
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT 
A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 

 
 

2010. ELSŐ FÉLÉV 
 

KUTATÁSI JELENTÉS 
 



 

 

2

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. BEVEZETÉS ..................................................................................................................................................... 4 

1.1. A MINTA KIALAKÍTÁSA , KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN ....................................................................................... 4 
1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE ............................................................................................................................. 5 

2. A FŐTÁV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ............ ....................................................... 6 

2.1. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK ELÉRHETŐSÉGE ......................................................................................... 6 
2.2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK MEGJELENÉSE ..................................................................................................... 8 
2.3. IDŐ, SEBESSÉG ............................................................................................................................................ 11 
2.4. AZ ÜGYINTÉZŐK MEGÍTÉLÉSE .................................................................................................................... 13 
2.5. AZ ÜGYINTÉZÉS SIKERESSÉGE .................................................................................................................... 14 
2.6. AZ INFORMÁCIÓS ANYAGOK TARTALMA .................................................................................................... 14 
2.7. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE ................................................................ 14 
2.8. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELKERESÉSÉNEK GYAKORISÁGA ......................................................................... 15 
2.9. MENNYIRE MEGNYUGTATÓAN RENDEZŐDTEK AZ ÉPPEN INTÉZETT ÜGYEK? .............................................. 16 
2.10. K INEK AZ ÜGYÉT INTÉZTÉK A MEGKÉRDEZETTEK? .................................................................................. 17 
2.11. JAVASLATOK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK MUNKÁJÁNAK JAVÍTÁSÁR A ....................................................... 17 

3. AZ EGYES IRODÁK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE ..... .......................................................... 18 

3.1. DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ......................................................................................................... 18 
3.1.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 18 
3.1.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 19 
3.1.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 20 
3.1.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 20 
3.1.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 21 
3.1.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 22 
3.1.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 23 

3.2. ÉSZAK-BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ............................................................................................................ 24 
3.2.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 24 
3.2.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 25 
3.2.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 25 
3.2.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 26 
3.2.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 27 
3.2.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 27 
3.2.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 29 

3.3. ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT .............................................................................................................. 29 
3.3.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 29 
3.3.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 30 
3.3.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 30 
3.3.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 31 
3.3.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 32 
3.3.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 32 
3.3.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 34 

3.4. KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT .............................................................................................................. 34 
3.4.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 34 
3.4.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 35 
3.4.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 36 
3.4.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 37 
3.4.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 37 
3.4.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 38 
3.4.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 39 

 
 



 

 

3

 
3.5. DÉLKELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ........................................................................................................ 40 

3.5.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 40 
3.5.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 40 
3.5.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 41 
3.5.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 42 
3.5.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 43 
3.5.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 44 
3.5.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 45 

3.6. CSEPELI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ..................................................................................................................... 46 
3.6.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága ................................................................................................ 46 
3.6.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása ........................................................................................ 47 
3.6.3. Az elégedettség a fontosság tükrében ................................................................................................ 47 
3.6.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése ......................................................................... 48 
3.6.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága ................................................................................. 49 
3.5.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői ......................................................................................................... 50 
3.6.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására ................................................................... 51 

4. AZ ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK ALAKULÁSA ............. ..................................................................... 52 

4.1. A 2010. I. FÉLÉVI MUTATÓK ....................................................................................................................... 52 
4.2. A MUTATÓK IDŐBELI VÁLTOZÁSA  .............................................................................................................. 56 

5. ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 60 

 
 
 
 



 

 

4

1. BEVEZETÉS 
 
A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság a Főtáv Zrt. megbízásából működtetett 
ügyfélszolgálati monitoring rendszer keretében 2010 első félévében is mérte a szolgáltató 
lakossági fogyasztóinak ügyfélszolgálati irodákkal való elégedettségét.  
 
 
1.1. A minta kialakítása, kérdezési módszertan 
 
A vizsgálat során az irodákat személyesen felkereső ügyfelek véleményét szondáztuk meg. 
Az adatfelvételekre hatszáz – irodánként száz – elemszámú mintában került sor.  
 
A megkérdezéseket face-to-face módszerrel, strukturált kérdőív segítségével végeztük, 2010. 
július 20. és augusztus 4. között. 
 
Az interjú első részében 15 – az irodával illetve az ügyintézéssel kapcsolatos – tényezőt 
értékeltek a válaszadók az iskolai osztályzásnak megfelelő 5 fokozatú skálán fontosságuk és a 
velük való elégedettség szerint. A vizsgált paraméterek a következők voltak: 
 

 Elérhetőség jellemzői 
���� az ügyfélszolgálati iroda címének elérhetősége 
���� az iroda megkérdezett otthonától való távolsága 
���� az iroda megközelíthetősége 

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

 Idő, sebesség jellemzői 

���� a nyitvatartási idő 
���� a sorra kerülésig tartó várakozási idő 
���� a tényleges ügyintézés sebessége (ha már sorra került) 
���� a tényleges ügyintézés folyamatossága 

 Ügyintéző jellemzői 
���� az ügyintéző udvariassága, segítőkészsége 
���� az ügyintéző szakértelme, tájékozottsága 
���� az ügyintéző pontos munkavégzése, precizitása 

 Sikeresség jellemzői ���� az ügyintézés sikeressége 
 Információs anyagok 
jellemzői 

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

 
 
A kérdőív további részei speciális kérdéseket, valamint a megkérdezettet jellemző 
demográfiai adatokat tártak fel. 
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1.2. Az adatok értékelése 
 
A felmérés során összegyűjtött adatok feldolgozása alapvetően kétirányú volt: 
���� egyrészt kérdésenként feldolgoztuk és cégszinten, illetve irodánként értékeltük a kapott 

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

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

 
A fontossági-elégedettségi értékek összevetésekor optimálisnak a követelményeknek pont 
megfelelő teljesítést vettük, hiszen lehet, hogy egy adott területen túlzott befektetést igényel a 
fogyasztók elvárásait meghaladó teljesítés, amit esetleg nem is értékelnek annyira. 
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2. A FŐTÁV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE 
 
Jelen fejezetben a Főtáv Zrt. által végzett ügyfélszolgálati tevékenység cégszintű 
értékelésének alakulását mutatjuk be. 
 
2.1. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége 
 
Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségét 
���� a cím elérhetősége, 
���� az otthonuktól való távolság és 
���� a megközelíthetőség alapján értékeltettük a válaszadókkal. 

 
A következő ábrán az elégedettségi és a fontossági átlagok közötti különbség /rés/ szerint 
rendezve mutatjuk be a vélemények alakulását. 

2.1. ábra 
 

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

 
�

�

�

97,83

98,33

97,88

�

�

�

93,04

93,58

94,67

otthontól való távolság

megközelíthetőség

cím elérhetősége
92 94 96 98 100

elégedettség fontosság� �  
 
 
 

A feltárt adatok szerint 
���� az elérhetőség tényezői kiemelkedő jelentőségűek a válaszadók szerint, 
���� a Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak ebből a szemszögből történő megítélése nagyon 

kedvező, de  
���� az elvárások nagyon magas szintje miatt a szolgáltató teljesítménye még így sem felel 

meg maradéktalanul a fogyasztói igényeknek, bár a szolgáltatási rés mindhárom 
paraméter esetében kicsinek mondható. 
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A szegmentációs elemzések szerint 
���� a 40-49 éves ügyfelek, 
���� az 5 főnél nagyobb háztartásokban élő interjúalanyok, 
���� a maximum 8 általános iskolával rendelkező válaszadók, 
���� az irodát távhőtámogatással kapcsolatban felkereső megkérdezettek, valamint 
���� a Kelet-pesti irodát, illetve a Délkelet-pesti Ügyfélszolgálatot felkereső fogyasztók 

az elérhetőség minden vizsgált tényezőjét az átlagosnál fontosabbnak tartották. 
 
Rajtuk kívül 
 
a cím elérhetőségének 
���� a 18-29 éves, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� a 4-5 tagú háztartásokat képviselő, 
���� az átlagos jövedelmi helyzetű,  
���� a Dél-budapesti Ügyfélszolgálatot és a csepeli irodát felkereső valamint  
���� a visszamenőleges elszámolással kapcsolatban ügyeket intéző, 
 

az otthonuktól való távolságnak 
���� a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
���� a 2-3 tagú háztartásokat képviselő, 
���� átlag feletti keresettel rendelkező, 
���� az általános tájékoztatással kapcsolatban intézkedő és 
���� a Dél-budapesti Ügyfélszolgálatot felkereső, 

 
az iroda megközelíthetőségnek 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő, 
���� a szakmunkás végzettségű, 
���� a pénzüggyel kapcsolatban intézkedő illetve  
���� a dél-budapesti ügyfélszolgálatot felkereső 

ügyfelek tulajdonítottak átlagon felüli jelentőséget.  
 
Az elégedettségi értékeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az átlagosnál kedvezőbben 
értékítéletet alkottak a megjelenés mindhárom vizsgált jellemzőjéről 
���� a maximum 8 általános iskolával rendelkező válaszadók, 
���� az egy aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő megkérdezettek,  
���� az átlag alatti jövedelemmel rendelkező ügyfelek, 
���� az irodát távhőtámogatással kapcsolatban felkereső megkérdezettek, valamint 
���� a Kelet-pesti irodát felkereső válaszadók. 

 
Ezen felül 
 
a cím elérhetőségével 
���� a 60 évnél idősebb, 
����  a szakmunkás végzettséggel rendelkező megkérdezettek, 
���� a tájékoztatással kapcsolatos ügyeket intézők, 
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az iroda otthonuktól való távolságával 
���� a 60 évnél idősebb, 
���� a tájékoztatással kapcsolatos ügyeket intéző válaszadók, 
���� a Délkelet-pesti irodát felkereső válaszadók, 
 

az iroda megközelíthetőségével 
���� a 18-29 éves megkérdezettek, 
���� a Délkelet-pesti és a Csepeli irodát felkereső válaszadók, 

voltak a leginkább elégedettek. 
 
Ezzel szemben meglehetősen kritikusnak bizonyultak 
 
az elérhetőség minden vizsgált tényezőjét figyelembe véve 
���� a férfiak, 
���� a 30-399 éves válaszadók, 
���� a legalább két aktív keresővel rendelkező háztartások képviselői, 
���� a számlázással illetve közüzemi szerződéssel kapcsolatban ügyeket intézők valamint 
���� az Észak-pesti irodát felkereső ügyfelek. 
 

 
2.2. Az ügyfélszolgálatok megjelenése 
 
Az ügyfélszolgálati irodák megjelenését 
���� a külső és 
���� a belső megjelenést, valamint 
���� a berendezés kényelmét, praktikusságát minősítve értékelték az interjúalanyok. 
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2.2. ábra 

A megjelenés vizsgált tényezőinek értékelése 

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

�

�

95,71

90,83

94

�

�

�

97,33

93,96

98,25

berendezés kényelme

külső megjelenés

belső megjelenés
90 92 94 96 98 100

elégedettség fontosság� �  
 
Az ábrán jól látható, hogy 
���� a válaszadók nagy jelentőséget tulajdonítanak a berendezés kényelmére és belső 

megjelenésre, 
���� a megkérdezettek a belső megjelenéssel és a berendezés kényelmével kiemelkedően, a 

külső megjelenéssel nagyon elégedettek voltak, 
���� a szolgáltató teljesítménye minden paraméter vonatkozásában meghaladta a fogyasztók 

elvárásait. 
 
Az átlagosnál fontosabb volt 
 
a megjelenés mindhárom vizsgált tényezője 
���� a 40-49 éves megkérdezett, 
���� az érettségivel rendelkező, 
���� a két aktív keresővel rendelkező háztartásokat képviselő, 
���� a visszamenőleges elszámolással és a szolgáltatással kapcsolatosan érkező valamint  
���� az Észak-pesti és a Dél-budapesti kirendeltségekben intézkedő ügyfelek számára. 

 
Mellettük 
 
az iroda külső megjelenését 
���� a 50-59 éves megkérdezette, 
���� a számlázással kapcsolatban ügyeket intéző valamint 
���� a Kelet-pesti válaszadó, 
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az iroda belső megjelenését 
���� a 60 évnél idősebb, 
���� átlagos jövedelemmel rendelkező, 
���� a távhőtámogatással kapcsolatban ügyeket intézők valamint 
���� a csepeli válaszadók, 

 
a berendezés kényelmét 
���� a szakmunkás végzettséggel rendelkező megkérdezettek és 
����  a Csepeli Ügyfélszolgálaton ügyet intéző fogyasztók 

ruházták fel az átlagost meghaladó jelentőséggel. 
 
Ugyanakkor 
���� 18-29 évesek, 
���� a Délkelet-pesti Ügyfélszolgálatot felkereső válaszadók 

az átlagosnál kevésbé tartották fontosnak az irodák külső-belső megjelenését. 
 
A megjelenés vizsgált jellemzőivel főleg 
���� a 60 évnél idősebb, 
���� az aktív keresővel nem rendelkező háztartásokat képviselő, 
���� átlag feletti jövedelemmel rendelkező, 
���� a pénzüggyel kapcsolatos ügyekben eljáró illetve  
���� a Kelet-pesti irodát felkereső  

válaszadók voltak elégedettek. 
 
Rajtuk kívül 
 
az iroda külső megjelenéséről 
���� a 40-49 éves válaszadók, 
���� az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők, 
���� az Észak-pesti és a Dél-budapesti irodát felkeresők, 

 
az iroda belső megjelenéséről 
���� a 40-49 éves válaszadók, 
���� az érettségivel rendelkezők, 
���� az Észak-pesti és a Dél-budapestii irodában ügyeiket intézők, 

 
a kényelemről 
���� Délkelet-pesti Ügyfélszolgálatot felkeresők  

voltak elsősorban kedvező véleménnyel. 
 
A megjelenés tényezőit 
���� a férfiak, 
���� a 18-29 éves válaszadók, 
���� a felsőfokú végzettséggel rendelkező interjúalanyok 

értékelték leginkább kritikusan. 
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2.3. Idő, sebesség 
 
Az idő, sebesség megítélését 
���� a nyitvatartási időt, 
���� a sorra kerülésig tartó várakozási időt, 
���� a tényleges ügyintézés sebességét és 
���� annak folyamatosságát 

figyelembe véve vizsgáltuk. 
 

2.3. ábra 
Az idő, sebesség vizsgált tényezőinek értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

�

99,33

98,63

99,13

99,25

�

�

�

�

96,92

96,5

98,54

98,79

sorra kerülésig tartó várakozási idő

nyitvatartási idő

 ügyintézés sebessége

 ügyintézés folyamatossága
96 98 100

elégedettség fontosság� �  
 

A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
���� valamennyi tényező kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, 
���� a nyitvatartási idő és a várakozási idő vonatkozásában magas, a másik két jellemzőt 

tekintve kiemelkedő volt az ügyfelek elégedettségi szintje, 
���� jelentős alulteljesítés egyik tényező esetében sem tapasztalható, a szolgáltatási rés minden 

paraméternél minimális, az ügyfélszolgálatok teljesítménye gyakorlatilag megfelel a 
nagyon magas elvárási szintnek. 

 
Az idő, sebesség tényezői minden szegmens esetében kiemelkedő jelentőséggel bír.  
 
Az idő, sebesség vizsgált paramétereit 
���� a 60 év feletti korosztály tagjai, 
���� az 5-nél több tagú háztartásokat képviselők, 
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���� az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők valamint 
���� a Délkelet-pesti és a Csepeli Ügyfélszolgálatot felkereső megkérdezettek 

értékelték a legjobbra. 
 
Mellettük  
 
a nyitvatartási időről 
���� az 50-59 évesek, 
���� a Kelet-pesti irodát felkereső ügyfelek 

 
a sorra kerülésig tartó várakozási időről 
���� a 30-39 évesek, 

 
a tényleges ügyintézés sebességéről 
���� a 40-49 évesek, 
���� a szolgáltatással kapcsolatban eljáró válaszadók, 

 
az ügyintézés folyamatosságáról 
���� a távhőtámogatással kapcsolatos ügyeket intézők valamint 
���� az Észak-pesti és a Kelet-pest irodát felkereső ügyfelek 

nyilatkoztak különösen kedvezően. 
 
Ugyanakkor az átlaghoz képest valamivel elégedetlenebbek voltak 
 
az idő, sebesség valamennyi vizsgált paraméterével 
���� a 18-29 évesek, 
���� a visszamenőleges elszámolás miatt érkező válaszadók és 
���� az Észak-budai irodában ügyeiket intézők, 

 
a nyitvatartási idővel 
���� a 30-39 éves, 
���� a szolgáltatással, és a közüzemi szerződéssel kapcsolatos ügyekben eljáró 

megkérdezettek, 
 
a sorra kerülésig tartó várakozási időt 
���� a férfiak, 
���� a számlázással kapcsolatos ügyekben eljáró fogyasztók, 

 
az ügyintézés sebességét 
���� a számlázással kapcsolatos ügyekben eljáró fogyasztók, 

 
az ügyintézés folyamatosságát 
���� a férfiak és 
���� a közüzemi szerződéssel kapcsolatos ügyeket intéző válaszadók. 
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2.4. Az ügyintézők megítélése 
 
Az ügyintézők munkáját 
���� udvariasság, segítőkészség, 
���� szakértelem, tájékozottság, 
���� pontos munkavégzés, precizitás minősítésével értékelték az ügyfelek. 

2.4. ábra 
Az ügyintézők teljesítményének értékelése 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

99,79

99,88

99,21

�

�

�

99,38

99,58

99,83

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

udvariasság, segítőkészség
99 99,5 100

elégedettség fontosság� �  
 
 

A 2.4. ábrából kitűnik, hogy 
���� e téren az elvárások és a teljesítmények egyaránt nagyon magas szintűek, 
���� az elégedettségi és a fontossági értékek jól megfelelnek egymásnak. 

 
Az ügyintézőktől magas szintű teljesítményt vártak minden vizsgált szegmensben, és 
teljesítményük értékelése is egyöntetűen kedvező volt. Az ismérvenkénti összehasonlító 
elemzés során szignifikáns eltérés nem volt kimutatható. 
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2.5. Az ügyintézés sikeressége 
 
Az ügyintézés sikerességével kapcsolatban nagyon magas szintűek /99,79/ voltak az 
elvárások, s e téren az elégedettség is kiemelkedő /98,33/ volt. 
 
A szegmentációs elemzések alapján érdemes kiemelni, hogy a nagyfokú elégedettség 
általánosnak mondható. Egyedül a közüzemi szerződéssel kapcsolatos ügyekben eljáró 
megkérdezettek voltak az átlag alatt elégedettek az ügyintézés sikerességével. 
 
2.6. Az információs anyagok tartalma 
 
Az információs anyagok értékelésére azokat az ügyfeleket kértük fel, akik legalább eggyel 
találkoztak közülük. 
 
Szerintük ezek az anyagok nagyon fontosak /93,80/, s értékítéletük szerint a Főtáv Zrt. e téren 
még felül is teljesít /97,68/. 
 
 
2.7. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
A válaszadókat arra is megkértük, hogy összegző jelleggel, egy számjeggyel minősítsék 
ügyintézés során szerzett tapasztalataikat. Az értékítéletek meglehetősen kedvezőek voltak. 
Ezt mutatja egyrészt a magas átlagérték /97,67/, másrészt az, hogy közepes értékelést 
mindössze három személy adott, a többiek összességében elégedettek vagy maximálisan 
elégedettek voltak az általuk felkeresett iroda teljesítményével.  
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2.5. ábra 
Összességében mennyire volt elégedett a felkeresett iroda teljesítményével? 

1%
8%

91%

közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 

 
2.8. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A megkérdezettek közel fele nyilatkozott úgy az elmúlt félév vonatkozásában, hogy az 
adatfelvételek idején járt először az ügyfélszolgálaton. Ugyanakkor közel harmaduk már 
háromszor több alkalommal kereste fel ekkor az irodát. 

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

most először

3-nál többször 2-3 alkalommal

46%

31% 23%
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A vizsgált időszakban jellemzően 
���� az 50 évnél idősebb ügyfelek, 
���� a legfeljebb nyolc általánost végzett válaszadók, 
���� az aktív keresővel nem rendelkező háztartások képviselői, 
���� a megkérdezés idején közüzemi szerződéssel, pénzügyekkel illetve visszamenőleges 

elszámolással kapcsolatban eljáró ügyfelek  
keresték fel többször az adott irodát. 
 
Az iroda többszöri felkeresése a vizsgált időszak alatt a Csepeli, a Dél-budapesti és a 
Délkelet-pesti Ügyfélszolgálaton fordult elő a legmagasabb arányban. 
 
Feltérképeztük azt is, hogy az aktuálisan intézett ügy miatt hányadszor fordultak az irodához a 
megkérdezettek. 

2.7. ábra 
 

A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

83%

15%

2%

 
A feltárt adatok szerint az interjúalanyok döntő többsége /83%/ a megkérdezések idején 
kereste fel az adott ügyben először az ügyfélszolgálatot. Ugyanakkor a közüzemi szerződéssel 
és a szolgáltatással kapcsolatban intézkedők körében jóval átlagon felüli azok aránya, akik 
már nem először jöttek az adott kérdést elintézni. 
 
2.9. Mennyire megnyugtatóan rendeződtek az éppen intézett ügyek? 
 
Az ügyintézés sikerességét jelzi az is, hogy a megkérdezett ügyfelek 92%-a úgy nyilatkozott, 
hogy teljes mértékben sikeres volt az aktuális ügy intézése, és mindössze hat megkérdezett 
számolt be arról, hogy nem tudta megnyugtatóan elintézni az épp időszerű ügyet. 
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2.8. ábra 
 

Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 

teljes mértékben

részben

egyáltalán nem

92%

7%
1%

 
2.10. Kinek az ügyét intézték a megkérdezettek? 
 
A válaszadók jellemzően /84%/ saját ügyükben keresték fel az irodákat a megkérdezés idején. 
 
A szegmentációs elemzések szerint leggyakrabban 
���� a 60 éves vagy annál idősebbek, 
���� a felsőfokú végzettségűek, 
���� az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők valamint 
���� a szolgáltatással és közüzemi szerződéssel kapcsolatban intézkedők 

képviseltek másokat az ügyintézés során. 
 
 
2.11. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
Arra a kérdésre, hogy „Hogyan, mivel lehetne javítani az ügyfélszolgálati iroda munkáján?” 
501 megkérdezett nem tett javaslatot, szerintük az iroda már jelenleg is kifogástalanul 
működik. A 114 konkrét javaslat közül 41 arra vonatkozott, hogy az iroda egyszerűbb 
megtalálása céljából több útbaigazító, információs táblát helyezzenek el. Erre az Észak-budai 
és az Észak-pesti ügyfélszolgálatot felkereső megkérdezettek tartanak igényt. 
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3. AZ EGYES IRODÁK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
3.1. Dél-budapesti Ügyfélszolgálat 
 
3.1.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A következő ábrán a Dél-budapesti Ügyfélszolgálaton megkérdezett ügyfelek fontossággal 
kapcsolatos értékítéleteinek alakulását mutatjuk be. 

3.1. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100

100

100

100

100

100

99,75

99,75

99,75

99,5

99,5

98,47

97,75

96

93,75

megközelíthetőség

ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés sikeressége

otthontól való távolság

nyitvatartási idő

sorra kerülésig tartó várakozási idő

cím elérhetősége

udvariasság, segítőkészség

információs anyagok tartalma

berendezés kényelme

belső megjelenés

külső megjelenés

75 80 85 90 95 100  
 

 
A felmérés tapasztalata szerint a Dél-budapesti Ügyfélszolgálat megkérdezettei nagyon magas 
szintű követelményeket támasztottak a vizsgált tényezőkkel szemben. A külső megjelenésre 
vonatkozó paramétert nagyon fontosnak ítélték meg, a többi tényező viszont kiemelkedő 
jelentőséggel bír körükben. 
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3.1.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A következő ábra a tényezőkkel való elégedettséget mutatja. 
 

3.2. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

99,75

99,5

99

98,25

97,75

97,75

97,25

97

96,75

96,25

95,25

95

94,05

90,5

90,25

udvariasság, segítőkészség

pontos munkavégzés, precizitás

belső megjelenés

szakértelem, tájékozottság

ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága

ügyintézés sikeressége

külső megjelenés

sorra kerülésig tartó várakozási idő

nyitvatartási idő

megközelíthetőség

berendezés kényelme

információs anyagok tartalma

cím elérhetősége

otthontól való távolság

80 85 90 95 100  
 
 

A válaszadók gyakorlatilag tökéletesen elégedettek voltak a munkatársak jellemzőivel, s a 
nagyon jóra értékelt cím elérhetősége, az otthontól való távolság és az „információs anyagok 
tartalma” kivételével a többi jellemző is kiemelkedően kedvező értékeket kapott. 
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3.1.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket egymásnak való megfelelését a következő ábra 
szemlélteti. 
 

3.3. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

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

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

otthontól való távolság
cím elérhetősége

megközelíthetőség
információs anyagok tartalma

nyitvatartási idő
sorra kerülésig tartó várakozási idő

berendezés kényelme
ügyintézés sikeressége

ügyintézés sebessége
ügyintézés folyamatossága
szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás
udvariasság, segítőkészség

belső megjelenés
külső megjelenés

90 92 94 96 98 100

fontosság elégedettség� �  
 

 
A kutatás során feltárt értékítéletek szerint 
���� a külső és belső megjelenés tényezői esetében túlteljesítést tapasztaltunk, 
���� az iroda teljesítménye az elérhetőség jellemzői és az információs anyagok tartalma 

vonatkozásában maradt el leginkább az ügyfelek elvárásaitól, 
���� a többi jellemző tekintetében csak nagyon kicsi volt a szolgáltatási rés. 

 
 
3.1.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálatról kialakult kedvező képet mutatja az összegző jelleggel, egy számjeggyel 
történő minősítés magas átlagértéke /97,25/ illetve az osztályzatok megoszlásának alakulása 
is: az irodát felkeresők kivétel nélkül elégedettek vagy nagyon elégedettek voltak. 
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3.4. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

1%
9%

90%

közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%
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3.1.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A válaszadók mintegy kétötöde az adatfelvételek idején járt először az elmúlt félév során az 
irodában, 26%-ot képviseltek azok, akik az ügyfélszolgálatot már második, harmadik 
alkalommal keresték fel. Az irodát ennél többször felkereső ügyfelek aránya 33% volt. 
 

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

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

41%

26%

33%
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3.1.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
A válaszadók 82%-a először keresete fel az irodát az adatfelvételek idején az éppen intézett 
ügy miatt, azok aránya, akiknek háromnál több alkalommal kellett visszatérnie minimális 
volt.  

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

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

82%

17%

1%

 
Az ügyfelek többségének az éppen intézett ügy miatt nem is kell visszatérnie, számukra teljes 
mértékben megnyugtató módon rendeződött az iroda felkeresésének kiváltó oka. Teljes 
sikertelenségről mindössze egy ügyfél számolt be. 

3.7. ábra 
Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 

teljes mértékben

részben

nem

84%

15%

1%
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Az interjúalanyok háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy az irodába saját ügyét intézni 
érkezett. 
 
3.1.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat megkérdezésbe bevont ügyfelei közül 17 személynek volt 
javaslata az iroda munkájának javítására, a többiek úgy találták, hogy az ügyfélszolgálat 
munkája már most tökéletes. 
 
A javaslatok a következők voltak:  
 

Javaslat Említések száma 
� kényelmesebb székek 3 
� az ügyintézők lehetnének tájékozottabbak  2 
� lassú az ügyintézés, hosszú a várakozási idő 1 
� jobban könyveljenek 1 
� nagyobb döntési kompetencia az ügyintézőknek 1 
� hat óra utáni nyitva tartás több napon 1 
� iroda elérhetősége telefonon hiányzik 1 
� a számlán rossz cím szerepel 1 
� szabályok változtatása 1 
� az ügyfélszolgálati iroda ismertebbé tétele 1 
� személyre szóló számla jobb lenne 1 
� mindegyik pult legyen nyitva 1 
� a nyitvatartási időről szélesebb körű tájékoztatás 1 
� hétvégi nyitva tartás, vagy ügyelet 1 
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3.2. Észak-budai Ügyfélszolgálat 
 
3.2.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A következő grafikonon a vizsgált tényezőkkel kapcsolatos elvárások alakulását 
szemléltetjük. 
 
 

3.8. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 
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ügyintézés sebessége

sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés folyamatossága

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

megközelíthetőség

cím elérhetősége

külső megjelenés

berendezés kényelme

belső megjelenés

információs anyagok tartalma

30 40 50 60 70 80 90 100  
 

 
A feltárt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók  

� az irodában fellelhető információs anyagok tartalmát, hasznosságát fontosnak tartották, 
� a megjelenés tényezőit, az iroda megközelíthetőségét nagyon fontosnak ítélték meg,  
� a többi vizsgált paramétert kiemelkedő jelentőségűnek találták. 
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3.2.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A válaszadók nagyon kedvezően értékelték az iroda teljesítményét is, valamennyi tényező 
kiemelkedő minősítést kapott. A megkérdezettek az ügyintézők munkájával gyakorlatilag 
maximálisan elégedettek voltak. 

3.9. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
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80 85 90 95 100  
 

 
3.2.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy jelentős 
alulteljesítés egyetlen tényezőnél sem tapasztalható, a legtöbb paraméter esetében a nyújtott 
teljesítmény gyakorlatilag megfelel a nagyon magas elvárásoknak.   
 
Ugyanakkor az iroda megjelenésére vonatkozó tényezők és az információs anyagok tartalma 
esetében jelentős túlteljesítés tapasztalható. 
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3.10. ábra 
 

A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 
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fontosság elégedettség� �  
 
 
3.2.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának összegző értékelése is nagyon kedvező volt, ezt a nagyon 
magas átlagérték /96,50/ és a teljesen elégedett válaszok magas aránya is mutatja. 
 

3.11. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

14%

86%

elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%
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3.2.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
A válaszadók mintegy fele /52%/ az adatfelvételek idején járt először az irodában a megelőző 
fél év során. Azok aránya, akik legalább negyedszer érkeztek az irodába minimális volt.  
 

3.12. ábra 
 

Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 
 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

52%

42%

6%

 
 
3.2.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
Az aktuálisan intézett ügy miatt az irodát felkeresők valamivel több mint háromnegyede az 
adatfelvételek idején jött először az irodába, s a megkérdezettek 90%-ának teljesen 
megnyugtatóan rendeződött is az ügye. 
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3.13. ábra 
A jelenlegi ügy kapcsán hányadszor fordult az irodához? 

 

most először

2-3 alkalommal

78%

22%

 
 
 

3.14. ábra 
Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 

teljes mértékben

részben

90%

10%

 
 
A válaszadók döntő hányada /83%/ a saját ügyében járt el, viszonylag kevesen voltak/17%/, 
akik megbízásból intézkedtek. 
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3.2.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának javítására vonatkozó kérdés kapcsán összesen 30 javaslatot 
tettek a megkérdezettek, amelyek a következők voltak: 
 

Javaslat Említések száma 
� nincs megfelelően kitáblázva, nehéz megtalálni 23 
� földszinti helyiség jobb lett volna  3 
� több ügyintéző  1 
� nehéz parkolni  1 
� nem mindig jó a lift  1 
� hideg van a légkondíciónáló miatt  1 

 
A többi ügyfél maximálisan elégedett volt mindennel. 
 
3.3. Észak-pesti Ügyfélszolgálat 
 
3.3.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat megkérdezettei is nagyon magas elvárási szintet támasztottak 
az irodával és tevékenységével szemben, körükben minden vizsgált tényező kiemelkedő 
jelentőséggel bír. 

3.15. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 

100

100

99,75

99,5

99,25

99,25

98,5

98,5

98,25

98,25

98,25

98

97,75

97,25

95,33

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés sikeressége

ügyintézés folyamatossága

szakértelem, tájékozottság

sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés sebessége

berendezés kényelme

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

megközelíthetőség

belső megjelenés

udvariasság, segítőkészség

cím elérhetősége

külső megjelenés

információs anyagok tartalma

80 85 90 95 100  
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3.3.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A következő ábrából kitűnik, hogy iroda ügyfeleinek magas volt az elégedettsége is. 

3.16. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100

99,75

99,75

99,75

99,5

99,25

99,25

98,75

97,25

96

95,15

93,5

88,25

88

80,5

udvariasság, segítőkészség

ügyintézés folyamatossága

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

belső megjelenés

ügyintézés sebessége

ügyintézés sikeressége

sorra kerülésig tartó várakozási idő

berendezés kényelme

külső megjelenés

információs anyagok tartalma

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

cím elérhetősége

megközelíthetőség

75 80 85 90 95 100  
 

A válaszadók  
� az iroda megközelíthetőségét jónak ítélték meg, 
� a nyitvatartási időt, az otthontól való távolságot és a cím elérhetőségét nagyon jóra 

minősítették, míg 
� a többi vizsgált paraméter esetében kiemelkedőre értékelték az ügyfélszolgálat nyújtott 

teljesítményét.  
 
3.3.3. Az elégedettség a fontosság tükrében 
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy jelentősebb 
mértékű alulteljesítés csak 
���� az otthontól való távolság 
���� a nyitvatartási idő,  
���� a megközelíthetőség és 
���� a cím elérhetőség 

esetében mutatkozott. 
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Ugyanakkor a többi tényezőnél jól megfeleltek egymásnak az elvárások és a teljesítmények. 
 

3.17. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
megközelíthetőség

otthontól való távolság
cím elérhetősége
nyitvatartási idő
külső megjelenés

berendezés kényelme
ügyintézés sikeressége

sorra kerülésig tartó várakozási idő
pontos munkavégzés, precizitás
információs anyagok tartalma

ügyintézés sebessége
ügyintézés folyamatossága
szakértelem, tájékozottság

belső megjelenés
udvariasság, segítőkészség

80 85 90 95 100

fontosság elégedettség  
 
 
3.3.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának összegző értékelése is nagyon kedvező volt, ezt a magas 
átlagérték /97,75/ és a teljesen elégedett válaszok magas aránya is mutatja. 
 

3.18. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

9%

91%

elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%
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3.3.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több, mint fele az adatfelvételek idején kereste fel 
először az ügyfélszolgálatot. 

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

most először

3-nál többször

2-3 alkalommal

52%

30%

18%

 
 

3.3.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
Az éppen intézett ügy vonatkozásában 92% volt az először érkezők aránya. Döntő 
többségüknek nem is kell újra jönni, nekik teljesen megnyugtatóan rendeződött a kérdése, s 
teljes sikertelenségről senki nem személy számolt be. 

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

most először

3-nál többször

92%

8%
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3.21. ábra 

Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 
 

teljes mértékben

részben

97%
3%

 
A megkérdezettek háromnegyede /75%/ a saját ügyét intézte az adatfelvételek idején. 
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3.3.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
Az észak-pesti irodában megkérdezett 100 személy közül 75 nyilatkozott úgy, hogy az 
ügyfélszolgálat munkája már most is nagyon jó, ezért nem tud a javításra vonatkozó javaslatot 
tenni. Akiknek volt ötletük, a következőket javasolták: 
 

Javaslat Említések száma 
� nincs megfelelően kitáblázva, nehéz megtalálni 18 
� lassú az ügyintézés, hosszú a várakozási idő 1 
� legyen kávé automata 1 
� a cím pontosítása, mert a Danubius-házhoz irányítják az ügyfeleket 1 
� az interneten több dolgot lehessen intézni 1 
� hosszabb nyitva tartás 1 
� jobb tájékoztatás a változásokról 1 
� az ajtót könnyebben lehessen nyitni 1 

 
3.4. Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
3.4.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A következő ábrán a Kelet-pesti Ügyfélszolgálaton megkérdezett ügyfelek fontossággal 
kapcsolatos értékítéleteinek alakulását mutatjuk be. 

3.23. ábra 
A vizsgált tényezők fontosságának alakulása 

/max. ért. = 100/ 

100

100

100

100

99,75

99,75

99,75

99,75

99

98,25

98

93,69

93,25

93,25

93,25

megközelíthetőség

nyitvatartási idő

sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés sikeressége

cím elérhetősége

otthontól való távolság

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés folyamatossága

udvariasság, segítőkészség

ügyintézés sebessége

információs anyagok tartalma

külső megjelenés

belső megjelenés

berendezés kényelme

75 80 85 90 95 100  
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A felmérés tapasztalata szerint a megkérdezettek számára az iroda megközelíthetősége, a 
nyitvatartási idő, a sorra kerülésig tartó várakozási idő és az ügyintézés sikeressége maximális 
jelentőséggel bír, de az ügyintézőkre vonatkozó tényezőknek is kiemelkedő fontosságot 
tulajdonítottak az ügyfelek. A megjelenés tényezői és az információs anyagok tartalma, 
nagyon fontosnak bizonyult számukra. 
 
3.4.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
Az iroda ügyfeleinek elégedettsége kimagaslóan magas szintű volt. Ezt bizonyítja, hogy a 
„rangsor” végét záró sorra kerülésig tartó várakozási idővel való elégedettség értéke is nagyon 
magas 94,25 volt. 
 
 

3.24. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100

99,75

99,75

99,75

99,5

99,25

99,25

99

98,5

98,5

98,25

97,75

97,75

97,25

94,25

információs anyagok tartalma

belső megjelenés

berendezés kényelme

ügyintézés folyamatossága

ügyintézés sebessége

udvariasság, segítőkészség

pontos munkavégzés, precizitás

szakértelem, tájékozottság

cím elérhetősége

külső megjelenés

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

megközelíthetőség

ügyintézés sikeressége

sorra kerülésig tartó várakozási idő

75 80 85 90 95 100  
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3.4.3. Az elégedettség a fontosság tükrében  
 
Az elégedettségi és fontossági értékek egymáshoz való viszonyát a következő ábra 
szemlélteti. 

3.25. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

sorra kerülésig tartó várakozási idő
ügyintézés sikeressége

megközelíthetőség
otthontól való távolság

nyitvatartási idő
cím elérhetősége

szakértelem, tájékozottság
pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés folyamatossága
udvariasság, segítőkészség

ügyintézés sebessége
külső megjelenés

információs anyagok tartalma
belső megjelenés

berendezés kényelme
92 94 96 98 100

fontosság elégedettség  
 
A 3.25. ábrából kitűnik, hogy  

���� kizárólag a sorra kerülésig tartó várakozási idő esetében tapasztalható nagyobb mértékű 
alulteljesítés, 

���� a legtöbb tényező vonatkozásában a nagyon magas elvárási szintnek megfelel a nyújtott 
teljesítmény,  

���� az elégedettség a fontossági értéket jelentősen meghaladja a megjelenésre és az 
információs anyagok tartalmára vonatkozó jellemzőknél. 
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3.4.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
A megkérdezett ügyfelek több mint négyötöde teljesen elégedett volt a Kelet-pesti 
Ügyfélszolgálattal, ez megmutatkozik a magas átlagértékben /96,25/ is. 

3.26. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

2%

11%

87%

közepesen elégedett elégedett teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

 
 
 
 

3.4.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több mint fele /55%/ az adatfelvételek idején 
kereste fel először az ügyfélszolgálatot, 38%-uk 2-3 alkalommal járt ott. A vizsgált időszak 
során az irodát legalább négyszer felkeresők aránya 7% volt. 
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3.27. ábra 
Hányszor fordult meg ebben az ügyfélszolgálati irodában az elmúlt félévben? 

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

55%

38%

7%

 
 

3.4.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
Az aktuális ügyben a megkérdezettek döntő többsége /93%/ először volt az irodában, és közel 
ugyanilyen arányt /87%/ képviseltek azon interjúalanyok is, akik ügye sikerrel intéződött el az 
adatfelvételek idején. 
 

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

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

93%

5%
2%
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3.29. ábra 
Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 

teljes mértékben

részben

egyáltalán nem

87%

9%

4%

 
 
 

A válaszadók döntő többsége /93%/ saját dolgában járt el, ugyanakkor 22%-uk másokat 
képviselt. 
 
 
3.4.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
A kelet pesti iroda nagyon kedvező megítélését mutatja, hogy a megkérdezett ügyfelek döntő 
hányada /83 fő/ maximálisan elégedett volt mindennel, így ők értelemszerűen nem is tettek 
javaslatot arra nézve, hogyan lehetne javítani az ügyfélszolgálat munkáját. Az iroda 
munkájának javítására 24 érdemi választ kaptunk, amelyek a következők voltak: 
 

Javaslat Említések száma 
� ne csak egy pénztár legyen nyitva 5 
� hétvégi nyitva tartás, vagy ügyelet 4 
� lassú az ügyintézés, hosszú a várakozási idő 3 
� pontosabb számlázás 2 
� érthetőbb számlázás 2 
� az ügyfél meghallgatása türelmesen 1 
� személyes érdekek és jogok figyelembevétele 1 
� egyszerűbb ügyintézés 1 
� több ügyintéző 1 
� a műszaki segítséget nyújtó kolléga mindig legyen bent 1 
� rádió, vagy zene szólhatna 1 
� átírással kapcsolatos ügyintézés egyszerűsítése 1 
� a pénztárban ne lehessen szerződést kötni 1 
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3.5. Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
3.5.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat megkérdezettei is nagyon magas szintű elvárásokat 
támasztottak az irodával és tevékenységével szemben, a külső- és belső megjelenést 
kivételével minden vizsgált tényezőt kiemelkedően fontosnak tartottak. 

3.30. ábra 
 

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

 

100

100

100

100

100

100

100

99,75

99,75

99,75

99,75

98,74

96,5

89

78

sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága

udvariasság, segítőkészség

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés sikeressége

cím elérhetősége

otthontól való távolság

megközelíthetőség

nyitvatartási idő

információs anyagok tartalma

berendezés kényelme

belső megjelenés

külső megjelenés

75 80 85 90 95 100  
 

 
 
3.5.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A válaszadók nagyon kedvezően értékelték a vizsgált tényezőket, a külső megjelenésnek 
nagyon jó, a többi jellemzőnek kiemelkedő volt a minősítése. 
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3.31. ábra 

A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 
/max. ért. = 100/ 

 

100

100

100

100

100

99,5

99

98,72

98,5

97,5

97,5

97,25

97

95,75

83,5

ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága

udvariasság, segítőkészség

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés sikeressége

sorra kerülésig tartó várakozási idő

információs anyagok tartalma

berendezés kényelme

megközelíthetőség

belső megjelenés

cím elérhetősége

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

külső megjelenés

80 85 90 95 100  
 
3.5.3. Az elégedettség a fontosság tükrében  
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy 

���� nagyobb mértékű alulteljesítés sehol nem mutatkozott, 
���� az elvárás és a teljesítmény a munkatársak megítélésénél, valamint az ügyintézés 

sebessége és folyamatossága vonatkozásában megfelelt egymásnak,  
���� felülteljesítés a megjelenés tényezőinél volt tapasztalható,  
���� a többi paraméter esetében a szolgáltatási rés minimális. 
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3.32. ábra 
A tényezők fontossága és az elégedettség alakulása 

/résekre rendezve, max. ért. = 100/ 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

otthontól való távolság
nyitvatartási idő
cím elérhetősége

megközelíthetőség
sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés sikeressége
információs anyagok tartalma

ügyintézés sebessége
ügyintézés folyamatossága
udvariasság, segítőkészség
szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás
berendezés kényelme

külső megjelenés
belső megjelenés

75 80 85 90 95 100

fontosság elégedettség� �  
 
 
3.5.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának összegző értékelése is nagyon kedvező volt, minden 
válaszadó úgy nyilatkozott, hogy összességében teljesen elégedett az iroda tevékenységével. 
Ennek megfelelően az adott osztályzatokból számított átlag értéke elérte a maximális 100-at.  
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3.33. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

 

100%

teljesen elégedett
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 
 

 
 
3.5.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több, mint harmada az adatfelvételek idején 
kereste fel először az ügyfélszolgálatot, és közel hasonló arányt képviseltek, akik a vizsgált 
fél év során háromnál több alkalommal jártak az ügyfélszolgálaton. 

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

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

37%

28%

35%
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3.5.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
Aktuális ügye miatt az interjúalanyok közel háromnegyede ekkor fordult először az irodához. 
A döntő többség /95/ megoldotta az aktuális problémát, teljes sikertelenségről mindössze egy 
személy számolt be. 

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

 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

74%

23%

3%

 
 

 
3.36. ábra 

Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 

teljes mértékben

részben
nem

95%

4%
1%
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Az interjúalanyok nagy része /83%/ a saját ügyében járt el, és csak minimális volt azok 
aránya, akik megbízásból intézkedtek. 
 
 
3.5.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
Ebben az irodában mindössze 8 választ kaptunk az ügyfélszolgálat munkájának javítására 
vonatkozó kérdésre, 93 ügyfél teljesen elégedett volt mindennel.  
 
A kérdéssel kapcsolatban elhangzott konkrét javaslatok a következők voltak: 
 

Javaslat Említések száma 
� az irodát lehessen közvetlenül hívni, ne a központi számot 3 
� honlapon több elérhetőség 1 
� online ügyintézésre jobban felhívni a figyelmet 1 
� telefonon könnyebben elérhetőség 1 
� légkondicionáló berendezés beszerelése 1 
� természetes fény biztosítása 1 
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3.6. Csepeli Ügyfélszolgálat 
 
3.6.1. Az ügyintézés tényezőinek fontossága 
 
A Csepeli Ügyfélszolgálat 2008 októberétől áll fogyasztói rendelkezésére, így az irodában 
negyedik alkalommal került sor a felmérésre. 
 
Az ügyfélszolgálat megkérdezetteinek az alábbiak szerint alakult a tényezők fontosságára 
vonatkozó értékítélete: 
 

3.37. ábra 
 

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

 

100

99,75

99,75

99,51

99,5

99,25

99

99

99

97,75

97,5

97,5

97

93,5

92,25

udvariasság, segítőkészség

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

információs anyagok tartalma

ügyintézés folyamatossága

sorra kerülésig tartó várakozási idő

cím elérhetősége

ügyintézés sebessége

ügyintézés sikeressége

berendezés kényelme

megközelíthetőség

belső megjelenés

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

külső megjelenés

80 90 100  
 

 
A feltárt értékek azt mutatják, hogy a válaszadók az iroda otthontól való távolságát és a külső 
megjelenést nagyon fontosnak tartják, a többi vizsgált tényezőt kiemelkedő jelentőségűnek 
találták. 



 

 

47

 
3.6.2. A tényezőkkel való elégedettség alakulása 
 
A következő ábrából kitűnik, hogy iroda ügyfeleinek magas volt az elégedettsége is. 
 

3.38. ábra 
A vizsgált tényezőkkel való elégedettség alakulása 

/max. ért. = 100/ 
 

100

99,75

99,75

99,5

99,5

99

99

99

99

97,75

97,5

97,5

97,25

93,25

91,5

udvariasság, segítőkészség

szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás

ügyintézés folyamatossága

információs anyagok tartalma

cím elérhetősége

sorra kerülésig tartó várakozási idő

ügyintézés sebessége

ügyintézés sikeressége

berendezés kényelme

megközelíthetőség

belső megjelenés

nyitvatartási idő

otthontól való távolság

külső megjelenés

75 85 95  
 

 
A válaszadók a két legkevésbé fontosnak tartott tényező kivételével gyakorlatilag minden 
vizsgált paraméterrel teljesen elégedettek voltak, de az iroda otthontól való távolságát és a 
külső megjelenést is nagyon jónak ítélték meg. 
 
3.6.3. Az elégedettség a fontosság tükrében  
 
A következő ábrán az elégedettségi és a fontossági értékek egymáshoz való viszonyát alapul 
véve az ügyfélszolgálat teljesítményének az ügyfelek igényeinek való megfelelését mutatjuk 
be. 
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3.39. ábra 
 

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

 
külső megjelenés

otthontól való távolság
sorra kerülésig tartó várakozási idő

információs anyagok tartalma
cím elérhetősége

megközelíthetőség
belső megjelenés

berendezés kényelme
ügyintézés sebessége

ügyintézés folyamatossága
udvariasság, segítőkészség
szakértelem, tájékozottság

pontos munkavégzés, precizitás
ügyintézés sikeressége

nyitvatartási idő
90 92 94 96 98 100

fontosság elégedettség  
 
Az elégedettségi és a fontossági értékeket összevetve megállapíthatjuk, hogy az elvárás és a 
teljesítmény valamennyi jellemzőnél gyakorlatilag megfelelt egymásnak. 
 
 
3.6.4. Az ügyfélszolgálati tevékenység összegző értékelése 
 
Az ügyfélszolgálat munkájának összegző értékelése is nagyon kedvező volt, a válaszadók 
93%-a nyilatkozott úgy, hogy teljesen elégedett vele, s az adott osztályzatokból számított 
átlag is nagyon magas /98,25/ volt.  
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3.40. ábra 
Mennyire volt elégedett az irodával összességében? 

7%

93%

elégedett teljesen elégedett
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3.6.5. Az ügyfélszolgálat felkeresésének gyakorisága 
 
Közel hasonló arányt képviseltek, azok, akik az elmúlt félév során az adatfelvételek idején 
először /40%/, illetve háromnál több /37%/ alkalommal keresték fel az ügyfélszolgálatot. A 
vizsgált időszakban 2-3 alkalommal a megkérdezettek 23%-a járt az ügyfélszolgálaton. 
 

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

 
most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

40%

23%

37%
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3.5.6. Az aktuális ügyintézés jellemzői 
 
Aktuális ügye miatt az interjúalanyok mintegy négyötöde ekkor fordult először az irodához, s 
egy személy kivételével mindenki teljes sikerről tudott beszámolni ügyintézése kapcsán. 

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

 

most először

2-3 alkalommal

3-nál többször

82%

12%

6%

 
3.43. ábra 

Mennyire megnyugtatóan rendeződött az ügye? 
 

teljes mértékben

részben

99% 1%

 
 
Az interjúalanyok nagy része /90%/ a saját ügyében járt el, jóval kevesebben voltak /10%/ 
azok, akik megbízásból intézkedtek. 
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3.6.7. Javaslatok az ügyfélszolgálatok munkájának javítására 
 
Ebben az irodában 95 személytől azt a választ kaptunk az ügyfélszolgálat munkájával 
maximálisan elégedett. Akiknek volt javaslatuk arra, hogyan lehetne javítani az iroda 
munkáját, a következőket említették: 
 

Javaslat Említések száma 
� egyszerűbb ügyintézés 2 
� pontosabb számlázás 1 
� átírással kapcsolatos ügyintézés egyszerűsítése 1 
� lassú az ügyintézés, hosszú a várakozási idő 1 
� tegyék olcsóbbá a szolgáltatást 1 
� a renoválás ráférne kívül-belül az épületre 1 
� még egy 20 óráig tartó nyitvatartási nap legyen 1 
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4. AZ ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK ALAKULÁSA 
 
4.1. A 2010. I. félévi mutatók 
 
A monitoring rendszer Mutató-kódex-ében meghatározott tényezők szerint 2010. első 
félévében a következőképpen alakult a Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységével való 
elégedettség: 

4.1. tábla 
A Főtáv Zrt. elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

E Elérhetőség 93,76 

K Külső megjelenés 93,96 

B Belső megjelenés 97,79 

M Megjelenés 95,91 

S Idő, sebesség 97,69 

Ü Ügyintézők 99,60 

I Információs anyagok 97,68 

SE Sikeresség 98,33 

   Főtáv Zrt.  97,01 
 
Az ügyfelek elégedettsége nagyon magas szintűnek bizonyult, különösen az ügyintézők, a 
belső megjelenés, a sikeresség valamint az idő, sebesség megítélése volt kedvező. 
 
A következő táblázatok az egyes ügyfélszolgálati irodák értékelésének alakulását mutatják be. 
 

4.2. tábla 
A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Mutató  Értékelés 

E Elérhetőség 92,00 

K Külső megjelenés 97,00 

B Belső megjelenés 96,98 

M Megjelenés 96,99 

S Idő, sebesség 97,13 

Ü Ügyintézők 99,17 

I Információs anyagok 94,05 

SE Sikeresség 97,25 

Dél-budapesti Ügyfélszolgálat 96,22 
 
A táblázatból kitűnik, hogy a dél-budapesti iroda ügyfelei az elérhetőség kivételével 
kiemelkedően kedvezően értékelték az ügyfélszolgálat tevékenységét, különösen az 
ügyintézők munkájával, az ügyintézés sikerességével, az idő, sebesség, tényezőivel és az 
iroda külső megjelenésével voltak elégedettek. 
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4.3. tábla 
 

Az Észak-budai Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  Értékelés 
E Elérhetőség 93,57 

K Külső megjelenés 97,25 

B Belső megjelenés 96,00 

M Megjelenés 96,63 

S Idő, sebesség 95,56 

Ü Ügyintézők 99,58 

I Információs anyagok 98,15 

SE Sikeresség 97,75 

Észak-budai Ügyfélszolgálat 96,83 
 
Az Észak-Budai Ügyfélszolgálat megítélése 2010 első félévében is nagyon kedvező volt, Az 
interjúalanyok az elérhetőség kivételével kiemelkedően elégedettek voltak az ügyfélszolgálat 
tevékenységével, különösen az ügyintézőket, az információs anyagok tartalmát, hasznosságát, 
az ügyintézés sikerességét és az iroda külső megjelenését értékelték kiválóra. 
 

4.4. tábla 
 

Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  Értékelés 
E Elérhetőség 85,58 

K Külső megjelenés 96,00 

B Belső megjelenés 98,37 

M Megjelenés 97,19 

S Idő, sebesség 97,82 

Ü Ügyintézők 99,83 

I Információs anyagok 95,15 

SE Sikeresség 99,25 

Észak-pesti Ügyfélszolgálat 96,02 
 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat tevékenyégének is nagyon jó volt a megítélése, az ügyfelek 
kiemelkedően értékelték az ügyintézők tényezőit, az ügyintézés sikerességét és a belső 
megjelenést. 
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4.5. tábla 
 

A Kelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  Értékelés 
E Elérhetőség 98,00 

K Külső megjelenés 98,50 

B Belső megjelenés 99,75 

M Megjelenés 99,13 

S Idő, sebesség 97,93 

Ü Ügyintézők 99,17 

I Információs anyagok 100,00 

SE Sikeresség 97,25 

Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 98,63 
 
 
Az irodák közül 2010. első félévében a Kelet-pesti Ügyfélszolgálatot értékelték az ügyfelek a 
legkedvezőbben. Az irodát felkeresők elsősorban az információs anyagok tartalmával, 
hasznosságával, az ügyintézőkkel, a megjelenéssel és a külső-, belső megjelenés jellemzőivel 
voltak elégedettek. 
 

4.6. tábla 
 

A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  Értékelés 
E Elérhetőség 96,83 

K Külső megjelenés 83,50 

B Belső megjelenés 98,02 

M Megjelenés 91,39 

S Idő, sebesség 99,00 

Ü Ügyintézők 100,00 

I Információs anyagok 98,72 

SE Sikeresség 99,50 

Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 96,92 
 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálatot felkeresők az ügyintézőket, az ügyintézés sikerességét, és 
az idő, sebesség tényezőjét kiemelkedően jóra minősítették, de a külső megjelenés és a 
megjelenés kivételével nagyon kedvező volt a többi mutató értékelése is. 
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4.7. tábla 
 

A Csepeli Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  Értékelés 
E Elérhetőség 96,64 

K Külső megjelenés 91,50 

B Belső megjelenés 97,63 

M Megjelenés 94,65 

S Idő, sebesség 98,70 

Ü Ügyintézők 99,83 

I Információs anyagok 99,50 

SE Sikeresség 99,00 

   Csepeli Ügyfélszolgálat 97,61 
 
 
A csepeli irodát felkeresők a külső megjelenést kivéve minden mutatót nagyon jóra 
minősítettek. 
 
Összességében a Kelet-pesti Ügyfélszolgálatot értékelték a legjobbra a megkérdezettek és a 
relatíve legalacsonyabb – de önmagában meglehetősen magas – pontszámot az Észak-pesti 
Ügyfélszolgálat kapta, ahol az összképet az elérhetőség minősítése rontotta jelentősen. 
 
A következő táblázatban az egyes területeken legmagasabb illetve legalacsonyabb 
pontszámmal rendelkező irodákat mutatjuk be. Ez utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy a relatíve alacsony pontszám a legtöbb területen kiemelkedően jó minősítést takar. 
 

4.8. tábla 
Az egyes területeken a leginkább illetve legkevésbé kedvezően értékelt ügyfélszolgálatok 
 

Mutató  Legmagasabb érték Legalacsonyabb érték 
E Elérhetőség Kelet-pesti Észak-pesti 
K Külső megjelenés Kelet-pesti Délkelet-pesti 
B Belső megjelenés Kelet-pesti Észak-budai 
M Megjelenés Kelet-pesti Délkelet-pesti 
S Idő, sebesség Délkelet-pesti Észak-budai 

Ü Ügyintézők Délkelet-pesti 
Minden iroda kirívóan 
magas értéket kapott 

I Információs anyagok Kelet-pesti Dél-budapesti 

SE Sikeresség Délkelet-pesti 
Dél-budapesti és a  

Kelet-pesti 
 
 
 



 

 

56

4.2. A mutatók időbeli változása 
 
Jelen fejezetben összegző jelleggel ismertetjük az utolsó hét felmérés során kapott 
elégedettségi mutatókat. 

4.9. tábla 
A cégszintű mutatók alakulása 

 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

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

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

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

 
A Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységének megítélése a korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan 
változatlanul nagyon kedvező volt. Ha az előző felmérés eredményét hasonlítjuk össze a 
jelenlegi felmérés eredményével, megállapíthatjuk, hogy a 2010 első félévben mért adatok 
kedvezőbbek lettek. 
 
A következő táblázatok azt mutatják be, hogy az egyes irodák tevékenységének megítélése 
hogyan alakult. 

4.10. tábla 
 

A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 83,5   85,9 96,0 90,1 88,1 91,5 92,0 
Külső megjelenés 95,2 100,0 99,3 96,1 94,3 96,7 97,0 
Belső megjelenés 96,8 100,0 99,6 95,8 95,4 95,2 97,0 
Megjelenés 96,0 100,0 99,4 96,0 94,8 95,9 97,0 
Idő, sebesség 97,1 98,5 94,9 97,8 95,1 94,1 97,1 
Ügyintézők 99,6 100,0 99,0 98,9 97,3 98,5 99,2 
Információs 
anyagok 

73,3   98,5 97,6 85,3 92,5 87,2 94,0 

Sikeresség 95,8   97,8 95,3 95,8 96,0 96,5 97,3 
Ügyfélszolgálat 91,9   97,1 97,4 94,3 94,1 94,4 96,2 

 
 

A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat tevékenységének értékelése a fél évvel korábbihoz képest 
javult, amely annak „köszönhető”, hogy minden mutatót kedvezőbben minősítettek az irodát 
felkereső ügyfelek. 
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4.11. tábla 

 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 

 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 95,8 88,1 88,9 85,4 96,4 88,9 93,6 
Külső megjelenés 96,2 96,5 89,3 96,3 98,3 96,5 97,3 
Belső megjelenés 97,2 98,0 90,3 93,9 98,8 96,5 96,0 
Megjelenés 96,7 97,3 89,8 95,0 98,5 96,5 96,6 
Idő, sebesség 96,6 95,1 89,5 95,3 97,5 96,8 95,6 
Ügyintézők 99,1 99,9 98,8 99,4 99,5 99,3 99,6 
Információs 
anyagok 

98,5 97,7 94,7 90,1 97,0 92,1 98,1 

Sikeresség 94,9 97,7 92,8 97,5 98,0 98,0 97,8 
Ügyfélszolgálat 96,9 96,2 91,9 94,0 97,9 95,5 96,8 

 
 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat mutatója némileg javult az előző félévhez képest, mely 
elsősorban az elérhetőség és az információs anyagok kedvezőbb megítélésének köszönhető. 
 

4.12. tábla 
 

Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 86,1 92,0 89,7 93,5 87,3 94,5 85,6 
Külső megjelenés 95,4 94,5 97,5 96,5 98,0 96,0 96,0 
Belső megjelenés 97,5 94,4 98,8 95,9 97,0 95,7 98,4 
Megjelenés 96,5 94,4 98,1 96,2 97,5 95,9 97,2 
Idő, sebesség 94,3 94,1 94,5 96,9 94,8 94,4 97,8 
Ügyintézők 97,7 94,5 97,5 98,8 98,4 97,9 99,8 
Információs 
anyagok 

89,6 94,5 94,6 90,5 93,5 92,5 95,1 

Sikeresség 92,3 94,5 92,5 98,3 95,0 97,0 99,3 
Ügyfélszolgálat 93,3 94,1 95,0 95,8 94,9 95,6 96,0 

 
 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat megítélése a fél évvel korábbinál némileg kedvezőbb lett, és 
ezzel az utolsó hét felmérés során az iroda most érte el a legjobb minősítést. Az iroda 
mutatójának javulása még magasabb lenne, ha az elérhetőség mutatóját 2009. második 
vizsgálatához képest nem értékelték volna sokkal rosszabbra a megkérdezettek.  
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4.13. tábla 
 

A Kelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 88,2   91,3 88,9 90,9 82,4 90,5 98,0 
Külső megjelenés 86,2   92,8 92,4 88,3 86,0 90,8 98,5 
Belső megjelenés 96,4 100,0 97,5 93,6 92,6 94,0 99,8 
Megjelenés 91,6   96,4 95,1 91,0 89,4 92,4 99,1 
Idő, sebesség 94,6   99,3 95,5 93,6 92,6 95,2 97,9 
Ügyintézők 99,2 100,0 99,5 98,5 95,3 95,6 99,2 
Információs 
anyagok 

92,9 100,0 96,7 94,0 89,1 97,5 100,0 

Sikeresség 97,3   99,5 99,4 95,5 91,3 96,5 97,3 
Ügyfélszolgálat 93,7 97,6 95,8 93,6 90,0 94,3 98,6 

 
 
Jelen vizsgálat alkalmával összességében a Kelet-pesti Ügyfélszolgálatot értékelték a 
legjobbra a megkérdezettek Az iroda értékelése egészében a félévvel korábbinál sokkal 
kedvezőbb lett, minden mutató megítélése javult. 
 
 

 
4.14. tábla 

A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  2007. 
I. félév 

2007. 
II. félév 

2008. 
I. félév 

2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 91,3 95,1 95,8 94,8 98,2 90,6 96,8 
Külső megjelenés 96,7 94,5 87,3 91,8 89,4 91,0 83,5 
Belső megjelenés 96,5 96,1 95,7 93,4 98,6 96,9 98,0 
Megjelenés 96,6 95,3 91,6 92,6 94,3 94,0 91,4 
Idő, sebesség 94,5 95,9 95,4 95,3 99,1 95,8 99,0 
Ügyintézők 98,0 99,8 99,2 98,7 99,8 98,8 100,0 
Információs 
anyagok 

95,8 99,7 95,2 97,2 96,8 94,4 98,7 

Sikeresség 93,3 99,3 95,9 97,8 99,8 98,2 99,5 
Ügyfélszolgálat 95,1 97,3 95,0 95,6 97,5 95,2 96,9 

 
Elsősorban az elérhetőség és az idő, sebesség kedvezőbb megítélése miatt a Délkelet-pesti 
Ügyfélszolgálat mutatója javult némileg. Ugyanakkor az iroda ügyfelei a korábbinál 
kedvezőtlenebbre értékelték a külső megjelenést és a megjelenést. 
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4.15. tábla 

A Csepeli Ügyfélszolgálat elégedettségi mutatóinak alakulása 
 

Mutató  2008. 
II. félév 

2009. 
I. félév 

2009. 
II. félév 

2010. 
 I. félév 

Elérhetőség 89,5 96,8 95,0 96,6 
Külső megjelenés 89,4 97,0 97,8 91,5 
Belső megjelenés 97,6 98,1 98,4 97,6 
Megjelenés 93,8 97,6 98,1 94,6 
Idő, sebesség 95,4 97,6 98,5 98,7 
Ügyintézők 99,3 99,0 99,8 99,8 
Információs anyagok 70,5 96,8 100,0 99,5 
Sikeresség 92,5 96,8 98,5 99,0 

Ügyfélszolgálat 91,3 97,5 98,2 97,6 

 
 

A Csepeli Ügyfélszolgálat mutatója az előző félévéhez képest kismértékben romlott, de a hat 
iroda közül még így is ez kapta a második legjobb minősítést. Az iroda ügyfelei a külső-belső 
megjelenést és a megjelenést értékelték kedvezőtlenebbül. 
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5. ÖSSZEGZÉS 
 
A kutatás során feltárt adatok, információk birtokában a következő főbb megállapításokra 
hívjuk fel a figyelmet: 
 

A Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenysége 
 
A Főtáv Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységének megítélése a korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan 
változatlanul kedvező volt, a 97,01-es elégedettségi index kimondottan pozitív szolgáltatói 
megítélésnek minősül. Az ügyfelek elégedettsége különösen az ügyintézők, a sikeresség, a 
belső megjelenés valamint az idő, sebesség tényezőnél volt kedvező Összességében a Kelet-
pesti Ügyfélszolgálatot értékelték a legjobbra a megkérdezettek és a relatíve legalacsonyabb – 
de önmagában meglehetősen magas – pontszámot az Észak-pesti Ügyfélszolgálat kapta, ahol 
az összképet az elérhetőség minősítése rontotta jelentősen. 

5.1. tábla 
A Főtáv Zrt. elégedettségi mutatóinak alakulása 

 
Ügyfélszolgálati Iroda Értékelés 

Dél-budapesti Ügyfélszolgálat 96,22 
Észak-budai Ügyfélszolgálat 96,83 
Észak-pesti Ügyfélszolgálat 96,02 
Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 98,63 
Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 96,92 
Csepeli Ügyfélszolgálat 97,61 

Főtáv Zrt.  97,01 
 
A következő táblázatban az egyes területeken legmagasabb illetve legalacsonyabb 
pontszámmal rendelkező irodákat mutatjuk be. Ez utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, 
hogy a relatíve alacsony pontszám a legtöbb területen kiemelkedően jó minősítést takar. 
 

5.2. tábla 
Az egyes területeken a leginkább illetve legkevésbé kedvezően 

értékelt ügyfélszolgálatok 
 

Mutató  Legmagasabb érték Legalacsonyabb érték 
E Elérhetőség Kelet-pesti Észak-pesti 
K Külső megjelenés Kelet-pesti Délkelet-pesti 
B Belső megjelenés Kelet-pesti Észak-budai 
M Megjelenés Kelet-pesti Délkelet-pesti 
S Idő, sebesség Délkelet-pesti Észak-budai 

Ü Ügyintézők Délkelet-pesti 
Minden iroda kirívóan 
magas értéket kapott 

I Információs anyagok Kelet-pesti Dél-budapesti 

SE Sikeresség Délkelet-pesti 
Dél-budapesti és a  

Kelet-pesti 
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2009. első félévéhez képest csökkent a felmérés idején az irodákat második/harmadik 
alkalommal felkereső ügyfeleknek aránya, nőtt viszont az ennél többször visszatérők tábora. 
Az éppen intézett ügy kapcsán a fél évvel korábbihoz képest nőtt az iroda látogatottsága, és 
nőtt a sikeresség is ebben a vonatkozásban. 
 
 

Dél-budapesti Ügyfélszolgálat 
 
A Dél-budapesti Ügyfélszolgálat tevékenységének értékelése a 2009. I. és II. félévéhez képest 
is javult, amely annak „köszönhető”, hogy minden mutatót kedvezőbben minősítettek az 
irodát felkereső ügyfelek. 
 
A dél-budapesti iroda ügyfelei az elérhetőség kivételével kiemelkedően kedvezően értékelték 
az ügyfélszolgálat tevékenységét, különösen az ügyintézők munkájával, az ügyintézés 
sikerességével, az idő, sebesség, tényezőivel és az iroda külső megjelenésével voltak 
elégedettek. 
 
A válaszadók 82%-a először keresete fel az irodát az adatfelvételek idején az éppen intézett 
ügy miatt, azok aránya, akiknek háromnál több alkalommal kellett visszatérnie minimális 
volt. Az ügyfelek többségének az éppen intézett ügy miatt nem is kell visszatérnie, számukra 
teljes mértékben megnyugtató módon rendeződött az iroda felkeresésének kiváltó oka 
 
 

Észak-budai Ügyfélszolgálat 
 
Az Észak-budai Ügyfélszolgálat értékelése összességében 2010 első félévében is nagyon 
kedvező volt és a félévvel korábbinál kedvezőbb lett. Az interjúalanyok az elérhetőség 
kivételével kiemelkedően elégedettek voltak az ügyfélszolgálat tevékenységével, különösen 
az ügyintézőket, az információs anyagok tartalmát, hasznosságát, az ügyintézés sikerességét 
és az iroda külső megjelenését értékelték kiválóra. 
 
 
A válaszadók mintegy fele /52%/ az adatfelvételek idején járt először az irodában a megelőző 
fél év során. Azok aránya, akik legalább negyedszer érkeztek az irodába minimális volt.  
 
 

Észak-pesti Ügyfélszolgálat 
 
Az Észak-pesti Ügyfélszolgálat megítélése a fél évvel korábbinál némileg kedvezőbb lett, és 
ezzel az utolsó hét felmérés során az iroda most érte el a legjobb minősítést. Az iroda 
mutatójának javulása még magasabb lenne, ha az elérhetőség mutatóját 2009. második 
vizsgálatához képest nem értékelték volna némileg rosszabbra a megkérdezettek.  
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Az éppen intézett ügy vonatkozásában 92% volt az először érkezők aránya. Döntő 
többségüknek nem is kell újra jönni, nekik teljesen megnyugtatóan rendeződött a kérdése, s 
teljes sikertelenségről senki nem személy számolt be. 
 
 

Kelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
Az irodák közül 2010. első félévében a Kelet-pesti Ügyfélszolgálatot értékelték az ügyfelek a 
legkedvezőbben. Az irodát felkeresők elsősorban az információs anyagok tartalmával, 
hasznosságával, az ügyintézőkkel, a megjelenéssel és a külső-, belső megjelenés jellemzőivel 
voltak elégedettek. 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több mint fele /55%/ az adatfelvételek idején 
kereste fel először az ügyfélszolgálatot, 38%-uk 2-3 alkalommal járt ott. A vizsgált időszak 
során az irodát legalább négyszer felkeresők aránya 7% volt. 
 
 

Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat 
 
A Délkelet-pesti Ügyfélszolgálat értékelése összességében 2010 első félévében is nagyon 
kedvező volt és a félévvel korábbinál kedvezőbb lett. A megkérdezettek az ügyintézőket, az 
ügyintézés sikerességét, és az idő, sebesség tényezőjét kiemelkedően jóra minősítették, de a 
külső megjelenés és a megjelenés kivételével nagyon kedvező volt a többi mutató értékelése 
is. 
 
Az elmúlt félévben a válaszadók valamivel több, mint harmada az adatfelvételek idején 
kereste fel először az ügyfélszolgálatot, és közel hasonló arányt képviseltek, akik a vizsgált 
fél év során háromnál több alkalommal jártak az ügyfélszolgálaton. 
 
 

Csepeli Ügyfélszolgálat 
 
A Csepeli Ügyfélszolgálat mutatója az előző félévéhez képest kismértékben romlott, de a hat 
iroda közül még így is ez kapta a második legjobb minősítést. Az iroda ügyfelei a külső-belső 
megjelenést és a megjelenést értékelték kedvezőtlenebbül. 
 
Közel hasonló arányt képviseltek, azok, akik az elmúlt félév során az adatfelvételek idején 
először /40%/, illetve háromnál több /37%/ alkalommal keresték fel az ügyfélszolgálatot. A 
vizsgált időszakban 2-3 alkalommal a megkérdezettek 23%-a járt az ügyfélszolgálaton. 
 
 
 


