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2021. évi MEKH FEF Fejlődési Terv 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal minden évben készít fogyasztói elégedettségi 

vizsgálatokat, melynek célja, hogy a visszajelzések alapján a szolgáltatók fejleszthessék 

tevékenységüket a felhasználók magasabb szintű és ügyfélközpontú kiszolgálás érdekében, illetve 

feltárhassák az esetleges hiányosságokat. Ezen felül a kutatás lehetőséget ad összehasonlítani a 

résztvevő társaságok eredményeit is. 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a fejlődési tervét elsősorban a 2020-as év alapfelmérés eredményei 

alapján állította össze, mely a víziközműágazat elégedettségi felmérésére szolgáló, kérdőíves 

személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel. A megkérdezett ügyfelek száma 500 fő, a kutatás 20 

perces kérdőív segítségével, táblagépes (TAPI) módszerrel zajlott 2020. október – novemberben.  

2020-as kutatás eredményeinek kiértékelése  

1. Ivóvíz minősége 

Az ivóvíztisztaságával az ÉDV Északdunántúli Vízmű Zrt. ügyfeleinek 31 százaléka van teljes mértékben 
megelégedve. A víz ízét a megkérdezettek 28 százaléka értékelte teljes mértékben megfelelőnek, 
keménységét és lágyságát pedig 23 százalék. Összeségében az ivóvíz minőségét a kutatásban 
résztvevők 26 százaléka illette maximális pontszámmal. 

Az ivóvíz tisztaságát átlagosan 8,6-os értékkel, ízét 8,5 ös értékkel, keménységét és lágyságát pedig 8,0-
ás értékkel minősítették a kérdésre válaszolók körében. Az ivóvíz minőségével kapcsolatos 
összelégedettség átlaga 8,4-esértéket vesz fel. 

2. Ivóvíz-ellátás folyamatossága 

A válaszadók 49 százaléka gondolja úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban teljes mértékben megfelelő volt 
az ivóvíz ellátás folyamatossága. Az átlag pontszám 9,0 lett ezen tényező kapcsán. 
A megkérdezettek 55 százalékának nagyon fontos, hogy a szolgáltató megfelelően tájékoztassa az 
előre tervezett vezetékes ivóvíz-ellátási szünetekről. Átlagosan 9,2-es értékkel illették ennek 
fontosságát. Az ÉDV Zrt. ügyfeleinek többsége (79százalék) 9-12 óra között tartja a legkevésbé 
zavarónak a zajjal járó karbantartási munkálatok végzését. A kitöltők 40 százaléka teljes mértékben 
megfelelőnek ítélte az előre tervezett vezetékes ivóvíz ellátási szünetről szóló tájékoztatást. Az 
elégedettségi átlag kapcsán 8,8-as értéket mértünk. 

3. Vízmérő 

A válaszadók 44 százaléka értékelte nagyon fontosnak, hogy a leolvasó a szolgáltató által előre 
meghatározott időszakban végezze a vízmérőleolvasását. A fontosság átlaga 8,8-as értéket vesz fel. Az 
ÉDV Zrt. ügyfeleinek 44 százaléka teljes mértékben meg van elégedve a jelenlegi leolvasási 
gyakorisággal. Átlagosan 8,9-esértéket mértünk ennek kapcsán. Leolvasást végző munkatárssal a 
megkérdezettek 76 százaléka került kapcsolatba az elmúlt 12hónap során. Azok körében, akik igennel 
válaszoltak, 48 százalék 10 es pontszámmal illette a leolvasó munkatárs munkáját. Átlagosan 9,1-es 
értékkel minősítették az elvégzett munka minőségét. 
A kutatásban résztvevők 30 százalékának véleménye alapján a fogyasztásmérő pontossága teljes 
mértékben megfelelő (átlag:8,8). 
  



4. Tájékoztatás 

A megkérdezettek 50 százaléka tartja nagyon fontosnak, hogy megfelelően tájékoztassák a 
vízmérőjével kapcsolatos állagmegóvási kötelezettségről (átlag:8,9). A tájékoztatást, amit az elmúlt 12 
hónapban nyújtott a szolgáltató a vízmérővel kapcsolatos állagmegóvási kötelezettségről, 23 százalék 
tartja teljes mértékbe nmegfelelőnek. A kitöltők 23 százaléka nem kapott információt erről. A 
tájékoztatással kapcsolatos elégedettség átlagosan 8,3-as értéket vesz fel.  

A kliensek 46 százaléka nagyon fontosnak tartja, hogy megfelelően tájékoztassák a kezelésében lévő 
belső ivóvíz hálózat-karbantartási kötelezettségéről (átlag: 8,5). A belső szennyvíz hálózat-
karbantartási kötelezettségről való tájékoztatás kapcsán 48 százalék nyilatkozta, hogy számára nagyon 
fontos (átlag: 8,4).  

A válaszadók 26 százaléka gondolja úgy, hogy teljes mértékben megfelelő volt a tájékoztatás, amit az 
elmúlt 12 hónapban kapott a belső ivóvíz hálózatkarbantartási kötelezettségével kapcsolatban. Azok 
tábora, akik nem kaptak erről szóló információt, 24 százalék. Átlagosan 8,4-re osztályozták ezen 
tényezőt.   

A belső szennyvíz hálózat-karbantartási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatást a megkérdezettek 
24 százaléka tartja teljes mértékben megfelelőnek, 24 százalék pedig nem kapott információt erről. 
Átlagosan 8,4-es pontszámmal illették a tájékoztatást a kérdésre válaszolók körében.  

Az ügyfelek 15 százalékának nagyon fontos, hogy megfelelően tájékoztassák a szennyvízátemelővel 
kapcsolatos karbantartási kötelezettségről (átlag: 8,4). Azok aránya, akiknek nincs szennyvízátemelője, 
52 százalék. Azon válaszadók körében, akiknek van szennyvízátemelője, 25 százalék teljes mértékben 
megfelelőnek értékelte az eszköz karbantartásának kötelezettségével kapcsolatos tájékoztatást az 
elmúlt 12 hónapban (átlag: 8,2). A kliensek 2 százaléka nyilatkozta, hogy nem kapott tájékoztatást 
erről.  

A kitöltők 38 százalékának nagyon fontos, hogy megfelelően tájékoztassák a fogyasztói érdekvédelmi 
szervezet elérhetőségéről (átlag: 8,7). Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást 26 százalék osztályozta teljes 
mértékben megfelelőnek (átlag: 8,6). A kérdésre válaszolók 20 százaléka nyilatkozta, hogy nem kapott 
a fogyasztói érdekvédelmi szervezet elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatást. Az ügyfelek 32 
százalékának nagyon fontos, hogy a helyi sajtóban tájékoztassák a víziközmű szolgáltatást érintő 
kérdésekről. A fontosság kapcsán 7,9-es átlagértéket mértünk.  

Azok tábora, akik figyelemmel szokták kísérni a helyi sajtót, 47 százalék. Körükben 15 százalék teljes 
mértékben megfelelőnek véli a helyi sajtóban megjelenő, víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
tájékoztatást (átlag: 7,9).  

A megkérdezettek 35 százaléka tartja nagyon fontosnak, hogy szolgáltatója internetes honlapján is 
megtaláljon minden olyan információt, ami számára érdekes (átlag: 8,1). A kutatásban résztvevők 15 
százaléka látogatta meg víziközmű-szolgáltatója honlapját az elmúlt 12 hónapban. Körükben 19 
százalék teljes mértékben megfelelőnek tartja az oldalt tartalmi szempontból (átlag: 8,3). Az oldal 
áttekinthetőségét pedig 23 százalék minősítette maximális pontszámmal (átlag: 8,4).  

A válaszadók 47 százalékának nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon az ivóvíz 
minőségéről (átlag: 8,8). A kérdésre válaszolók körében 12 százalék teljes mértékben megfelelőnek 
ítélte a honlapon lévő tájékoztatást az ivóvíz minőségéről (átlag: 8,1). 

  



5. Ügyfélszolgálat 

A kliensek 65 százalékának a telefonos ügyfélkapcsolati forma a leginkább megfelelő, további 19 
százalék személyesen intézkedik a legszívesebben szolgáltatójával.  

Az elmúlt 12 hónapban mérőállás-bejelentés vagy hibabejelentésen kívül a többség, 93 százalék nem 
lépett kapcsolatba víziközmű-szolgáltatójával ügyintézési kérdésben. Azok körében, akiknek volt ilyen 
jellegű kapcsolata, 41-41 százalék a személyes, valamint a telefonos ügyintézési módot választotta 
először. A leginkább megfelelő ügyfélszolgálati forma elérése 72 százalék számára nem okozott 
nehézséget (egyáltalán nem vagy inkább nem).  

A kérdésre válaszolók körében átlagosan 8,2-re minősítették a szolgáltató ügyfélszolgálati 
tevékenységét összességében. Azok aránya, akik nem olvasták a szolgáltató üzletszabályzatát, 46 
százalék. Az olvasottakat 16 százalék tartja teljes mértékben megfelelőnek (átlag: 8,3). A kitöltők 
többsége, 89 százaléka nem hallott arról, hogy az üzletszabályzat módosítását megelőzően lehetősége 
van véleményeznie azt.  

A megkérdezettek 26 százaléka jelentett be mérőállást víziközmű-szolgáltatójának az elmúlt 12 
hónapban. Körükben 64 százalék a telefonos ügyintézési módot, 29 százalék pedig az internetes módot 
választotta.  

Átlagosan 8,5-ös pontszámmal illették a mérőállás-fogadási tevékenységet összességében.  

Az elmúlt 12 hónapban az ügyfelek döntő többsége, 97 százaléka nem jelentett be hibát 
szolgáltatójának. Azok körében, akik igennel válaszoltak, 67 százalék a telefonos ügyintézési módot 
választotta hibabejelentéskor. 25 százalék személyesen (is) jelezte a problémát.  

Átlagosan 6,7-es értékkel minősítették összességében a szolgáltató hibabejelentés-fogadási 
tevékenységét.  

Az ÉDV Zrt. ügyfeleinek csupán 1 százaléka nyújtott be már panaszt szolgáltatójával szemben a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz. 

6. Ár-érték arány 

Egy liter tiszta egészséges ivóvíz átlagosan 46 forintot ér meg a válaszadóknak. A vezetékes ivóvíz 
ellátásért fizetett szolgáltatási díjról 21 százalék gondolja úgy, hogy teljes mértékben megfelel a kapott 
szolgáltatásért cserébe. Az átlagérték 8,3 lett ennek kapcsán.  

29 százalék támogatna, 63 százalék pedig elutasítana egy olyan árstruktúrát, amelyben az alapdíj egy 
meghatározott mennyiségű fogyasztást is magába foglalna.  

Egy liter szennyvíz háztartásból történő elvezetése és az élő vízbe történő visszaengedéséhez 
szükséges tisztítása átlagosan 42 forintot ér meg a kérdésre válaszolók körében.  

Azok tábora, akik szerint teljes mértékben megfelel a szennyvízelvezetésért és -tisztításért fizetett 
szolgáltatási díj a kapott szolgáltatásnak, 22 százalék. Átlagosan 8,2-es értéket mértünk. 

7. Számlázás 

A számlák egyértelműsége, gyors áttekinthetősége 52 százalék szerint nagyon fontos szempont. 
Átlagosan 9,0-re minősítették ennek a tényezőnek a fontosságát. A szolgáltató számláit 28 százalék 
teljes mértékben áttekinthetőnek tartja. Átlagosan 8,2-es pontszámot ért el az ÉDV Zrt.  

A számlák ütemezése, fizetési határideje 41 százaléknak teljes mértékben megfelel. Ennek kapcsán 
átlagosan 8,8-as értéket mértünk.  

Azok aránya, akik a számlafizetés lehetséges módjaival teljes mértékben meg vannak elégedve, 48 
százalék. Átlagosan 9,0-es értékkel illették ezt. 

  



8. Környezet 

A kutatásban résztvevők 55 százalékának nagyon fontos, hogy víziközmű-szolgáltatója óvja a 
környezetet. Az átlagérték ennek kapcsán 9,1. Környezetvédelmi szempontból 33 százalék teljes 
mértékben megfelelőnek véli szolgáltatójának tevékenységét. Az átlagérték 8,7 lett ezen tényező 
mentén.  

A megkérdezett ügyfelek 57 százaléka nagyon fontosnak tartja, hogy a szolgáltató a beruházás, bővítés, 
karbantartás, üzemeltetés során tekintettel legyen a lakókörnyezet nyugalmára. A válaszok alapján az 
átlagpontszám 9,0 lett.  

Azok tábora, akik szerint a szolgáltató teljes mértékben tekintettel van közvetlen környezetük 
nyugalmára, 34 százalék. Átlagosan 8,6-os értéket mértünk ezzel kapcsolatban. 

9. Összegzés 

A vezetékes ivóvíz ellátás minőségével kapcsolatban 23 százalék nyilatkozta, hogy összességében teljes 
mértékben megfelelő számára. Átlagosan 8,5-ös értékkel minősítettek a kliensek. A 
szennyvízelvezetési szolgáltatás minőségét 26 százalék tartja teljes mértékben megfelelőnek 
összességében. Átlagosan 8,6-os pontszámmal illették a szolgáltatót.  

A szolgáltató ügyfélbarát hozzáállását illetően 24 százalék értékelt maximális, 10-es pontszámmal. A 
megkérdezettek körében átlagosan 8,6-os értéket mértünk. 

Mindent figyelembe véve az ügyfelek 21 százaléka teljes mértékben megfelelő színvonalúnak tartja az 
ÉDV Zrt. tevékenységét. A válaszadók átlagosan 8,5-ös pontszámmal osztályoztak ezzel kapcsolatban. 

Fejlődési terv 

A fejlődési terv készítése alapvetően az alapfelmérés eredményein illetve a felhasználói észrevételeken 

alapul, azonban figyelembe vettük az azonnali és a kiegészítő felmérés releváns adatait is. A tervek 

elkészítése az érintett területeken dolgozó kollégák bevonásával történt. 

1. Ivóvíz minősége és Ivóvíz-ellátás folyamatossága és vízmérők 

Cégünk folyamatos minőségügyi mérésekkel és a rendelkezésre álló eszközpark és a létesítmények 
fejlesztésével törekszik arra, hogy ivóvizünk minősége továbbra is kiváló legyen. Kiemelt céljaink között 
szerepel az alkalmazott vegyszerek adagjának csökkentése, az üzemeltetési beavatkozások megelőző 
jellegének erősítése, valamint a munkatársak szakmai ismereteinek bővítése. 

Az ivóvízhálózat és a csatornahálózat karbantartásainak tervezésével kapcsolatosan törekszünk arra, 
hogy mindig időben és könnyen elérhető csatornákon tájékoztassunk ügyfeleinket a várható 
vízhiányokról és az azzal járó kellemetlenségekről.  

Vízmérő beszállítóink felé magas minőségi követelményeket támasztunk, illetve időszakos 
minőségügyi ellenőrzéseket végzünk.  

Vízmérő leolvasó kollégáink hatékony munkavégzésének köszönhetően eredményesen tudjuk 
leolvasni a mérőórákat. Emellett folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a mérőóra-állások 
diktálásának fontosságáról és lehetőségeiről. Az ehhez szükséges elektronikus háttérrendszereket 
folyamatosan teszteljük és fejlesztjük. 

  



2. Tájékoztatás – Ügyfélszolgálat - Számlázás 

Társaságunk továbbra is törekszik arra, hogy fogyasztóinkat megfelelően tájékoztassa az összes 
lehetséges csatornán.  

A fogyasztói igényekhez igazodva az alábbi témákban próbálunk még hatékonyabb tájékoztatást 
nyújtani ügyfeleinknek: 

 állagmegóvási kötelezettség a vízmérő, belső ivóvíz-, szennyvíz-, és szennyvízátemelő hálózat 
esetén 

 fogyasztói érdekvédelmi szervezetek és elérhetőségeik 

 ivóvíz minőség 

Kiemelt csatornáink közé tartoznak elektronikus csatornáink, melyeket folyamatosan fejlesztünk 
illetve az ott található fogyasztói tájékoztatókat folyamatosan frissítjük. Társaságunk stratégiai célja, 
hogy az elektronikus csatornáink korszerűbbek és ügyfélbarátabbak legyenek.  

A 2020-as évben kialakult pandémiás helyzet miatt jelentősen megnőtt az elektronikus csatornáink 
ügyfélforgalma, melyhez Társaságunk gyorsan tudott alkalmazkodni a munkaerő megfelelő 
átcsoportosításával. Ezt a trended próbáljunk fenntartani a későbbiekben is és ügyfeleinket minél 
inkább az elektronikus csatornák felé tereljük a személyes ügyintézés helyett. 

Fontos fejlesztendő terület még a Facebook felületünk, ahol közvetlenebb és rugalmasabb 
kommunikációra van lehetőség. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ügyfélszolgálatunk a Facebook 
felületen is kezelhessen fogyasztói bejelentéseket.  

A fogyasztói tájékoztatókat illetve levelezési sablonokat nyelvtanilag és stilisztikailag folyamatosan 
felülvizsgáljuk, és a tartalmat egyszerűsítjük.  

Terveink között szerepel a vízdíj számlák és számlaborítékok üzenőboxának hatékonyabb kihasználása 
ügyfélkommunikáció szempontjából. 

Ügyfélszolgálati kollégáink tudását folyamatos oktatásokkal tervezzük naprakészen tartani, hogy 
ügyfeleinket az aktuális környezetnek megfelelően tudják tájékoztatni. Emellett informatikai 
rendszereink megfelelő használatáról és folyamatos oktatásokat tartunk.  

3. Környezet 

Társaságunk megítélése a környezetvédelmi tevékenység szempontjából országos átlag (8,6) feletti, 
8,7-es osztályzatot kapott. Célunk, hogy az eddig elért jó eredményeinket továbbra is megőrizzük vagy 
tovább javítsuk.  

Beruházásaink és fejlesztéseink esetében a munkavégzésre vonatkozó szabályokat továbbra is 
szigorúan vesszük és alvállalkozóinkkal is betartatjuk. Emellett a munkák megkezdése előtt kiemelt 
figyelmet fordítunk arra, hogy fogyasztóinkat a lehető legkisebb mértékben zavarjuk illetve időben és 
megfelelően tájékoztassuk őket. 

 

A 2020-as Felhasználói Elégedettségi Felmérés kiértékelését és az értékelés alapján készített fejlődési 
terveket jóváhagyom: 

 

Kelt, Tatabánya, 2021. március 25. 
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