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BEVEZETŐ
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A kutatás célja a regisztrált villanyszerelők elektronikus ügyintézési szokásainak és az 
informatikai eszközök használatának felmérése GINOP-5.3.5-18 keretén belül

Célunk az, hogy felmérjük a regisztrált villanyszerelők , vajon mennyire használják ki az 
ügyfélszolgálatok elektronikus folyamatait, valamint az 50 év feletti regisztrált villanyszerelők  
hogyan kezelik az online ügyviteli felületeket.

A kérdőívet 202 véletlenszerűen kiválasztott regisztrált villanyszerelő töltötte ki papír alapon.  A 
kérdőívet online módon kiküldtük a 4500 regisztrált villanyszerelőnek, közülük 605-en 
válaszoltak. Az értékelés során párhuzamosan elemeztük az online és  offline válaszokat 
feltételezve, hogy akik elektronikusan kitöltötték a kérdőívet nagyobb jártasságot mutatnak 
az IT eszközök használatával. Vizsgáltuk, hogy az életkor és az iskolai végzettség mennyire 
befolyásolja az elektronikus ügyviteli folyamatok használatát.



2. ALAPADATOK
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1. Életkor

2. Iskolai végzettség

3. Lakhely

4. Munkavállalói státusz

5. Hogyan használja a számítógépét ?

6. Hogyan használja az okos telefonját ?

7. Hogyan használja a tabletjét ?



Alapadatok - Életkor

Offline Online
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Életkor



Iskolai végzettség
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Lakhely
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Munkavállalói státusz
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Hogyan használja a számítógépét?
Adja meg 1-től 5-ig a választ!
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Hogyan használja a számítógépét? - életkor szerint
Adja meg 1-től 5-ig a választ! - online, offline
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11

Hogyan használja az okostelefonját? 
Adja meg 1-től 5-ig a választ!
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Hogyan használja az okostelefonját? - életkor szerint
Adja meg 1-től 5-ig a választ! - online, offline
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Hogyan használja a tabletjét? 
Adja meg 1-től 5-ig a választ!
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Hogyan használja a számítógépét? - életkor szerint
Adja meg 1-től 5-ig a választ! - online, offline
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ELEMZÉS
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1. Vizsgált csoport

❖ Összesen 807 fő töltötte ki a kérdőívet.  Papír alapon –offline 202 fő, ebből 50 év feletti 35 %, netes felületen - online 605 fő, 
ebből a 50 év felett 48%

❖ Iskolai végzettéget tekintve a szakmunkástól a felsőfokú végzettségig az összes végzettségi szint megjelenik.

❖ A lakóhely tekintetében a falutól a fővárosig  minden területi egység fellelhető, így átfogó képet tudunk kapni

❖ A munkavállalás tekintetében a tulajdonos aki vállalkozó, az egyéni vállalkozó és a munkavállaló is megjelenik.

A 4500 regisztrált villanyszerelőből  közel 20%  kitöltötte a kérdőívet

Tehát a vizsgált csoport online – offline megoszlása homogén, a résztvevők átfogó képet tudnak adni Magyarország 

viszonylatában.  

❖ Minden végzettségi szinten megjelenik a számítógép használata a mesterlevéllel rendelkezőknél látható elmaradás valamint 
a szakmunkásoknál ennek okát a gyakorlat orientált oktatás  illetve az  életkorban keresendő

❖ Az okostelefon használata 30-50 éveseknél a legaktívabb. A 50 év felettieknél megfigyelhető a  látványos csökkenés

❖ A tablet használatánál a 20-40 év közöttiek aktívitása élénk, de jól látható az 50 év felettiek  használat csökkenése.

Tehát az eszköz használatnál számítógép, okostelefon, tablet  jelen van, de változó korcsoporti eloszlásban



3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
TECHNOLÓGIA
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1.  Milyen internetes hozzáféréssel rendelkezik?

2.  Milyen böngészőt használ?

3.  Milyen eszközt használ a mindennapokban?
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Milyen internetes hozzáféréssel rendelkezik
(akár otthon akár munkahelyén)?
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Milyen böngészőt használ?
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Melyiket használja az alábbiak közül a 
mindennapokban? 

(több válasz is lehetséges) - offline válaszadók
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Melyiket használja az alábbiak közül a 
mindennapokban? 

(több válasz is lehetséges) - online válaszadók
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4. ESZKÖZHASZNÁLAT 
MAGÁN/MUNKA
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1.  Mire használja az előbb említett eszközöket?

2.  Mit szokott interneten vásárolni?

3.  Ha nem vásárol, annak mi az oka?

4.  Ha használja a fenti eszközök valamelyikét, mire használja a munkájában?

5.  Melyik eszközt használja munkája során?

6.  Ha nem használ eszközt, annak mi az oka?
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Mire használja a fenti eszközöket? - Offline 
(több válasz is lehetséges)
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Mire használja a fenti eszközöket? - Online
(több válasz is lehetséges)
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Mit szokott interneten vásárolni?
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Ha nem vásárol interneten, annak mi az oka?
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Ha használja a fentiek valamelyikét, 
mire használja munkájában?
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Melyik eszközt használja az alábbiak 
közül a munkája során?
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Ha nem használ ilyen eszközt, mi ennek az oka?
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5. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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1.   Ügyintézési csatornák

2.   Használja-e a szolgáltatók online internetes ügyfélszolgálatát?

3.   Milyen rendszeresen használja az internetes ügyfélszolgálatot?

4.   Ha nem használja az internetes ügyfélszolgálatot, mi ennek az oka?

5.  Telefonos ügyintézés esetén mennyi volt az ügyintézési idő?
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Értékelje az ügyintézési csatornákat, lehetőségeket
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Használja-e a szolgáltatók online, 
internetes ügyfélszolgálatát? 
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Ha igen, milyen rendszeresen használja 
az internetes ügyfélszolgálatot?
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Ha nem használja az internetes ügyfélszolgálatot,
mi ennek az oka?
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Telefonos ügyintézés esetén 
mennyi volt az ügyintézési idő?
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6. ÜGYVITELI FOLYAMATOK
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1.   Papíralapú munkavégzés

2.   Egy időben mennyi igénybejelentést szokott leadni?

3.   Milyen formában és hogyan rögzíti a helyszíni igényfelmérést?

4.   Hol dolgozza fel/készíti el az igénybejelentéseket?
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Ha Ön papíralapon, személyesen intézi ügyeit 
munkavégzése során, az hány százalékát teszi ki a 

munkaidejének?
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Egy időben mennyi igénybejelentést szokott leadni?
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Milyen formában és hogyan rögzíti 
a helyszíni igényfelmérést?
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Hol dolgozza fel/készíti el az igénybejelentéseket?
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ELEMZÉS
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5. Ügyfélszolgálat

❖ Az ügyintézés fő csatornája a személyes ügyintézés és csak ez után jön a  telefonos ügyintézés valamint ezt követi az 

online ügyintézés. Ennek oka kényelem és a teljeskörű személyes  ügyintézés valamint a szokásrendszer.

❖ A offline és online válaszadók 60% - 80%-ban  használja az internetes ügyfélszogálatot.

❖ Az internetes –online ügyfélszolgálatot  hetente használják a leggyakrabban illetve havonta. Aki nem használja az 

körülményesnek tartja  vagy nem  kapott oktatást róla.

❖  A telefonos ügyintézésnél az ügyintézési idő  2-10 perc között változik attól függően, hogy az ügy melyik fázisban tart. 

6. Ügyviteli folyamatok

❖ A személyesen intézet papír alapú ügyvitel átlagban a munkaidő 20-25% teszi ki.

❖ Egy nap többségében 3db igénybejelentőt adnak le  egyszerre.

❖ A helyszíni igénybejelentést 70% -ban papír alapon rögzítik, ennek a feldolgozása átlag 90%-ban otthon történik.



7. OKTATÁS, 
INFORMÁCIÓSZERZÉS, 

ELVÁRÁSOK
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1.   Milyen gyakran látogatja a MEE VET honlapját?

2.   Jelenleg milyen módon jelentkezik a képzésekre/tanfolyamokra?

3.   Tanfolyamok, továbbképzések során volt-e már tapasztalata online/digitális tananyaggal, 

képzéssel?

4.   Iskolapados képzéseknél mit tart fontosnak?

5.   Online képzések során mit tart fontosnak?
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Milyen gyakran látogatja 
a MEE VET honlapját?
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Jelenleg milyen módon jelentkezik 
képzésekre, tanfolyamokra?
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Tanfolyamok, továbbképzések során volt-e már tapasz 
talata online/digitális tananyaggal, képzéssel?
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Az iskolapados képzések során az alábbiak 
közül mit mennyire tart fontosnak?
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Internetes felületen keresztüli, online képzések során
az alábbiak közül mit mennyire tart fontosnak?
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ELEMZÉS
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7. Oktatás, információszerzés elvárások

❖ Mee vet honlapjának látogatottsága a gyakoriság tekintetében havonta történik illetve szükség esetén, mind az offline 

és online vizsgált csoportnál kimutatható.

❖ Képzésre, tanfolyamokra e-mailben megközelítőleg 50% -ban, online 30% -ban jelentkeznek.

❖ Online oktatási formával átlagban 40% nem találkozott.

❖ Online oktatásban résztvevők  40% tartotta hasznosnak az online képzést.

❖ Az online oktatásban az elvárások fontosságát vizsgálva az az igény, hogy a bármilyen eszközön jól fusson. Az anyag a 

vizsgára felkészítő legyen valamint tematikus felépítésben ami az érthetőséget nagy mértékben szolgálja.



8. ELVÁRÁSOK AZ ÜGYVITELI 
FOLYAMATOKKAL SZEMBEN
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1.   Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos elvárások

2.   Milyen felületen használná szívesen a plombabontás bejelentési funkciót?

3.   Milyen módon szeretne visszajelzést kapni a bejelentett igény folyamatáról?

4.   Részt venne-e ezzel kapcsolatos képzésen?

5.   Ha a munkafolyamatait hatékonyabban és gyorsabban tudná intézni, használná-e ezt az 

elektronikus felületet? 
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Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos elvárásai 
közül, jelölje meg a legfontosabbat
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Milyen felületen használná szívesen 
a plombabontás bejelentési funkciót?
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Milyen módon szeretne visszajelzést kapni 
a bejelentett igény folyamatáról?
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Egy időben mennyi igénybejelentést 
szokott leadni?
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Részt venne-e ezzel kapcsolatos képzésen?
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Ha a munkafolyamatait hatékonyabban és gyorsabban
tudná intézni, használná-e ezt az elektronikus felületet?
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ELEMZÉS
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8 .Elvárások az elektronikus ügyviteli folyamatokkal szemben

❖ Az elektronikus ügyviteltől a fő elvárás  offline válaszadoknál az egyszerűség és az áttekinthetőség, míg az online 

válaszadoknál mindez kiegészül a gyorsaság igényével is.

❖ A plombabontás bejelentési folyamatot  leginkább applikácón keresztül használnák szívesen a válaszadok 40 %.

❖  A  bejelentett igény folyamatának nyomonkövetéséről a regisztrált villanyszerelő e-mailban illetve applikáción 

keresztül  szeretne visszajelzést kapni.

❖ A vizsgált 807 főből az elektronikus ügyviteli folyamatokkal kapcsolatos képzésen személyes oktatásban offline 

válaszadók 38%, online válaszadók 37% venne részt, míg a online oktatásban offline 57%, online 55% venne részt.

❖ Elektronikus felületen történő   ügyintézést a megkérdezettek offline  95%, online 97% támogatja.



9. ÖSSZEGZÉS

56

❖ Összeségében elmondhatjuk, hogy életkortól függetlenül a regisztrált villanyszerelők több mint 95% nyitott az 

elektronikus felületen történő kommunikációra.

❖  Az alap adatokból kiderül, hogy az 50 év feletti korosztály ill. a szakmunkások nem rendelkeznek olyan szintű  

informatikai  alap tudással amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus  ügyviteli folyamatokat, ezért 

idegenkednek az elektronikus eszközök használatától és nem bíznak ezen folyamatok előnyeiben.

❖  A regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést.  

Viszont nyitottak a munkafolyamatot könnyitő applikációk alkalmazására.

❖ A kutatásból kiderül h az információ átadást mind offline, mind online tananyagban el kell készíteni. A 

tananyagoknak rövidnek, érthetőnek és egyszerűnek kell lennie. Legyen szó akár az elektronikus ügyviteli 

folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról.
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


