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A disszertáció célja, elméleti kerete

Minden szolgáltató vállalat, intézmény alapvető célja a fogyasztói igények 

kielégítése - akár üzleti alapon működő vállalkozásról, akár non-profit jellegű 

szolgáltatóról van szó. A szolgáltatás minőség mérése, a fogyasztói elégedettség 

vizsgálata a versenyszférában elterjedt gyakorlat, a közüzemi szektorban 

azonban még kevésbé alkalmazott. 

A szolgáltató vállalatok egyre növekvő számban kínálnak 

szolgáltatásgaranciákat, mert attól a szolgáltatásminőség javulását, és így a 

fogyasztói elégedettség növekedését remélik (Hart, 1988). 

A vizsgálathoz használható jelzés elmélettel feltárható, hogy mikor és hogyan 

jeleznek magasabb minőséget és alacsonyabb észlelt kockázatot a garanciák 

különböző típusai. A jelzés elmélet racionális fogyasztót feltételez, aki egyrészt 

motivált, másrészt képes dekódolni a cégjelzéseket (Kirmani és Rao, 2000). 

Következésképpen, azok a szolgáltatásgaranciák, amelyek sikeresen jeleznek 

magas szolgáltatás minőséget, egyúttal az információszerzés fogyasztói 

költségeit is csökkentik.

A szolgáltatásgarancia irodalma szerint (Innis és Unnava, 1991) a garanciának 

kisebb hatása van, amikor a fogyasztónak több „közvetlen” információja van a 

szolgáltató minőségi szintjéről, például szájreklám a szolgáltatói hírnévről, 

fogyasztóvédelmi jelentések, hírek, vagy erős márkanév. Ez az információ 

csökkentheti a fogyasztó bizonytalanságát a negatív eredményt illetően. Ezen 

kívül a szolgáltató minőségének fogyasztói értékelése nő, a fogyasztó az 

információt úgy tekinti, mint implicit garanciát.

A korábbi kutatások a garanciatervezést elsősorban a szolgáltató cégek közötti 

választás szempontjából vizsgálták (McDougall, 1998, Tucci és Talaga, 1997). 

Így ezekben a kutatásokban mellőzték a garancia tervezés fogyasztói 

elvárásokra és a hibás szolgáltatáshoz kapcsolódó kompenzációra gyakorolt 

hatását. Ezért a társadalmi igazságosság elmélettel készített konstrukció alapot 
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nyújt a hiba megoldási eljárások és eredmények méltányosságának fogyasztói 

ítéletéhez. Ez értékes lehet a garanciák tervezéséhez, hogy mérsékelje a 

szolgáltatás hiba hatásait. 

A szolgáltatásgaranciákat szinte kizárólagosan marketing eszköznek tekintették 

és a kutatások többsége azt vizsgálta, hogyan használják a fogyasztók az észlelt 

kockázat csökkentésére (McDougall, 1998, Ostrom és Iacobucci, 1998, Wirtz, 

2000). A szolgáltatáskutatásban mérsékelt szerep jutott a fogyasztás utáni 

hatások alapos vizsgálatára. A tulajdonság elméletet éppen a tapasztalt 

szolgáltatás utáni fogyasztói értékelések céljából fejlesztették ki. Ez nagyon 

fontos annak megértéséhez, hogy a garanciák hogyan járulnak hozzá a 

szolgáltatás kijavításához vagy a sikeres szolgáltatás megerősítéséhez. A 

tulajdonság elmélet feltételezi, hogy a fogyasztó a siker – hiba okait 

megnövekedett pozitív – negatív érzékeléssel nyilvánítja ki. 

A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalom 

feldolgozása, továbbá a szekunder adatok elemzése segített a kutatási kérdések 

megfogalmazásában, valamint a kutatási tényezők közötti összefüggések 

feltárásában. A kutatás központi kérdése, hogy a közüzemi szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó garancia milyen hatással van a fogyasztók szolgáltatások 

igénybevétele előtti és a szolgáltatások igénybevétele utáni értékelésére. 

A disszertáció egy nagyon összetett kérdéskört jár körül, választ keresek több 

kérdésre is. A közüzemi szolgáltatások igénybevevői törekszenek-e arra, hogy a 

szolgáltatásgaranciákról információt szerezzenek, és milyen hatással van a 

fogyasztói elvárásokra a szolgáltatásgaranciákkal kapcsolatos tájékozottság? 

Mikor és hogyan jeleznek alacsonyabb észlelt kockázatot a garanciák különböző 

típusai? Hogyan befolyásolják a garanciák a fogyasztói bizalmat, és 

elégedettséget a sikertelen szolgáltatás esetében?

A kutatási tényezők közötti relációkat a kutatás modellje (1. ábra) jól 

szemlélteti.
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1. ábra: A kutatás modellje
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Forrás: saját szerkesztés.

A kutatási modell tárgyalása négy részre osztható. Először megfogalmazom a 

fogyasztói tájékozottság, továbbá az elvárások kapcsolatát a speciális és az 

általános garanciával rendelkező szolgáltatások esetében. Ezt követően a 

második részben a szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói minőségi tapasztalat 

és az érzékelt kockázat, valamint a szájreklám és az észlelt kockázat közötti 

kapcsolat lesz a hipotézisek tárgya. A harmadik rész az észlelt szolgáltatás 

minőség és a megbízhatóság, továbbá az affektív pszichológiai hatás és a 

panaszszituáció, valamint a panaszmagatartás és a panaszhelyzet közötti 

összefüggést mutatja be. Végül a negyedik rész a minőségi tapasztalat 

elégedettségre gyakorolt hatását vizsgálja. 

A vizsgálat eredményei hozzájárulhatnak a garanciák szolgáltatás stratégiába 

történő beépítéséhez. 
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A kutatás hipotézisei

A modell összetevői közötti kapcsolatokat hipotézisek formájában mutatom be. 

Először megvizsgálom, hogy mennyire különbözik a fogyasztók 

információszerzéssel kapcsolatos erőfeszítése a speciális és az általános 

garanciával rendelkező közüzemi szolgáltatások esetében. Ezt követően a 

közüzemi szolgáltatások garanciális feltételeinek ismerete, annak pontossága és 

az elvárások kapcsolata lesz a hipotézisek tárgya. 

H1 Közüzemi szolgáltatásoknál az általános garancia teljesítési és 

kompenzációs információinak megszerzésére az ügyfelek nem fordítanak sok 

időt.

H2 Közüzemi szolgáltatásoknál az ügyfelek magasabb idő ráfordítást és 

erőfeszítést tesznek a speciális garancia teljesítési és kompenzációs 

információinak szerzésére, mint a nem speciális garanciák esetében.

H3a Minél pontosabb információval rendelkezik az ügyfél a közüzemi 

szolgáltatások speciális garanciái tekintetében, annál magasabb az elvárás 

szintje a garancia teljesítését illetően.

H3b Minél pontosabb információval rendelkezik az ügyfél a közüzemi 

szolgáltatások általános garanciái tekintetében, annál magasabb az elvárás 

szintje a garancia teljesítését illetően.

Több kutatás is kimutatta, hogy a szolgáltatásgaranciák magasabb szolgáltatás 

minőséget kommunikálhatnak, közvetlenül vagy közvetve, alacsonyabb 

kockázat észlelésével (Erevelles, 1993, Shimp és Bearden, 1982). Feltételezhető, 

hogy a speciális garanciát kínáló közüzemi szolgáltatások minőségi színvonala 

hatással van az észlelt kockázatra. A szolgáltatásgarancia irodalma szerint a 

garanciának kisebb hatása van, amikor a fogyasztónak több „közvetlen” 

információja van a szolgáltatás minőségi szintjéről. 
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H4 Amikor a fogyasztók a közüzemi szolgáltatások minőségében nagyobb 

ingadozást észlelnek, a szolgáltatás garanciának pozitív hatása lesz az észlelt 

kockázatra speciális garancia esetén. 

H5 A szolgáltatásgaranciának kisebb hatása van az észlelt kockázatra, ha a 

fogyasztónak több pozitív információja (szájreklám) van az adott szolgáltatás 

minőségéről speciális garancia esetén.

A szolgáltatásgaranciákkal kapcsolatos irodalom (Smith és Bolton, 1998) 

alapján speciális garanciák esetében a fogyasztók kevesebb hibát feltételeznek a 

szolgáltatás ígéret teljesítésében. Ezért azt feltételezem, hogy a közüzemi 

szolgáltatás garanciális jellemzőire vonatkozó pozitív várakozások, továbbá a 

szolgáltatás minőségi színvonalával kapcsolatos fogyasztói tapasztalatok 

befolyásolják a szolgáltatás észlelt megbízhatóságát. 

H6a Közüzemi szolgáltatások esetében a speciális garancia növeli az 

ügyfelekben a megbízhatóság érzését, ha a hibás szolgáltatás teljesítés okának 

az ügyfelek a minőségi instabilitást tekintik.

H6b Közüzemi szolgáltatások esetében az általános garancia növeli az 

ügyfelekben a megbízhatóság érzését, ha a hibás szolgáltatás teljesítés okának 

az ügyfelek a minőségi instabilitást tekintik.

Tax (1998) panasztapasztalatok fogyasztói elégedettségével foglalkozó 

kutatásában hangsúlyozta, hogy amikor nem elégséges a kompenzáció vagy túl 

sok erőfeszítést igényel a reklamáció, csak kevés fogyasztó vállalja a sok 

bosszúságot. Maher (1991) arra az eredményre jutott, hogy a hatékony 

garanciákhoz elengedhetetlen követelmény az egyszerű, vitamentes 

panaszkezelési-kompenzálási eljárás. Feltételezhető, hogy a garancia feltételek 

(teljesítési határidő, kártérítés mértéke) és a panaszkezelési tapasztalatok 
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kedvező hatást gyakorolnak az ügyfelek által érzékelt bizonytalanságra, 

aggodalomra közüzemi szolgáltatásoknál. 

H7a Közüzemi szolgáltatásoknál a speciális garancia a panaszeljárással együtt 

csökkenti az aggodalmat és a bizonytalanságot, ha a szolgáltatás sikertelen.

H7b Közüzemi szolgáltatásoknál az általános garancia a panaszeljárással 

együtt csökkenti az aggodalmat, és a bizonytalanságot, ha a szolgáltatás 

sikertelen.

A panaszmagatartás irodalma szerint a fogyasztók többsége nem tesz panaszt, 

így a szolgáltatásgaranciák nagyon fontos szerepet tölthetnek be a fogyasztó 

meghallgatásában – hibás szolgáltatás esetén a garancia érvényesítésében 

(Kashyap, 1999). Több kutatás (McDougall-Levesque-Vander Plaat, 1998) arra 

az eredményre jutott, hogy a fogyasztók nagyobb mértékben érvényesítik a 

speciális garanciát, mert az vitamentes procedúra nélkül megtehető és nagyobb 

kényelmet, több és félreérthetetlen előnyt nyújt. Feltételezésem szerint a 

„magasabb szintű” közüzemi szolgáltatásoknál nagyobb mértékben fordulnak a 

panaszhelyzetet átélt ügyfelek a közüzemi szolgáltatóhoz szóban, vagy írásban 

panaszukkal. 

H8 Közüzemi szolgáltatásoknál az ügyfelek gyakrabban tesznek panaszt a 

szolgáltatónak speciális garancia nem teljesítése esetében, mint általános 

garanciánál. 

Zeithaml és Bitner (1996) kutatása is bizonyította, hogy a szolgáltatások 

heterogenitása a nyújtott szolgáltatás minőségi ingadozását eredményezheti. 

Mivel egy adott teljesítmény szint általában közép-hosszú távon állandó, ezért 

az abban bekövetkezett változás is a fogyasztói elégedettséget relatíve hosszú 
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távon növeli, számolva, hogy az igénybevevő hozzászokik egy adott 

szolgáltatási színvonalhoz. A következő hipotézis a vizsgált közüzemi 

szolgáltatások minőségével kapcsolatos fogyasztói tapasztalatok, és az ügyfelek 

elégedettsége közötti összefüggést vizsgálja. 

H9 Amikor a fogyasztók a közüzemi szolgáltatások minőségében nagyobb 

ingadozást észlelnek, az csökkenti a szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget. 

A kutatás módszertana

A disszertáció alapját képező kvantitatív felmérést egy kvalitatív feltáró fázis

előzte meg. Ennek során a korábbi postai elégedettségvizsgálatok 

eredményeinek értékelése hozzájárult az elégedettség dimenzióinak 

azonosításához, és a fogyasztói értékelés jellemzőinek meghatározásához. Ezen 

kívül módszertani kérdésekben is segített, így a skálázásban, a 

szolgáltatásjellemzők körének meghatározásában, és a mintavételi technika

kiválasztásában.

A megkérdezés előkészítésére mélyinterjúkat készítettem 2006 áprilisában. Az 

első szakasz a vizsgált közüzemi szolgáltatások fogyasztói értékelésének 

megértését célozta, míg a második szakasz a kvantitatív kutatáshoz összeállított 

kérdőív tervezet tesztelését tűzte ki célul. A teszt kérdőíveket további 10 

véletlenszerűen kiválasztott személlyel is kitöltettem. 

A primer kutatás második, kvantitatív szakaszában egy kérdőíves 

megkérdezést végeztem el Nyugat-Dunántúl lakossága körében 2006 áprilisában 

– májusában. A mintanagyság 350 fő, tekintettel a nem értékelhető és a hiányos 

kérdőívekre. A mintavételi módszer a megkérdezés céljának megfelelően a 

rétegzett mintavétel és az egyszerű véletlen kiválasztás kombinációja. A 

rétegzett mintavétel során ügyeltem a befolyásoló demográfiai jellemzők (nem, 
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lakóhely) figyelembevételével a helyes arányok betartására. A kérdőíves 

felmérés a témának és a kérdések számának megfelelően, személyes interjú 

formájában kérdezőbiztosok segítségével történt. A személyes megkérdezésből 

adódóan a válaszadási arány a felmérés során 98 % volt. 

Mérési módszerek

A mérőeszköz kialakítása ebben a kutatásban is összetett feladatot jelentett. Az 

alkalmazott skálákhoz több forrást használtam fel: a témakör szakirodalma, a 

mélyinterjúk során felmerült szempontok, a korábbi kutatásokban alkalmazott 

skálák.

Az elégedettségmérési módszerek közül a jellemzőorientált, többtételes skálán 

mért SERVPERF (értékelésmérés) mérési módszert alkalmaztam (Parasuraman-

Zeithaml-Berry, 1985, 1988, Zeithaml-Parasuraman-Berry, 1990). A kérdőív 

gerincét adó kérdésekhez az értékelőméréseknél használt, a szakirodalomból 

ismert értékelő skálát, elégedettségi skálát és elvárási skálát alkalmaztam 1-5 

fokozattal (Hofmeister-Simon-Sajtos, 2003). 

A fogyasztói elvárás mérésére több ajánlás található, a közvetett, és a közvetlen 

mérési eljárás segítségével (Parasuraman-Zeithaml-Berry, 1994). 

Kompromisszumos megoldásként az elvárást, mint viszonyítási pontot tekintem, 

és az adott szolgáltatásjellemző fontossága jelzi ezt. 

A szakirodalomban a szolgáltatásgaranciák kapcsán a kockázat mérésére több 

megközelítés ismert. Dowling (1986) kutatásában a negatív eredmény 

bizonytalanságát, és annak következményeit (fizikai, pszichikai, társadalmi, 

teljesítési, pénzügyi) vizsgálja. Shimp és Bearden (1982) az észlelt kockázat 

közvetlen mérésére tesz kísérletet, pénzügyi és teljesítési szempontból. A 

tesztelés során azonban a direkt fogalmazás nem bizonyult jó megoldásnak,

ezért a kockázat észlelést közvetett módon mértem. 
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Jelen kutatásban a pozitív szájreklám mértékét is Likert skálán (1-5 ponttal) 

mértem. Ezen kívül a minőségi tapasztalatok értékelését négy kategória 

megadásával, nominális skála segítségével végezték el a válaszadók. 

Az észlelt megbízhatóság vizsgálatánál az adott közüzemi szolgáltatás 

garanciális jellemzőire vonatkozó pozitív várakozás, és a szolgáltatás minőségi 

színvonalával kapcsolatos fogyasztói tapasztalat szintjét mértem. Az affektív 

pszichológiai hatás méréséhez szintén Likert skálát használtam, és azt 

vizsgáltam, hogy az adott garancia milyen mértékben csökkenti a 

bizonytalanságot, az aggodalmat vagy növeli a bizalmat, hitet. 

Ezen kívül az előre megadott változók értékelését ötpontos ordinális skála (pl. 

iskolai végzettség), arányskála (pl. életkor), és nominális skála (pl. lakóhely 

típusa) alapján értékelték a válaszadók. A kérdőívben csak zárt kérdések 

szerepelnek, mivel osztályozott és rangsorolt adatokra van szükség, amelyekkel 

statisztikai elemzések is elvégezhetők. 

A vizsgálatot két általános (normál levél és postacsomag) és két speciális 

garanciával (elsőbbségi levél és időgarantált csomag) rendelkező postai 

szolgáltatásra végeztem el. 

Az adatelemzési terv bemutatása

Az adatelemzési munka előkészítéséhez elvégeztem az adatbevitelt SPSS 14.0 

statisztikai programcsomag segítségével. Ezzel egyidejűleg sort kerítettem az 

adattisztításra, az adatok ellenőrzésére és a hiányzó adatok pótlására.

Az adatelemzés során először az alapvető statisztikai módszerekkel a változók 

gyakorisági eloszlását, és a gyakorisággal kapcsolatos leíró statisztikákat 

használtam az átfogó kép megismeréséhez. A vizsgált kategorizált változók 

közötti összefüggés feltárására a kereszttábla elemzést végeztem el. A 

megbízható statisztika számításánál a releváns szakirodalom követelményeit 

vettem figyelembe (Malhotra, 2005, 546. oldal és Hoffmann-Kozák-Veres, 

2002. 152. oldal). A kereszttáblával kapcsolatos statisztikák közül a 
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leggyakrabban használt Khi-négyzet statisztikát hívtam segítségül a két változó 

közötti összefüggés statisztikai szignifikanciájának mérésére. A kontingencia 

tábla változói közötti kapcsolat erősségét a Phi együttható (2x2-es tábla esetén) 

és a Cramer V együttható (2x2-esnél nagyobb táblaméret esetén) alkalmazásával 

mértem. 

A metrikus változók átlagához kapcsolódó hipotézisek vizsgálatára a T próbát 

használtam. Egymintás T próbával a minta egy adott változóját a feltételezett 

értékhez (tesztértékhez) viszonyítva vizsgáltam. A páros T próba használata 

lehetővé tette, hogy a minta két változójára kapott átlagot összehasonlítsam 

A különböző csoportok átlagainak összehasonlítására a variancia elemzés

alkalmas módszer, amely a magyarázó modellek közé tartozik. Az eljárás 

alkalmazásához ellenőriztem a módszer alapvető feltételét, a szórás

homogenitást Levene-teszttel. 

A változók közötti lineáris kapcsolat kimutatására a korrelációelemzést hívtam 

segítségül, a Pearson-féle korrelációs együttható kiszámításával. 

A kutatás eredményeinek összegzése, a hipotézisek értékelése

Az empirikus kutatás alapján összefoglalom a kutatás eredményeit, sorra veszem 

a felállított hipotézisekkel kapcsolatos megállapításokat.

T1 Közüzemi szolgáltatásoknál az általános garancia teljesítési és kompenzációs 

információinak megszerzésére az ügyfelek nem fordítanak sok időt. (H1 

hipotézis elfogadva.) 
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T2 Közüzemi szolgáltatásoknál az ügyfelek magasabb idő ráfordítást és 

erőfeszítést tesznek a speciális garancia teljesítési információinak szerzésére, 

mint a nem speciális garanciák esetében. (H2 hipotézis elfogadva.) 

Közüzemi szolgáltatásoknál az ügyfelek nem fordítanak jelentősen több időt a 

speciális garancia kompenzációs információinak szerzésére, mint a nem speciális 

garanciák esetében. (H2 hipotézis elutasítva.) 

T3a Az ügyfelek által jól ismert közüzemi szolgáltatás speciális garanciája 

tekintetében igaz, hogy minél pontosabb információval rendelkezik a fogyasztó, 

annál magasabb az elvárás szintje a garancia teljesítését illetően. (H3a hipotézis 

elfogadva.) 

Az ügyfelek által kevésbé ismert közüzemi szolgáltatás speciális garanciája 

esetében a tájékozottság mértéke nem befolyásolja a fogyasztói elvárás szintjét. 

(H3a hipotézis elutasítva.)

T3b Minél pontosabb információval rendelkezik az ügyfél a közüzemi 

szolgáltatás általános teljesítési garanciája tekintetében, annál magasabb az 

elvárás szintje a garancia teljesítését illetően.(H3b hipotézis elfogadva. )

A közüzemi szolgáltatás általános kompenzációs garanciája esetében, a 

tájékozottság mértéke nem befolyásolja a fogyasztói elvárás szintjét. (H3b

hipotézis elutasítva.) 

T4: Amikor a fogyasztók a közüzemi szolgáltatások minőségében nagyobb 

ingadozást észlelnek, a szolgáltatás garanciának nincs pozitív hatása az észlelt 

kockázatra speciális garancia esetén. (H4 hipotézis elutasítva.) 

T5: Az ügyfelek által igénybevett közüzemi szolgáltatás speciális garanciája 

tekintetében részben kimutatható, hogy a szolgáltatásgaranciának kisebb hatása 

van az észlelt kockázatra, ha a fogyasztónak több pozitív információja 
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(szájreklám) van az adott szolgáltatás minőségéről. (H5 hipotézis részben 

elfogadva.) 

T6a Közüzemi szolgáltatások esetében a speciális garancia növeli az 

ügyfelekben a megbízhatóság érzését, ha a hibás szolgáltatás teljesítés okának az 

ügyfelek a minőségi instabilitást tekintik. (H6a hipotézis elfogadva.) 

T6b Közüzemi szolgáltatások esetében csak részben mutatható ki, hogy az 

általános garancia növeli az ügyfelekben a megbízhatóság érzését, ha a hibás 

szolgáltatás teljesítés okának az ügyfelek a minőségi instabilitást tekintik. (H6b

hipotézis részben elfogadva.) 

T7a Közüzemi szolgáltatásoknál a speciális garancia és a panaszeljárás nem 

csökkenti az aggodalmat és a bizonytalanságot, ha a szolgáltatás sikertelen. (H7a

hipotézis elutasítva.) 

T7b Közüzemi szolgáltatásoknál az általános garancia a panaszeljárással együtt 

csökkenti az aggodalmat és a bizonytalanságot, ha a szolgáltatás sikertelen. 

(H7b hipotézis elfogadva.) 

T8 Közüzemi szolgáltatásoknál az ügyfelek gyakrabban tesznek panaszt a 

szolgáltatónak speciális garancia nem teljesítése esetében, mint általános 

garanciánál. (H8 hipotézis elfogadva.) 

T9 Amikor a fogyasztók a közüzemi szolgáltatások minőségében nagyobb 

ingadozást észlelnek, az csökkenti a szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget.

(H9 hipotézis elfogadva.) 
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Következtetések

Primer kutatásomat a lakossági ügyfelek körében végeztem el. Bár az egyéni 

ügyfelek postai küldeményforgalma csökkenő tendenciát mutat (pl. a levélpostai 

ügyfélszerkezeten belül a lakosság aránya 10 %), a Magyar Posta a szolgáltatási 

kötelezettséggel alapvető igényeket elégít ki, és a postai tevékenységgel 

kapcsolatos pozitív és negatív vélemények hozzájárulnak a szolgáltatói hírnév 

építéséhez. Primer kutatásom eredményei alapján a következő „ajánlásokat” 

fogalmazom meg a Posta számára. 

 A Postának kiemelt figyelmet kell fordítania a speciális garanciát kínáló 

szolgáltatásokra, illetve azok minőségének menedzselésére. 

 A szolgáltatáspolitikában az ügyfelek differenciált minőségi elvárásainak 

megfelelő szolgáltatások nyújtása, az igényelt megbízhatósággal.

 Ár-teljesítmény arányos versenyképes szolgáltatások biztosítása.

 A kommunikációs politikában a frontszemélyzet „reklámozza” a 

garanciát, nevezetesen az adott szolgáltatás „különleges” jellemzőjét vagy 

a „különleges” teljesítést egy tipikus szolgáltatásjellemzőre vonatkozóan.

 A személyi tényezők tekintetében nagyobb gondot fordítani a jól 

felkészült, szakmailag képzett, elkötelezett és megfelelően motivált 

munkatársak alkalmazásával.

 A szolgáltatási folyamat menedzsmentjében kiemelt feladat a 

panaszmenedzselési rendszer hatékonyságának javítása a reklamációbarát 

szervezet és vállalati kultúra megteremtésével, a panaszkezelési rendszer, 

és a külső és belső kommunikáció továbbfejlesztésével. 

Az európai postai piac várható teljes körű liberalizációja is ráirányítja a 

figyelmet a szolgáltatási tevékenység minőségi színvonalának fejlesztésére. 
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A kutatás feltételezései, korlátai, a kutatás kiterjesztésének lehetősége

A kutatás során néhány feltételezéssel éltem:

 A fogyasztók a postai szolgáltatással kapcsolatos elvárásukat a szolgáltatás 

megítélése szempontjából releváns jellemzők fontossági szintjének 

értékelésével határozzák meg.

 Klasszikus postai megközelítésben a postai szolgáltatással kapcsolatos 

megbízhatóság a hibátlan teljesítést jelenti, tehát a küldemények ne 

vesszenek el, és ne sérüljenek meg a Posta hibájából. Kutatásomban tágabban 

értelmezem a megbízhatóságot, az adott szolgáltatás garanciális jellemzőinek 

(átfutási idő, kártérítési átalány) pontos teljesítésével azonosítom.

 A kutatási modell összeállításához több elméleti koncepciót is felhasználtam. 

Kutatásom témája elég összetett, meglehetősen bonyolult a változók 

kapcsolatrendszere, ezért a modell kereszthatásait nem vizsgálom. 

Terjedelmi korlátok miatt is szelektálni kellett a disszertációban elemezhető 

összefüggések között. 

 Primer kutatásom középpontjába a nyugat-dunántúli régiót helyeztem az 

Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolájának 

jellegéhez igazítva. Tehát kutatásom eredményeit erre a térségre vonatkozóan 

fogalmazhatom meg. 

 A fogyasztói értékelés és a szolgáltatásgarancia kapcsolatát egy nem 

vezetékes közüzemi szolgáltatásra vonatkozóan vizsgáltam. Az eredmények 

általánosíthatósága, és kiterjeszthetősége érdekében további primer 

kutatásokra van szükség. 

A kutatás korlátainak és kiterjesztési lehetőségeinek meghatározásához fel kell 

tennem a következő kérdéseket.
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 Vizsgálható-e a postai szolgáltatások igénybevétele előtti és utáni fogyasztói 

értékelés jelensége teljes körűen egy kvantitatív eszközökkel operáló 

modellen belül?

Az eredmények birtokában látható, hogy a kérdőíves felmérés választ adott a 

kutatás fő célkitűzéseire, a vizsgált változók közötti lényeges összefüggések 

feltárásával. A fogyasztói elégedettség-elégedetlenség árnyaltabb elemzéséhez 

meg kell ismerni a fogyasztói megkérdezés előtt átélt panaszhelyzeteket, és 

panaszkezelési tapasztalatokat. A problémás helyzetek elemzéséhez használható 

módszer a fókuszcsoportos interjú (Hetesi, 2006, 306. oldal, In: Veres Z.-

Hoffmann M.-Kozák, 2006). 

 Jelen kutatás modellje, és módszere alkalmazható-e más közüzemi 

szolgáltatások fogyasztói értékelésének vizsgálatához?

A kutatás eredményeinek általánosíthatóságához további empirikus kutatásokra 

van szükség. Terv szerint egy másik nem vezetékes közüzemi szolgáltatás,

nevezetesen a városi tömegközlekedés igénybevevői értékeléséhez használom a 

kutatási tényezők közötti összefüggéseket. 

Kijelenthetjük, hogy a modell tényezőinek operacionalizásánál figyelembe kell

venni az adott szolgáltatás sajátosságait is. Így pl. a városi tömegközlekedéssel 

kapcsolatos kockázat érzékelés mérésénél a teljesítési és pénzügyi szempont 

mellett a fizikai, a pszichológiai, és a társadalmi aspektus is szerepet játszik. 

Ugyanakkor a kutatási terület növelése lehetőséget ad az adott kutatási tényező 

magatartási-személyiségi jellemzőinek azonosítására is. Az észlelt kockázat 

vizsgálatánál a kockázat-kerülő, és a kockázat-vállaló fogyasztói magatartás 

összetevői is értékelhetővé válnak. A kutatás másik összetett változója, a 

panaszmagatartás kapcsán pedig a fogyasztó panaszkodással kapcsolatos 

attitűdjének intenzitása, és iránya is tetten érhető. 
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László – Baló Tünde, (szerk.). Európai Kihívások III. Konferenciája. Szegedi 

Tudományegyetem. ISBN 963 482 757 8. 258-262. oldal

Marketing szerepe a közszolgáltatások minőségének menedzselésében. Fiatal 

regionalisták IV. országos konferenciája. Széchenyi István Egyetem 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Győr. 2004. 11. CD 

kiadvány. ISBN 963 9052 43 4.  

Ügyfél elégedettség, panaszmenedzsment a szolgáltatási szektorban. In Beszteri 

Béla (szer. 2004.) Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban 

tanulmánykötet – I. KJF - MTA VEAB. ISBN 963 7385 68 1. 81-96. oldal 

Szolgáltatásminőség az ügyfélkapcsolatok tükrében. Magyar Posta Rt. II. Postai 

Minőségügyi Konferencia. Posta. (IV. évfolyam), 2002. 08. 62-68. oldal

A szolgáltatások minősége és mérése. Posta, piac, minőség nemzetközi 

konferencia. Széchenyi István Főiskola, Győr. Posta. (III. évfolyam), 2001. 12. 

40-47. oldal
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Idegen nyelvű konferencia előadások:

The service guarantees affect on customers’ evaluations of the public utility 

services, 7th International Congress, Marketing Trends, Loyalty & Satisfaction, 

Universitá Ca’Foscari Venezia, Italy, Venice, 17-19. 01. 2008. 

The measurement of the consumer satisfaction at Hungarian Post, -

POSTPOINT 2007. VIIth International Scientific Conference. University of 

Zilina. Zilina. Slovakia. 12.-14. 09. 2007. 

The perceived risk based on the service guarantees. AIMP VIth International 

Congress on Public and Non Profit Marketing, Braga, 14-15. 06. 2007.

The measurement of the consumer satisfaction at the public utility services.

AIMP Vth Congress of the Public and Non- lucrative Marketing International 

Association, Cluj-Napoca, Romania. 18-19. 05. 2006. 

Postal satisfaction aspect the complaint. – POSTPOINT 2005. VIth International 

Scientific Conference. University of Zilina. Zilina. Slovakia. 28.-30. 09. 2005.

The Role of Marketing in the Management of the Public Utility Service Quality.

IV Congresso Internacional de Marketing Público y No lucrative, Universidad 

de Cadiz, Spain, 26.-27. 05. 2005. 

Managing the Postal Services. - POSTPOINT 2001. IVth International Scientific 

Conference. University of Zilina. Zilina. Slovakia. 12-14. 09. 2001. 
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Examination of postal obligations relating to universal service postal packets 

according to EU regulations. - POSTPOINT'99. IIIth International Scientific 

Conference. University of Zilina. Zilina. Slovakia. 22-24. 09. 1999. 

Magyar nyelvű konferencia előadások:

Vevői elégedettség vizsgálata a Magyar Postán, Vállalati növekedés – változó 

menedzsment/marketing Konferencia, II. szekció, Széchenyi István Egyetem, 

Marketing és Menedzsment Tanszék, és Kodolányi János Főiskola, 

Közgazdaságtan Tanszék, 2007. november 22. Győr 

Garanciák hatása egy közüzemi szolgáltatás fogyasztói értékelésére. Marketing 

Oktatók Klubjának 13. Országos Konferenciája. Globális marketingkihívások. 

Gyöngyös, 2007. augusztus. 

Észlelt megbízhatóság a szolgáltatásgaranciák tükrében. II. KHEOPS 

Tudományos Konferencia, (Világ) gazdaságunk aktuális kérdései. Mór, 2007. 

május 30. 

Postai szolgáltatások minősége a garanciák tükrében. Versenyképesség és 

regionalitás – Megújulási válság és leküzdése. MTA VEAB, Komárom, 2007. 

április. 

A közüzemi szolgáltatások minősége a garanciák tükrében. I. KHEOPS 

Tudományos Konferencia. Kihívások és trendek a gazdaságban és a 

közszférában napjainkban. Mór, 2006. május. 

Garanciák hatása egy közüzemi szolgáltatás fogyasztói értékelésére. Marketing 

Oktatók Klubjának 12. Országos Konferenciája. Innováció, társadalmi 
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felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben. Budapesti

Műszaki Egyetem. Budapest, 2006. augusztus. 

A közüzemi szolgáltatások fogyasztói megítélése, avagy elégedettség garantálva.

Átakulási folyamatok Közép-Európában. Széchenyi István Egyetem 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2005. 

december.

Szolgáltatásgaranciák hatása a külső és belső piacokra. Fenntartható fejlődés, 

fenntartható társadalom és integráció II. KJF-MTA VEAB, Komárom, 2005. 

április.

A közüzemi szolgáltatások fogyasztói megítélése az európai piacon. Európai 

Kihívások III. Konferenciája. Szegedi Tudományegyetem. Szeged, 2005. 

november. 

Marketing szerepe a közszolgáltatások minőségének menedzselésében. Fiatal 

regionalisták IV. országos konferenciája. Széchenyi István Egyetem 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. Győr. 2004. 

november. 

Szolgáltatásminőség az ügyfélkapcsolatok tükrében. Magyar Posta Rt. II. Postai 

Minőségügyi Konferencia. Bük, 2002. augusztus. 

A szolgáltatások minősége és mérése. Posta, piac, minőség nemzetközi 

konferencia. Széchenyi István Főiskola, Győr. 2001. december. 


