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17. Előadás témakörei 

 Az információs irodák ügyfélszolgálati funkciója I. 

 

 Az ügyfélszolgálati irodák feladatai, működésének alapelvei; 

 A korszerű ügyfélszolgálat tartalmi elemei; 

 Az ügyfélszolgálat feladatai; 

 Az ügyfél-elégedettség mérése; 

 Az ügyfélszolgálat személyzetével kapcsolatos elvárások; 
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 Az ügyfélszolgálati rendszerekben az ügyfél fogalmát kétféleképpen, 

szűkebb és tágabb értelemben is használjuk. (közigazgatási megközelítés)  

 Az első esetben az pontosan megegyezik a közigazgatási eljárási törvény 

(KET) ügyfél fogalmával.  

 Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi 

helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve 

akire (amelyre) nézve – tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve – a 

hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.  

 Amint a meghatározásból látjuk, az ügyfél nem csupán az lehet, aki az adott 

eljárás közvetlen érintettje (pl. építési engedély iránti kérelmet nyújt be). 

 Az érintettek köre sokkal szélesebb lehet, akikre valamilyen módon 

figyelemmel kell lennie.  Közvetlenül részt vehetnek még mások is az ügyfél 

mellett.  
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 Tágabb értelemben az « ügyfél » fogalomkörbe tartozik mindenki, aki az 

adott  szervezettel kapcsolatba kerül a legkülönbözőbb szerepkörökben 

Ebben az értelemben beszélünk a szervezet közönségéről.  

 Miért fontos az ügyfél fogalom kiterjesztése? A szervezeteknek a hivatali 

eljárásokban érintett ügyfelein túl kiterjedt kapcsolatrendszere van. 

Mindazok a természetes és jogi személyek, akiknek, ill. amelyeknek 

bármilyen „dolga van” a szervezettel, alkotják a közönségét. Mindenki, aki 

bármilyen célból, ügyben kapcsolatba kerül a szervezettel, joggal várja el, 

hogy igényét a lehető leggyorsabban, legteljesebben, a legmagasabb 

színvonalon teljesítsék. 

 Az ügyfélszolgálat „ tágabb értelmezése”, a külső kapcsolatrendszer 

teljesebb, ún. közönségszolgálati megközelítése nem csak magának a 

közönségnek az érdeke. 
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 A szervezetnek is fontos az, hogy bármilyen minőségben is kerüljön 

kapcsolatba valaki adott helyzetben, adott szervezettel, valamennyi egyéb, 

releváns szerepében is megfelelő kiszolgálásban részesüljön.  

 A szervezet azért érdekelt ebben, mert a közönséggel való bármilyen 

találkozás minden tekintetben az „igazság pillanata”, amelytől az adott 

szervezet, szolgáltatás egészének megítélése múlik. Másrészt pedig, e 

pillanatokban dől el, hogy az emberek, szervezetek mennyire lesznek 

hajlandók, képesek, motiváltak egyéb, különböző szervezettel kapcsolatos 

szerepeik betöltésére (pl. vállalnak-e szerepet, önkéntes munkát, 

közreműködnek-e, bíznak-e a szervezetben). 

 A közönségszolgálati tevékenység tehát – általában – nem közvetlenül 

szükségletkielégítő szolgáltatás, hanem mindig ahhoz kapcsolódó, annak 

minőségét javító, bizonyos értelemben hozzáadott értéket is előállító 

jellegű. 
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 Mégpedig azokon a kritikus pontokon, ahol a szervezet és kliensei 

egymással találkoznak személyesen vagy a legkülönbözőbb hagyományos 

és elektronikus távkapcsolati formákban.  

 Nincs azonban mindig éles, merev határ egyes szolgáltatások és az 

ügyfélszolgálati tevékenységek, munkakörök között. 

 A korszerű menedzsment felfogás szerint a szervezet által kifelé nyújtott 

minden teljesítmény, produktum, amely a környezet bármely része számára 

értéket jelent, szolgáltatásként fogható fel. Az ilyen tág értelemben vett 

szolgáltatások nyújtása keretében létrejövő kapcsolatok, ezek során végzett 

tevékenységek összessége alkotja az ügyfélszolgálati funkció tartalmát. A 

funkció megvalósítását szolgáló működés (munkafolyamatok, 

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, 

technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a 

szervezet, vagy szervezetegyüttes ügyfélszolgálati rendszerét.  
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 Az ügyfélszolgálati rendszerek tartalmi elemeit illetően mind szervezeti, 

mind tágabb összefüggésben a következő szorosan összefüggő, egymást 

feltételező, egymáshoz igazodó részrendszereket (viszonyokat, vetületeket) 

lehet megkülönböztetni a menedzsment rendszerek és modellek logikája 

szerint: 

 működési, 

 szervezeti, 

 személyzeti, 

 technológiai, 

 informatikai, 

 tárgyi, fizikai, térbeli, 

 finanszírozási, 

 szabályozási 
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 Részrendszereket lehet, ill. célszerű megkülönböztetni. Különböző 
menedzsment modellek másféle tagolásokat is alkalmaznak a szervezetek 
sajátosságainak megfelelően  

  Amikor egy sajátos ügyfélszolgálati rendszerről beszélünk, akkor e 
részrendszerek egyik-másikában jelenik meg valamilyen specifikus elem 
(pl. sajátos szolgáltatások, azaz működés, technológia, foglalkoztatás, 
elkülönült szervezet, ill. szervezeti integráció, finanszírozási megoldás, 
egyéb).  

 Az, hogy mikor beszélünk speciális ügyfélszolgálati rendszerről, ezen elvi 
alapon túl lényegében gyakorlati kérdés, amely a korábban alkalmazott 
megoldásoktól való elétérés nagyságától, az innováció, a bevezetéssel 
összefüggő változások mértékétől függ. 

 A közönségszolgálat tartalma segítő, kiegészítő szolgáltatások és termékek 
meghatározott köre, amely elősegíti, hogy az iroda a lehető legjobb, 

legteljesebb szolgáltatásokat tudja nyújtani közönségének.  
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 Mint ilyen, természetesen jelentős hatást gyakorol a szervezet imázsára, 

megítélésére a közönsége által. Elsődleges célja azonban a közönség és a 

szervezet hatékony kapcsolata a jobb szolgáltatás érdekében. 

 Az ügyfélszolgálat feladatai: 

 Tájékoztatás ― Tájékoztatási rendszerek (személyes, elektronikus, 

telefonos, call center, stb.) működtetése a potenciális és tényleges ügyfelek 

aktuális ismereteinek karbantartása céljából, a célközönséget érintő hírek 

eljuttatása, ill. egyedi, eseti tájékoztatás adása.  

 Ügyfélkapcsolat menedzsment ― Az ügyfeleknek, partnereknek a 

szervezettel való teljes kapcsolatrendszerének, ill. kapcsolattörténetének 

kezelése, mozgósítása konkrét kapcsolat esetében, az egyedi 

ügyfélkapcsolati folyamatok követése, jelzések, értesítések küldése, adatok 

szolgáltatása. 
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 Ügyfélkontaktus menedzsment ― Az ügyfélkiszolgálás kitüntetett része, az 

ügyfél, partner konkrét megkeresése, ill. jelzések, kezdeményezésének 

fogadása, a kapcsolat kezelése, kiszolgálása, irányítása.  

 Ügyfélkiszolgálás ― Ügyintézés egyéb szervezetspecifikus 

ügyfélszolgáltatások ellátása, érdemi, vagy kisegítő jellegű ügyintézési 

részfeladatok (pl. elszámolások, lásd még segédszolgáltatások), 

tevékenységek teljesítése. Jellemzőjük, hogy általában az ügyfél 

jelenlétében, közvetlen személyes vagy technikai kapcsolatban, vele 

együttműködve zajlanak ezek a szolgáltatások.  

 Ügykövetés, figyelmeztetés ― Az ügyfél figyelmének felhívása, közbenső 

cselekmények, események jelzése, feladatokra és határidőkre, 

körülményekre, alternatív lehetőségekre, várható lépésekre, 

következményekre történő figyelmeztetés, visszaigazolások küldése. 
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 Amennyiben a megfelelő hatáskör telepítve van, kiadmányozás az 
ügyfélszolgálatot ellátó munkakörébe tartozik, az intézkedési, 
kiadmányozási jogosultsággal rendelkezik. 

 Panaszkezelés ― Az ügyfélkiszolgálás sajátos, minősített feladata, a 
normálistól eltérő – az ügyfél által kifogásolt – ügyekkel, megkeresésekkel 
összefüggő ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása. 

 Segédszolgáltatások ― A hatékony ügyintézést, kiszolgálást segítő, a 
komfortot fokozó, kiegészítő – a kapcsolati módtól függő, esetenként 
térítéses – szolgáltatások, pl. értékcikk árusítás, pénz be- és kifizetés, 
pénzkezelés, posta, egyéb technikai szolgáltatások  (másolás, nyomtatás).  

 Ügysegédlet ― Ügyintézés közvetítés, ügyfélszolgáltatások, részfeladatok 
teljesítése mindkét – ügyfél és szolgáltató – irányban, szolgáltatások 
elérhetővé, hozzáférhetővé, igénybe vehetővé tétele, betanítás, az ügyfél 
számára szolgáltatás-igénybevételi feltételek biztosítása (pl. számítógépes 
munkahely), technikai segítségnyújtás. 
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 Ügyfélszolgálati feltételbiztosítás ― Kiszolgálási feltételek – ügyféltér, 

kapcsolati csatornák, felületek, stb. – biztosítása más szervezet 

ügyfélszolgálati tevékenységei számára, ill. a kiszolgálási feltételek közös 

használata. 

 Ügyfélkutatás ― Információk gyűjtése, feldolgozása, elemzése az 

ügyfelekről, az ügyintézésről, mint pl. az ügyfél-elégedettség vizsgálata, 

vélemény- és igénykutatás, az ügyfélkapcsolatok elemzése, ügyfélprofilok 

készítése. 

 Kommunikációtechnikai feladatok ― A ügyfélkommunikációs és kiszolgálási 

csatornák fenntartása, technikai kezelése, működtetése, a csatornák közötti 

kapcsolat, « átjárás » információáramlási összhang technikai feltételeinek, 

működésének biztosítása. 

 Ügyfélszolgálati termék-előállítás ― Prospektusok, nyomtatványok, 

hírlevelek, egyéb kiadványok, cikkek megtervezése, elkészítése, 

karbantartása, terjesztése. A termékek és a terjesztés célszerűségének, 

hatékonyságának, gazdaságosságának figyelése, elemzése. 
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 Az ügyfél elégedettsége mérése: 

 Az ügyfélkapcsolatok minden lehetséges helyzete – elvben – alkalmas 

visszajelzésre. Az „igazság pillanatának” minden történése, dokumentuma, 

megfigyelhető jelensége, amelyben a közönség valamilyen módon 

megnyilvánul, reagál a szolgáltatásra, tárgya lehet az elemzésnek. Ezért 

több, különböző hatékonyságú módszer is kínálkozik az igénybevevői 

vélemények, ill. a szolgáltatás felhasználó-oldali megismerésére, 

tesztelésére. Az alábbiakban ezeket a módszereket vesszük sorra: 

 A kérdőíves adatgyűjtésen alapuló klasszikus, általános közvélemény-

kutatás lehetővé teszi annak összevetését, hogy miképpen vélekednek, 

mennyire elégedettek azok, akiknek aktuális, közvetlen ügyfélkapcsolati 

élményük van és azok, akiknek nincsen, s csak általános tapasztalatokkal 

rendelkeznek, a közvélekedésre, korábbi élményekre támaszkodnak. 

 Levélben, célzott közönségnek kiküldött kérdőíven (pl. volt vagy aktuális 

ügyfelek, ügyfélkörök) akciójelleggel lehet információkat gyűjteni a 

közönség elégedettségéről. 



17. ELŐADÁS ANYAGA 

 A levél alkalmas arra is, hogy a szervezet megindokolja, bemutassa a 

visszajelzés fontosságát, az így szerzett tapasztalatok hasznosításának 

módját. 

 A szolgáltatás igénybevételekor (esemény-orientált eljárás) kitölthető 

hagyományos kérdőív (vagy személyes kikérdezés) a frissen szerzett 

közönségkapcsolati élményen alapuló tapasztalatokat tükrözi. 

 Akár folyamatosan lehet alkalmazni a kérdőív állandó rendelkezésre 

bocsátásával, s felhívással a vélemény-nyilvánítás lehetőségére. 

 A telefonos kikérdezést is lehet alkalmazni (számítógépes támogatással a 

szolgáltatás igénybevételekor (pl. call center), vagy attól függetlenül is. Az 

előbbi esetben – amikor szolgáltatást vettek igénybe – csak néhány, 

egyszerű kérdés megválaszolásra nyílik lehetőség. A beszélgetés rögzítése 

biztosíték az információgyűjtés hitelességére. 

 A CATI interjú (Computer-Assisted Telephone Interwiew) során a telefonos 

kérdező a képernyőn nyitja meg az adatlapot, teszi fel a leolvasható 

kérdéseket, rögzíti a válaszokat és menti a kitöltött adatlapot  
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 A szervezettel mobiltelefonos, SMS szolgáltatási kapcsolatban lévő 

ügyfelek körében az SMS is felhasználható az ügyfél-elégedettség 

vizsgálatára akár minden egyes szolgáltatás igénybevétele után, vagy 

akciószerűen. Itt is korlátozott a kérdések száma és terjedelme.   

 Az elektronikus levélben történő kikérdezés – nyilvánvaló előnyei mellett – 

azzal a hátránnyal rendelkezik, hogy csak az Internet kapcsolattal 

rendelkezők körére terjed ki. Ezért ezt a módszert inkább a szervezet 

elektronikusan nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban lehet igen jó 

hatékonysággal felhasználni. 

 Jelentős idő- és költségmegtakarítást jelent az online (webes) kikérdezés, 

elektronikus kérdőív kitöltésével. Itt is jelentkezik korlátozó feltételként az 

Internet használata, azonban kompenzálható ez a hiányosság, ha a 

vizsgálatban támaszkodunk a közösségi hozzáférési helyekre, ingyenes 

lehetőséget és segítséget is biztosítva az ügyfeleknek az akció során. 
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 A fókusz csoportos kikérdezés (személyes, mélyinterjúk, csoportos 

foglalkozás, moderátor közreműködése) nem statisztikai adatok, hanem 

minőségi információ gyűjtését célozza meg egy-egy szolgáltatás, téma 

tekintetében a célközönség kompetens, érdekelt tagjaitól (pl. kapcsolat a 

beruházókkal, külföldi ügyfelekkel).  

 A vélemény-nyilvánító fórumok is alkalmasak az ügyfél-elégedettséggel 

kapcsolatos információk, tapasztalatok gyűjtésére. Tagok számára   

rendezett véleménynyilvánító alkalmak (közgyűlés, beszámolók) 

 Az ügyfélszolgálati személyzet 

 Nem mindenki alkalmas « helyből » az ügyfelek magas színvonalú 

kiszolgálására. A szükséges képességek egy része közvetlenül tanítható és 

tanulható. (személyzet képzése) Egy másik – a lelki jelenségekkel szorosan 

összefüggő – része pedig, mint a személyiség meglévő tulajdonsága 

fejleszthető, ha hiányzik – nem minden esetben – kialakítható  
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 Az ügyfélszolgálatot ellátók elvárt pszichológiai alkata, képességei a 

kompetenciarendszer szerves részét képezik, mert az « igazság 

pillanatában » az ügyfélkiszolgáló személyisége maga a szervezet, és 

annak szolgáltatása.  

 Az ügyfélszolgálati személyzettel szembeni elvárások, amelyek a 

személyiségjegyekkel függnek össze: 

 Udvariasság és természetesség, pozitív beállítódás, optimizmus, 

egyenrangú kapcsolat- empátia, motiváltság, kooperativitás, figyelmes 

meghallgatás, memória, szervezőkészség, felelősségérzet és –vállalás, 

megbízhatóság és határozottság, meggyőző kommunikáció, kreatív 

problémakezelés, konfliktuskezelés, (lásd lejjebb!) emberismeret és 

ügyféltípusok, csapatmunka, stressztűrés, -kezelés, önkontroll, önismeret 

és önbizalom, önbecsülés és önfejlesztés  

 



17. ELŐADÁS ANYAGA 

 Konfliktuskezelés 

 Az érdekek, vélemények, helyzetmegítélés ütközése – különösen 

problémás esetekben – az ügyfélkiszolgálás természetes velejárói. 

« Normális » esetben például panasz, kifogás, reklamáció formájában 

jelennek meg.  

 A konfliktuskezelés az ügyintézőtől mindenek előtt a jelenség 

természetességének elfogadását, az érzelmektől való elvonatkoztatás és 

azok visszaszorításának, a tolerancia, az őszinteség, a tárgyszerűséghez 

való ragaszkodás (az ügyfélnek éreznie kell, hogy a számára negatív 

kimenetel az ügyintézőnek nem személyes érdeke), a módszeres 

problémafeltárás az álláspontok módszeres ütköztetésének, 

kompromisszum keresésének és elfogadásának, szükség esetén a 

konfliktus által nem érintett, független közvetítő elismerésének, a saját hiba, 

tévedés beismerésének és a kompenzáció, sajnálat-, elnézés-, 

bocsánatkérés, diszkréció, képességeit, készségeit feltételezi.  
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 Nagyon hatásos és fontos, hogy hibáinkból legyünk képesek tanulni, 

levonjuk a következtetéseket, s az érintett ügyfelet beavassuk abba, hogyan 

fogjuk, tudjuk a hasonló helyzeteket megelőzni.  

 



AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 Az előadás ismeretanyaga az ügyfélszolgálat alapjait tartalmazza, a 

közigazgatási gyakorlat szerint; 

 A közigazgatási ügyfélszolgálat elméleti alapjai segítséget nyújtanak az 

ügyfélszolgálat fogalomrendszerének, az ügyfélszolgálat tartalmának, 

feladatainak megismerésében; 

 Az előadás anyaga foglalkozik az ügyfélelégedettség mérésének különböző 

módszereivel; 

 Az ügyfélszolgálat személyzetének legfontosabb elvárt személyiségjegyei; 

 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

1./ Mi az ügyfélszolgálat fogalma és tartalma? 

2./ Melyek az ügyfélszolgálat legfontosabb tevékenységei? 

3./ Milyen módszerekkel vizsgálhatjuk az ügyfelek 

elégedettségét? 

 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: 

Mi a konfliktuskezelés fogalma? Hozzon példát a 

gyakorlatból! 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

Az információs irodák ügyfélszolgálati 

funkciója II.  

 

Az előadás anyagát készítette: 

Kálmánné Bodó Edit 


