez képest, 
 a hibajelzés tényezői közül a levél útján történő jelzés megítélése javult, az irodán 

történő bejelentés minősítése nem változott, a másik két lehetőséggel való elégedettség 
némileg romlott a tavalyi évhez viszonyítva, 

 minden vizsgált évben a telefonos bejelentés bír a legnagyobb jelentőséggel az üzleti 
fogyasztók számára, 

 a panaszrendezés vizsgált paramétereinek fontossági értékei emelkedést mutatnak, a 
reagálási idő hosszának maximális a jelentősége, a másik két paraméter kiemelkedő 
szereppel bír, 

 a konkrét ügyintézéshez köthető paraméterek esetében a szolgáltatási rés nagyobb lett, 
mely annak tudható be, hogy a tényezőkkel való elégedettség romlott, ugyanakkor a 
fontosságuk emelkedett. 

 
3.5.1.6. A díjfizetés tényezői 
 
A díjfizetés tényezőinek értékelése a következők szerint alakult: 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
� 91 84 64 díjfizetés postai csekken 49 54 58 � 
���� 92 95 95 díjfizetés banki átutalással 47 65 68 � 

���� 68 75 23 díjfizetés a szolgáltatónál készpénzben 9 18 18 � 
���� 65 83  bankkártyával az ügyfélszolgálaton  13 15 � 

 
 
A táblázatból kitűnik, hogy 

 a postán csekkel való fizetés értékítélete kedvezőbb lett, a másik három 
számlakiegyenlítési lehetőség elégedettségi értéke viszont romlott az elmúlt évi 
felméréshez képest, 

 fontossági oldalon a szolgáltatónál készpénzzel történő díjfizetés jelentősége nem 
változott, a másik három lehetőség szerepe nőtt, 

 az üzleti fogyasztók számára a legfontosabb számlakiegyenlítési lehetőség továbbra is 
az átutalással való fizetés maradt, 

 a fogyasztók e tényezőknek változatlanul nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget, 
 minden paraméter esetében nagyfokú felülteljesítés tapasztalható. 
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3.5.1.7. A munkatársak megítélése 
 
A munkatársakkal kapcsolatos értékítéleteket a következő táblázatban foglaltuk össze. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  

 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

� 92 92 93 udvariasság 88 97 94 ���� 
� 89 88 91 felkészültség 93 99 95 ���� 
� 88 88 91 gyors, pontos munkavégzés 94 99 95 ���� 
� 88 88 92 ápoltság 84 91 90 ���� 
���� 88 90 90 tájékozottság 93 98 94 ���� 

���� 91 92 92 segítőkészség 91 97 94 ���� 
 

 a munkatársakkal való elégedettség szintje nem, vagy csak minimális mértékben 
változott 2010-hez képest, 

 munkatársakkal megítélése 2011-ben is nagyon jónak mondható,  
 a velük szemben támasztott elvárások a vizsgálat sorozat során végig – így jelen 

felmérés esetében is – nagyon magas szintűeknek bizonyultak, 
 a jó teljesítmény ellenére minden paraméter esetében alulteljesítés tapasztalható, amely 

a nagyon magas elvárásnak tudható be. 
 

3.5.1.8. A tájékoztatás értékelése 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  
���� 73 74 83 tájékoztatás szolgáltatási díjakról 96 93 92 ���� 

���� 58 59 54 
tájékoztatás fűtési módok árainak 

összehasonlításáról 
71 76 79 � 

� 82 78 88 
tájékoztatás előre tervezett szolgáltatási 

szünetekről 
96 97 94 ���� 

���� 55 56 49 
tájékoztatás energiatakarékossági 

lehetőségekről 
85 84 84 � 

 
 
A vizsgálati évek során a következők szerint alakult a tájékoztatás megítélése: 
 

 az elégedettségi érték az előre tervezett szolgáltatási szünetekről és a szolgáltatási 
díjakról  való tájékoztatás esetében csökkent a bázis évhez képest, a többi tényező 
vonatkozásában viszont az értékítélet kedvezőbb lett, 

 a legutóbbi felméréshez képest az előre tervezett szolgáltatási szünetekről való 
informálás értékelése javult, a másik három paraméter megítélése viszont minimális 
mértékben romlott, 
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 a fűtési módok árainak összehasonlítását kivéve a vizsgált tényezők fontossága a bázis 
évhez képest némileg csökkent, 

 minden évben a szolgáltatási díjról és az előre tervezett szolgáltatási szünetekről szóló 
informálás fontosabb a fogyasztók számára, mint a nem közvetlenül szolgáltatásra 
vonatkozó tájékoztatás, 

 a vizsgált tényezők vonatkozásában minden évben jelentős alulteljesítés tapasztalható.  
 
3.5.1.9. Környezetvédelem 
 
A következő táblázatokban az üzleti ügyfelek környezetvédelemmel kapcsolatos 
értékítéletének alakulását követhetjük nyomon. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

� 84 84 88 
távhőszolgáltatás más fűtési módoknál 

környezetkímélőbb volta 
92 92 92 � 

���� 81 84 86 
ahogy a távhőszolgáltató tevékenysége 

során védi a környezetet 
93 92 93 � 

 
A környezetvédelmi szempontok 

 a környezetvédelmi tényezők vonatkozásában az értékítéletek kedvezőtlenebbek lettek 
a bázis évhez képest, 

  a tényezők mindig nagyon fontosak voltak a fogyasztóknak, jelentőségük az évek 
során nem vagy alig változott, 

 mindkét paraméter esetében folyamatosan alulteljesítés tapasztalható, mely a nagyon 
magas elvárási szintnek tudható be. 

 
3.5.1.10. A szolgáltatási díj értékelése 
 
A szolgáltatási díjat a következők szerint értékelték a válaszadók az egyes kutatási években: 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2001 2001 2010 2011  

���� 58 59 59 
más fűtési módokhoz viszonyítva az 

ár/érték arány  
93 94 93 ���� 

� 45 43 33 igénybe vehető kedvezmények 92 96 95 ���� 
 
2011-ben e tényezők vonatkozásában a fontossági értékek kis mértékben csökkentek, az 
elégedettség az ár/érték arány esetében alacsonyabb lett, a kedvezményeknél minimálisan 
nőtt. 
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3.5.2.  Cégspecifikus kérdések 
 
3.5.2.1.  A kapcsolattartás módjal8 
 
A telefonos ügyintézéssel kapcsolatos attitűdöket 2002-ben, a másik három lehetőséget 2010-
ben kezdtük el vizsgálni. 
 

A vizsgált értékek alakulása 
 

 Elégedettség 
Min ősítési szempont 

Fontosság  
 2011 2010 2002 2002 2010 2011  
� 88 87 63 telefonos ügyintézés 92 97 95 ���� 

� 92 90  Ügyfélszolgálati iroda  57 62 � 
���� 66 75  levél, fax  47 54 � 
� 82 65  Internet  88 62 ���� 

 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 

 az elégedettség a telefonos kapcsolattartás esetében jelentősen nőtt 2002-höz képest, 
 a tavalyi felméréshez viszonyítva a levél, fax lehetőségének megítélése romlott, a többi 

kapcsolattartási mód minősítése viszont javult, 
 az üzleti fogyasztók számára a telefonos lehetőség szerepe a legnagyobb, a tényező 

számukra kiemelkedő jelentőséggel bír, 
 a legfontosabbnak ítélt telefonos kapcsolattartás esetében némi alulteljesítés 

tapasztalható, a másik három mód tekintetében a szolgáltató teljesítménye meghaladja 
az elvárásokét. 

 
3.5.2.2. A méréstechnikai rendszer megítélése 
 
A távhőszolgáltatás méréstechnikai rendszerével elégedett ügyfelek aránya mind az egy évvel 
korábbihoz képest, mind a bázis évhez viszonyítva csökkent. (3.25. ábra) 

                                                 
8 Ezt a lehetőséget 2002 óta vizsgáljuk 
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3.25. ábra 
Elégedettek-e Önök a távhőszolgáltatás jelenlegi méréstechnikai rendszerével? 
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3.5.2.3. A kereskedelmi és ügyfélszolgálati kapcsolattartók ismertsége 
 
Az elmúlt évhez viszonyítva nem változott azok aránya, aki úgy nyilatkozott, hogy ismeri 
kereskedelmi és ügyfélszolgálati kapcsolattartóját a távhőszolgáltatónál.  

3.26. ábra 
 

Ismeri-e Ön kereskedelmi és ügyfélszolgálati kapcsolattartóját a F őtáv Zrt-nél? 
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3.5.2.4.  Az energetikai kérdésekben döntést hozó személy 
 
Energetikai kérdésekben a kutatás során végig az ügyvezető minősült az elsőszámú 
döntéshozónak. 
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3.5.2.5.  A Főtáv Zrt-ről összességében kialakult kép 
 
A Főtáv Zrt-ről 2011-ben összességében kialakult kép az előző felméréshez képest nem 
változott, 2001-hez képest némi javulás tapasztalható. 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
3,8 3,5 3,9 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 
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4. A 2011. ÉVI ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK 
 
Jelen fejezet a távhőszolgáltatással való fogyasztói elégedettségi vizsgálat 2011. évi összevont 
mutatóit ismerteti. A felmérés módszertanának megfelelően a háztartási és a nem-háztartási 
fogyasztók elégedettségének színvonalát egy-egy – 0 és 100 közé eső – pontszám jellemzi. A 
2002. óta alkalmazott módszertan szerint a két fogyasztói szegmens (háztartási és nem- 
háztartási fogyasztók) elégedettségi pontszámának átlagolása eredményezte azt az egyetlen 
mutatót, amely a Főtáv Zrt. tevékenységével való fogyasztói elégedettséget összevontan 
jellemzi. 
 
Az utóbbi néhány évben a közszolgáltatások területén és a Főtáv Zrt. tevékenységében is 
jelentősen felértékelődött az ügyfélszolgálatok szerepe. A telefonos ügyintézés fontosságát 
illetve az azzal való elégedettséget már 2002. óta mérjük, 2010-ben pedig bevontuk a 
vizsgálatba az ügyfélszolgálati irodán, a levélben/faxon és az interneten történő ügyintézés 
megítélését is. Ez alapján 2010-ben egy ügyintézéssel bővített mutatót alakítottunk ki. 
 
A következőkben, az új mutató alakulását ismertetjük a 2011. évi felmérés adatai alapján, 
majd táblázat formájában szegmensenként mutatjuk be az elégedettségi és a fontossági mutató 
összetevőinek alakulását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Főtáv Zrt. 2011-es munkájának megítélése a 79,6 pontos összevont mutató alapján 
továbbra is határozottan kedvező volt. Az előző évhez képest minimális romlás 
következett be. A szegmensenkénti értékek alapján a lakossági fogyasztók elégedettségi 
indexe tovább javult, de ezzel a pozitív jelenséggel párhuzamosan azt tapasztaltuk, hogy 
az üzleti fogyasztók elégedettsége némileg romlott. Empirikus kutatási tapasztalataink 
alapján összességében azt tudjuk megállapítani, hogy a Főtáv Zrt. 2011-es 
teljesítményével magas szinten elégedettek a fogyasztók. 
 

lllll

A Főtáv Zrt. fogyasztó elégedettségi
mutatója
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Elégedettségi és fontossági mutatók 

Mutató 
Lakossági fogyasztók Üzleti fogyasztók Főtáv Zrt. 

Fontosság Elégedettség Fontosság Elégedettség Fontosság Elégedettség 
Sz - Szolgáltatási szünetek 90,7 84,1 94,2 86,9 92,4 85,5 

Tm–A termékminőség 91,4 75,4 95,1 82,6 93,3 79,0 

He– A hibaelhárítás 93,4 69,9 94,7 76,1 94,0 73,0 
SZM– A szolgáltatás minősége 95,3 86,0 97,1 89,1 96,2 87,6 

Lsz–A leolvasás, számlázás 95,2 66,4 96,7 68,5 96,0 67,5 

Dm–A díjfizetés módja 49,6 88,9 47,9 88,7 48,7 88,8 
Bf–A bejelentés formája 59,3 76,7 74,6 82,4 67,0 79,6 
Hh– A hatékonyság és határidők 93,4 65,2 97,8 83,9 95,6 74,5 

Pi– A panaszok intézése 76,4 70,9 86,2 83,1 81,3 77,0 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 81,1 84,5 81,2 85,3 81,2 84,9 

Mm– A munkatársak 91,5 88,0 93,7 89,1 92,6 88,6 

Tt–A tájékoztatás tartalma 87,5 68,5 87,2 67,1 87,4 67,8 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 89,5 78,3 90,5 78,1 90,0 78,2 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 87,7 82,9 92,8 82,6 90,2 82,7 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 87,0 60,1 94,0 51,3 90,5 55,7 
ÜGY–Ügyintézés 61,5 89,7 68,2 87,8 64,9 88,7 

CÉG 83,7 80,2 87,3 79,0 85,5 79,6 
 
A kapott elégedettségi mutatók alapján a Főtáv Zrt. az alábbi területeken tudná még tovább 
javítani elégedettségi mutatóit: 
 
Lakossági fogyasztói körben 

 hibaelhárítás, 
 leolvasás, számlázás, 
 panaszok intézése leolvasási, számlázási problémák esetén, 
 tájékoztatás tartalma, 
 árak minőséggel való megfelelése. 

 
Üzleti fogyasztói körben 

 leolvasás, számlázás, 
 tájékoztatás tartalma, valamint 
 árak minőséggel való megfelelése. 

 
A 2011-ben mért mutatókat a 2010-ben feltárt értékekkel összevetve megállapíthatjuk, hogy a 
Főtáv Zrt. fogyasztói megítélése összességében kismértékben romlott. 
 
Ez annak köszönhető, hogy 

 a leolvasás, számlázás, 
 esetleges számlázási panaszok esetén a hatékonyság, határidők,  
 az árak minőséggel való megfelelése,  
 a környezetvédelmi tevékenység, valamint 
 a tájékoztatás tartalma vonatkozásában kedvezőtlenebbek lettek az értékítéletek. 
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Ugyanakkor 
 a hibaelhárításnak, 
 esetleges számlázási panaszok esetén a bejelentés formájának, 
 a panaszok intézésének némileg javult a megítélése. 

 
Az elégedettség változása cégszinten 

(2010-2011) 
Elégedettség 2010 2011 

Sz - Szolgáltatási szünetek 86,2 85,5 
Tm–A termékminőség 79,5 79,0 
He– A hibaelhárítás 70,9 73,0 

SZM– A szolgáltatás minősége 87,6 87,6 
Lsz–A leolvasás, számlázás 72,1 67,5 
Dm–A díjfizetés módja 88,4 88,8 
Bf–A bejelentés formája 74,3 79,6 
Hh– A hatékonyság és határidők 75,7 74,5 
Pi– A panaszok intézése 75,0 77,0 

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 86,4 84,9 
Mm– A munkatársak 88,0 88,6 
Tt–A tájékoztatás tartalma 69,6 67,8 

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 78,8 78,2 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 84,3 82,7 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 57,2 55,7 
ÜGY–Ügyintézés 89,1 88,7 

CÉG 80,6 79,6 
 

Az elégedettség változása cégszinten 
(2001-2009) 

Elégedettség 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sz - Szolgáltatási szünetek 90,5 83,2 87,1 86,3 87,1 84,2 86,2 84,7 84,5 

Tm–A termékminőség 76,7 72,0 78,4 77,4 77,5 76,4 79,5 77,1 77,9 

He– A hibaelhárítás 58,0 59,8 65,3 65,9 78,9 79,1 72,6 74,1 75,8 
SZM– A szolgáltatás minősége 85,0 82,0 86,6 86,3 86,8 86,8 88,0 86,6 87,2 

Lsz–A leolvasás, számlázás 79,0 75,0 76,1 73,0 72,2 68,1 69,1 63,0 66,1 

Dm–A díjfizetés módja 76,4 91,3 94,7 94,8 88,6 91,6 88,0 88,3 88,8 
Bf–A bejelentés formája 71,5 52,3 58,1 65,7 68,9 73,4 76,8 72,0 76,7 
Hh– A hatékonyság és határidők 70,9 60,8 54,5 59,3 69,9 60,6 68,6 71,7 72,3 

Pi– A panaszok intézése 71,2 56,6 56,3 62,5 69,4 67,0 72,7 71,9 74,5 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 84,7 87,3 89,5 88,3 85,9 85,7 85,1 83,2 84,4 

Mm– A munkatársak 90,7 88,9 89,2 90,1 88,6 88,3 87,2 89,2 89,0 

Tt–A tájékoztatás tartalma 62,8 64,2 64,1 65,9 68,2 61,0 67,6 62,4 64,3 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 76,7 76,5 76,6 78,0 78,4 74,6 77,4 75,8 76,7 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 86,7 79,3 82,8 83,6 83,3 84,1 84,0 84,7 85,4 

ÁM–Az árak min őséggel való 
megfelelése 49,3 56,1 54,8 55,4 56,8 54,6 56,1 55,6 60,4 

CÉG 76,5 76,3 78,1 78,3 78,2 77,2 78,1 77,2 78,8 
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Az elégedettség változása szegmensenként 
(2010-2011) 

 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 
2010 2011 

Sz - Szolgáltatási szünetek 87,1 84,1 
Tm–A termékminőség 84,3 75,4 
He– A hibaelhárítás 74,0 69,9 

SZM– A szolgáltatás minősége 89,7 86,0 
Lsz–A leolvasás, számlázás 76,4 66,4 
Dm–A díjfizetés módja 88,3 88,9 
Bf–A bejelentés formája 84,4 76,7 
Hh– A hatékonyság és határidők 85,9 65,2 
Pi– A panaszok intézése 85,2 70,9 

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 87,8 84,5 
Mm– A munkatársak 89,6 88,0 
Tt–A tájékoztatás tartalma 69,4 68,5 

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 79,5 78,3 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 84,0 82,9 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 51,2 60,1 
ÜGY–Ügyintézés 87,8 89,7 

CÉG 80,0 80,2 
   
   

Mutató 
Üzleti fogyasztók 

2010 2011 
Sz - Szolgáltatási szünetek 85,4 86,9 
Tm–A termékminőség 74,8 82,6 
He– A hibaelhárítás 67,8 76,1 

SZM– A szolgáltatás minősége 85,6 89,1 
Lsz–A leolvasás, számlázás 67,8 68,5 
Dm–A díjfizetés módja 88,6 88,7 
Bf–A bejelentés formája 64,2 82,4 
Hh– A hatékonyság és határidők 65,4 83,9 
Pi– A panaszok intézése 64,8 83,1 

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 84,9 85,3 
Mm– A munkatársak 86,5 89,1 
Tt–A tájékoztatás tartalma 69,8 67,1 

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 78,1 78,1 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 84,6 82,6 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 63,3 51,3 
ÜGY–Ügyintézés 90,4 87,8 

CÉG 81,2 79,0 
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Az elégedettség változása szegmensenként 

(2001-2009) 
 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sz - Szolgáltatási szünetek 88,9 86,4 84,9 83,3 84,7 83,3 83,2 81,9 82,3 

Tm–A termékminőség 66,6 70,6 70,3 68,2 68,6 68,3 72,1 70,1 71,2 

He– A hibaelhárítás 48,0 66,8 61,7 61,4 81,9 82,5 73,3 74,8 78,6 
SZM– A szolgáltatás minősége 80,0 83,4 83,2 81,4 82,8 82,8 84,5 83,7 84,4 

Lsz–A leolvasás, számlázás 74,0 76,8 71,8 68,5 69,1 64,3 66,3 61,0 63,2 

Dm–A díjfizetés módja 86,1 88,7 91,9 91,5 87,4 85,8 84,8 85,6 86,0 
Bf–A bejelentés formája 62,3 71,8 59,6 67,5 67,0 66,2 76,6 74,1 75,5 
Hh– A hatékonyság és határidők 60,6 69,8 56,2 64,6 69,1 62,0 74,7 73,3 77,3 

Pi– A panaszok intézése 61,4 70,8 57,9 66,0 68,0 64,1 75,7 73,7 76,4 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 86,2 87,6 87,3 85,9 84,5 82,1 83,1 81,8 82,5 

Mm– A munkatársak 90,1 89,4 89,4 89,2 90,0 89,2 87,9 88,0 88,5 

Tt–A tájékoztatás tartalma 57,2 66,6 63,6 64,5 68,6 65,9 70,2 62,7 65,3 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 73,6 78,0 76,5 76,8 79,3 77,6 79,1 75,4 76,9 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 86,1 81,1 82,8 83,1 83,3 84,2 83,9 85,4 86,6 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 52,9 59,9 55,8 56,7 59,6 58,6 60,6 58,7 64,1 

CÉG 75,8 78,0 77,1 76,8 77,9 77,0 78,2 77,0 78,9 

          
          

Mutató 
Üzleti fogyasztók 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sz - Szolgáltatási szünetek 92,1 80,1 89,2 89,2 89,6 85,2 89,2 87,4 86,8 

Tm–A termékminőség 86,8 73,4 86,5 86,5 86,4 84,6 86,9 84,0 84,7 

He– A hibaelhárítás 68,0 52,8 68,9 70,4 75,9 75,7 72,0 73,3 72,9 
SZM– A szolgáltatás minősége 90,0 80,6 90,0 91,2 90,7 90,9 91,5 89,4 89,9 

Lsz–A leolvasás, számlázás 84,0 73,2 80,4 77,5 75,4 71,9 72,0 64,9 69,0 

Dm–A díjfizetés módja 66,7 93,9 97,5 98,0 89,7 97,5 91,2 90,9 91,7 
Bf–A bejelentés formája 80,7 32,8 56,6 63,9 70,8 80,6 76,9 70,0 77,9 
Hh– A hatékonyság és határidők 81,2 51,9 52,8 53,9 70,8 59,3 62,5 70,1 67,3 

Pi– A panaszok intézése 81,0 42,3 54,7 58,9 70,8 69,9 69,7 70,1 72,6 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 83,2 87,0 91,7 90,7 87,3 89,3 87,2 84,7 86,2 

Mm– A munkatársak 91,3 88,4 89,1 91,0 87,3 87,4 86,4 90,4 89,5 

Tt–A tájékoztatás tartalma 68,4 61,8 64,5 67,4 67,8 56,0 65,0 62,1 63,3 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 79,8 75,1 76,8 79,2 77,5 71,7 75,7 76,3 76,4 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 87,4 77,5 82,7 84,1 83,2 84,0 84,2 84,0 84,2 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 45,7 52,2 53,7 54,1 53,9 50,6 51,6 52,5 56,7 

CÉG 77,2 74,5 79,0 79,9 78,5 77,3 78,0 77,4 78,7 
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 A lakossági fogyasztói szegmens ügyintézéssel bővített elégedettségi mutatói 

 
A válaszadó neme szerint 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

férfi nő 

Sz - Szolgáltatási szünetek 84,1 84,1 

Tm–A termékminőség 77,3 74,4 

He– A hibaelhárítás 66,7 71,6 

SZM– A szolgáltatás minősége 86,9 85,4 

Lsz–A leolvasás, számlázás 64,5 67,6 

Dm–A díjfizetés módja 89,1 88,8 
Bf–A bejelentés formája 73,3 78,6 
Hh– A hatékonyság és határidők 64,1 65,8 

Pi– A panaszok intézése 68,7 72,2 

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 83,9 84,9 

Mm– A munkatársak 88,5 87,8 

Tt–A tájékoztatás tartalma 68,0 68,7 

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 78,3 78,3 

KV–A környezetvédelmi tevékenység 81,4 83,7 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 58,9 60,9 

ÜGY–Ügyintézés 89,7 89,7 

CÉG 79,8 80,5 
 

A válaszadó életkora szerint 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

18-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 
60 év 
felett 

Sz - Szolgáltatási szünetek 83,5 84,1 85,9 82,8 84,3 

Tm–A termékminőség 76,3 72,9 78,2 73,6 76,1 

He– A hibaelhárítás 81,7 61,3 82,1 66,4 70,2 

SZM– A szolgáltatás minősége 87,4 84,1 88,2 83,9 86,6 

Lsz–A leolvasás, számlázás 71,1 65,9 66,0 63,6 66,8 

Dm–A díjfizetés módja 87,2 88,3 85,5 88,5 92,4 
Bf–A bejelentés formája 85,0 89,7 75,0 62,5 68,2 
Hh– A hatékonyság és határidők 62,0 74,6 80,9 53,3 55,2 

Pi– A panaszok intézése 73,5 82,1 77,9 57,9 61,7 

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 85,4 84,3 83,3 83,1 86,0 

Mm– A munkatársak 78,6 88,2 95,5 85,3 90,0 

Tt–A tájékoztatás tartalma 68,8 67,1 69,1 64,7 71,3 

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 73,7 77,6 82,3 75,0 80,6 

KV–A környezetvédelmi tevékenység 80,4 82,0 81,4 83,3 84,8 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 60,9 61,8 57,8 54,0 64,0 

ÜGY–Ügyintézés 86,5 93,4 93,2 87,2 88,1 

CÉG 79,0 80,5 81,1 77,7 81,7 
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A válaszadó iskolai végzettsége szerint 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

max. 
8 általános 

Szakmunkás- 
képző 

érettségi felsőfokú 

Sz - Szolgáltatási szünetek 85,3 83,4 83,1 86,8 

Tm–A termékminőség 75,1 76,3 74,7 76,2 

He– A hibaelhárítás 73,1 64,8 70,4 72,5 
SZM– A szolgáltatás minősége 85,9 86,3 85,4 86,8 

Lsz–A leolvasás, számlázás 70,5 66,6 64,3 69,0 

Dm–A díjfizetés módja 93,7 85,9 88,1 89,9 
Bf–A bejelentés formája 100,0 74,2 69,0 83,4 
Hh– A hatékonyság és határidők 66,7 53,3 65,4 70,6 

Pi– A panaszok intézése 83,3 63,8 67,2 77,0 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 88,0 83,6 83,5 85,7 

Mm– A munkatársak 92,5 89,2 85,1 91,8 

Tt–A tájékoztatás tartalma 71,2 68,3 67,7 69,3 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 81,8 78,7 76,4 80,5 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 83,4 84,5 81,2 84,3 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 65,5 61,1 57,8 62,4 
ÜGY–Ügyintézés   89,9 88,8 90,9 

CÉG 67,4 80,7 78,9 81,8 
 
 

A háztartás létszáma szerint 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

egy tagú két tagú 3-4 tagú 5 vagy több 
tagú 

Sz - Szolgáltatási szünetek 83,6 84,0 85,8 75,8 

Tm–A termékminőség 76,0 76,1 75,2 68,6 

He– A hibaelhárítás 73,1 70,2 69,2 55,0 
SZM– A szolgáltatás minősége 86,8 86,0 85,9 83,2 

Lsz–A leolvasás, számlázás 67,2 67,5 66,1 57,3 

Dm–A díjfizetés módja 90,6 88,9 88,6 80,9 
Bf–A bejelentés formája 88,0 70,4 73,9 51,5 
Hh– A hatékonyság és határidők 71,4 59,5 68,5 61,1 

Pi– A panaszok intézése 79,7 65,0 71,2 56,3 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 85,6 84,8 84,2 78,9 

Mm– A munkatársak 93,7 87,1 86,9 77,1 

Tt–A tájékoztatás tartalma 68,8 69,3 67,5 67,1 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 81,2 78,2 77,2 72,1 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 83,1 83,8 81,2 86,2 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 61,2 59,7 61,1 52,6 
ÜGY–Ügyintézés 88,2 88,6 90,7 93,6 

CÉG 81,0 80,2 80,0 77,8 
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A háztartás jövedelmi helyzete szerint 

Mutató 
Lakossági fogyasztók 

átlag alatt átlagos átlag felett 
Sz - Szolgáltatási szünetek 83,1 84,2 87,2 

Tm–A termékminőség 72,6 76,4 79,2 

He– A hibaelhárítás 67,8 72,1 95,0 
SZM– A szolgáltatás minősége 83,6 86,8 89,5 

Lsz–A leolvasás, számlázás 61,5 69,0 67,2 

Dm–A díjfizetés módja 88,8 89,7 85,9 
Bf–A bejelentés formája 76,3 80,8 73,9 
Hh– A hatékonyság és határidők 62,7 62,8 78,2 

Pi– A panaszok intézése 69,5 71,8 76,0 
ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 82,5 85,9 83,5 

Mm– A munkatársak 85,9 89,9 87,9 

Tt–A tájékoztatás tartalma 66,3 70,1 67,0 
FK–A fogyasztóval való kommunikáció 76,1 80,0 77,5 
KV–A környezetvédelmi tevékenység 83,7 82,7 81,8 

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 55,4 62,8 57,8 
ÜGY–Ügyintézés 89,2 91,1 91,1 

CÉG 78,4 81,5 80,2 
 

A szobák száma szerint 
 

Lakossági fogyasztók
egy szoba másfél 1+2 fél kétszoba két+fél két+két fél három több

Sz - Szolgáltatási szünetek 82,6 82,9 86,2 84,2 84,3 81,9 84,3 86,5
Tm–A termékminőség 78,1 76,8 73,0 75,6 73,9 77,2 75,6 80,2
He– A hibaelhárítás 72,9 72,8 75,6 63,1 65,1 76,0 70,9 60,0

SZM– A szolgáltatás minősége 86,6 83,4 85,2 85,3 85,5 86,9 85,9 87,6
Lsz–A leolvasás, számlázás 71,5 66,6 64,7 65,6 72,6 66,1 62,6 53,0
Dm–A díjfizetés módja 94,3 88,5 91,2 86,3 89,5 88,9 87,1 95,1
Bf–A bejelentés formája 100,0 77,7 81,5 84,6 57,1 65,6 63,5
Hh– A hatékonyság és határidők 100,0 68,0 65,2 62,2 51,7 0,0 41,7
Pi– A panaszok intézése 100,0 72,8 73,4 73,4 54,4 32,8 20,8

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 87,8 84,5 84,8 83,3 86,9 82,9 81,5 76,4
Mm– A munkatársak 93,7 88,6 88,8 76,2 94,0 98,5 87,9 87,5
Tt–A tájékoztatás tartalma 66,3 68,9 66,5 68,4 71,8 73,4 67,0 60,9

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 80,0 78,8 77,7 72,3 82,9 86,0 77,4 74,2
KV–A környezetvédelmi tevékenység 84,2 83,0 81,6 83,4 81,5 78,2 86,6 87,5

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 66,4 57,9 59,2 59,3 61,1 64,9 64,4 57,1
ÜGY–Ügyintézés 92,6 89,5 87,4 89,0 89,1 94,9 92,5 87,5

CÉG 82,9 79,5 79,3 78,8 81,2 82,3 81,4 78,4

Mutató
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 Az üzleti fogyasztói szegmens ügyintézéssel bővített elégedettségi mutatói 
 

Üzleti fogyasztók

lényegtelen
kis 

jelentőségű
átlagos jelentős

alapvető 
jelentőségű

nem 
elemzik

Sz - Szolgáltatási szünetek 72,2 83,3 86,4 86,4 87,9 95,8
Tm–A termékminőség 60,2 77,8 83,3 80,9 85,2 87,8
He– A hibaelhárítás 65,0 63,8 80,0 71,1 90,8 0,0

SZM– A szolgáltatás minősége 74,3 81,6 90,0 87,3 92,0 93,9
Lsz–A leolvasás, számlázás 29,2 45,4 69,5 65,4 77,7 69,4
Dm–A díjfizetés módja 70,8 85,3 89,8 88,0 88,8 100,0
Bf–A bejelentés formája 79,2 80,7 100,0
Hh– A hatékonyság és határidők 83,3 73,3 100,0
Pi– A panaszok intézése 81,3 77,0 100,0

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 55,6 66,9 86,2 83,9 88,8 89,8
Mm– A munkatársak 87,5 93,1 87,7 87,7 92,2 100,0
Tt–A tájékoztatás tartalma 50,0 53,7 73,7 61,9 69,5 62,8

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 68,8 73,4 80,7 74,8 80,8 81,4
KV–A környezetvédelmi tevékenység 62,5 73,6 82,3 84,2 83,5 88,5

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 37,5 50,0 66,3 38,4 45,7 54,0
ÜGY–Ügyintézés 93,8 75,0 86,0 86,2 93,3 95,8

CÉG 65,4 70,1 81,9 75,8 80,7 83,9

Mutató

Távhőköltség szerepe szerint

 
 
 

Üzleti fogyasztók
profitorientált non-profit szervezet

Sz - Szolgáltatási szünetek 85,6 89,8
Tm–A termékminőség 81,4 85,5
He– A hibaelhárítás 74,6 79,8

SZM– A szolgáltatás minősége 88,3 91,0
Lsz–A leolvasás, számlázás 67,8 70,4
Dm–A díjfizetés módja 88,3 89,9
Bf–A bejelentés formája 82,9 75,0
Hh– A hatékonyság és határidők 84,0 83,3
Pi– A panaszok intézése 83,4 79,2

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 84,9 86,5
Mm– A munkatársak 86,7 92,0
Tt–A tájékoztatás tartalma 64,7 73,1

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 75,7 82,6
KV–A környezetvédelmi tevékenység 80,7 87,0

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 50,3 53,5
ÜGY–Ügyintézés 85,7 90,3

CÉG 77,6 81,8

Típus szerint

Mutató
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Üzleti fogyasztók

termelés szolgáltatás
kereske- 
delem

egész- 
ségügy

oktatás
közigaz- 

gatás
Sz - Szolgáltatási szünetek 84,5 85,4 85,6 95,8 91,5 77,8
Tm–A termékminőség 84,8 81,0 80,9 94,4 88,0 64,8
He– A hibaelhárítás 0,0 73,4 73,3 0,0 85,8 0,0

SZM– A szolgáltatás minősége 92,4 86,8 88,6 97,2 92,7 82,4
Lsz–A leolvasás, számlázás 66,7 70,3 65,3 70,8 75,0 69,4
Dm–A díjfizetés módja 87,5 92,6 86,3 80,0 89,9 83,3
Bf–A bejelentés formája 100,0 100,0 74,3
Hh– A hatékonyság és határidők 91,7 93,3 76,0
Pi– A panaszok intézése 95,8 96,7 75,1

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 84,3 87,5 83,1 83,6 88,3 84,3
Mm– A munkatársak 100,0 85,1 84,9 100,0 93,2 75,0
Tt–A tájékoztatás tartalma 61,6 63,0 67,2 70,3 73,2 54,2

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 80,8 74,0 76,1 85,2 83,2 64,6
KV–A környezetvédelmi tevékenység 87,5 80,2 80,6 87,5 88,5 50,0

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 38,1 42,3 60,3 49,0 45,8 37,5
ÜGY–Ügyintézés 100,0 84,4 82,7 50,0 93,8 75,0

CÉG 80,5 75,9 78,6 75,4 82,0 65,6

Fő tevékenység szerint

Mutató

 
 

Üzleti fogyasztók
20 fő alatt 21-50 fő 51-100 fő 100 fő felett

Sz - Szolgáltatási szünetek 85,6 89,7 85,2 94,0
Tm–A termékminőség 81,0 83,5 84,0 92,1
He– A hibaelhárítás 75,0 87,0 0,0 70,0

SZM– A szolgáltatás minősége 88,2 90,2 92,0 93,2
Lsz–A leolvasás, számlázás 66,8 72,9 68,8 79,5
Dm–A díjfizetés módja 87,6 94,0 95,0 90,2
Bf–A bejelentés formája 79,8 100,0 100,0
Hh– A hatékonyság és határidők 81,3 100,0 83,3
Pi– A panaszok intézése 80,5 100,0 91,7

ÜK– Az üzemszerű kapcsolat 84,3 89,0 89,8
Mm– A munkatársak 88,1 96,9 94,8 84,0
Tt–A tájékoztatás tartalma 65,9 61,0 75,7 81,8

FK–A fogyasztóval való kommunikáció 77,0 79,0 85,2 82,9
KV–A környezetvédelmi tevékenység 81,4 80,8 90,3 89,0

ÁM–Az árak min őséggel való megfelelése 53,1 39,3 41,7 54,4
ÜGY–Ügyintézés 84,3 98,8 92,3 90,0

CÉG 78,0 79,5 66,9 83,2

Mutató

Létszám szerint

 
 
 
 
 

 
 


