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VII. A VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A SZÁLLODAI
GYAKORLATBAN
1. Bevezetés
A nemzetközi és a hazai fogyasztási piac folyamatosan új kihívások elé állítja a
hazai szállodákat. Növekvő hangsúly van a minőségen, az értéken, a vendégek
elégedettségén és magatartásán. Az eltérő vásárlói jellemzőknek (vagyoni helyzet,
foglalkozás, társadalmi osztály, stílus, személyiség, márkahűség, pszichográfiai
életmód, szokások stb.) jelentős szerepük van az elégedettség kialakulásának
folyamatában. Sok vállalat törekszik arra, hogy költségek csökkentése mellett
jelentősen javítsa a minőséget. Mivel a minőség versenyelőnyt jelent, a piac
kikényszeríti a minőségre való fokozottabb törekvést.

A „minőség” és az

„elégedettség” nehezen meghatározható fogalmak, mérésük nehézkes.

A

szolgáltatásminőség fogalmát tovább nehezítik a szolgáltatások jellegéből adódó
tulajdonságok

(változékonyság,

elválaszthatatlanság,

raktározhatatlanság,

megfoghatatlanság).
A szolgáltatás minőségre vonatkozóan többféle megközelítés létezik, a
leggyakrabban alkalmazott a RATER- modell. Eszerint a megbízhatóság, a
biztonság, a fizikai tulajdonságok, az empátia és a segítőkészség alkalmazható
leginkább a szolgáltatások minőségének meghatározásakor.
A szállodák esetében is elengedhetetlen a jelenlegi és a jövőbeli vendégkör
ismerete. A vendégkör igényeit számos közvetlen és közvetett tényező befolyásolja.
A vendég elvárásait befolyásolják korábbi tapasztalatai, személyes szükségletei,
mások véleménye, a presztízs, a szolgáltatásról és az adott üzletről kialakult
attitűdje. A szolgáltatás teljesítmény észlelésekor alakul ki a vendég tapasztalata,
mely meghatározza a vásárlás, szolgáltatás igénybevétel utáni magatartást. A
fokozódó versenyhelyzet egyre inkább megköveteli, hogy a vállalkozások nagyobb
figyelmet szenteljenek a potenciális vendégek cselekedeteinek feltárására és
pszichológiai háttér vizsgálatára is. A szállodákban szintén ez a gondolkodásmód
lehet a célravezető, mert a hosszú távú siker kulcsa az elégedett vendég.
Mivel a szálloda kiválasztásakor a vendég sok esetben a minőség előzetes
ismerete nélkül dönt, ezért jut hangsúlyos szerephez a bizalom. A fogyasztó és a
szolgáltató közötti kapcsolatnak a bizalom a kulcseleme, amely jelentősen összefügg
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a fogyasztóban kialakult kockázatérzettel. Minél nagyobb a fogyasztó bizalma egy
szolgáltató iránt még a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annál kevésbé érzi
kockázatosnak a szolgáltatás igénybevételét, annak várható minőségét. A turisztikai
szolgáltatásoknál magas az igénybevevő kockázatérzete, mind az első vásárláskor,
mind az igénybevételi folyamat során. Ennek oka, hogy nincsen előzetes áruminta,
nem javítható, megismételhetetlen a szolgáltatásáru. A szolgáltató kockázatérzete is
magas mivel a kívánt eredmény elérése összehasonlíthatatlanul nehezebb munkát
jelent, mint a fizikai termékek piacán.
Tanulmányunkban

kísérletet

teszünk

a

fogyasztók

minőség-

képének

vizsgálatára, melynek ismeretében a vállalkozások alakíthatják jövőbeli minőség
stratégiáikat. A végső cél annak a meghatározása, hogy mely elvárások
teljesítésével nyerhető elégedett vendég.

2. A szolgáltatások sajátosságai
A szolgáltatások eltérő ismérvekkel bírnak a fizikai termékhez képest. Mivel a
szolgáltatás nem tárgyiasul, azaz megfoghatatlan, a szolgáltatás megvásárlása
melletti döntést alapvetően befolyásolja a szolgáltatást nyújtó szakember szakmai
felkészültsége, képessége, attitűdje, a szolgáltatás igénybevételének körülményei. A
szolgáltatások esetében sokkal nehezebb megítélni a minőséget. a szolgáltatás
olyan tevékenység eredménye, amely a vevői szükségleteket jellemzően a
fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti ki, Általában nem ölt
anyagi- tárgyi formát, nyújtója lehet ember vagy gép.
A szolgáltatások jellemzői:


Heterogenity (változékonyság) a szolgáltató teljesítménye és az igénybe vevő
által tapasztalt szolgáltatás természeténél fogva térben és időben változó, a
heterogenitás tehát az emberi tényező következménye. A szolgáltatások többkevesebb elemét személyek nyújtják, ezek munka teljesítménye időben
ingadozó. A heterogenitás kockázata annál nagyobb, minél nagyobb a
szolgáltatás „személyi aránya”.



Inseparability (elválaszthatatlanság) a szolgáltatás nyújtása és felhasználása
időben és térben elválaszthatatlan egymástól. Az igénybe vevő a szolgáltatási
folyamatban aktívan részt vesz.
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Perishability (raktározhatatlanság) a ma el nem fogyasztott szolgáltatás nem
pótolható. azt is jelenti, hogy a szolgáltatás végterméke nem helyezhető el
készletáruraktárban.



Intangibility ( megfoghatatlanság ) a szolgáltatásról érzékszervi úton nem
tudunk információt szerezni, mert nem tapintható, nem ízlelhető, nem
szagolható, nem látható. Megismeréséhez a vevőnek át kell élnie a
szolgáltatás igénybevételét.

A fentebb felsorolt négy pontot a HIPI elv foglalja magába.


Romlékonyság (a szolgáltatás elavulhat, csak egy bizonyos határideig vehető
igénybe).



Fogyasztói igények egyenetlenül jelentkeznek és gyorsan változnak.

A szolgáltatások között különleges helyet foglalnak el az idegenforgalmi
szolgáltatások, amelyek további speciális jellemzőkkel bírnak.
Mivel az idegenforgalmi termék egy szolgáltatás, amely több idegenforgalmi
szolgáltatásból
programok,

tevődik

össze

idegenvezetés,

(szállodai
hostess

szolgáltatás,

étkezés,

szolgáltatás,

közlekedés,

rendezvény-

és

konferenciaszervezés, stb.), illetve mert az idegenforgalmi piac a vevők piaca (azaz a
kínálat meghaladja a keresletet), kiemelt jelentősége van az idegenforgalmi
vállalkozás életében, hogy a szolgáltatások igénybe vevők elégedettek legyenek. Az
idegenforgalmi termék az idegenforgalmi szolgáltatások összessége, melyet a
fogyasztó egy szubjektív élményként él meg.
Az idegenforgalmi szolgáltatásoknak számtalan speciális sajátossága van:


Szezonális (általában a nyári és téli szezonra koncentrált).



Erősen reklámigényes (nagy konkurenciával bíró szolgáltatás).



A szabadidő kihasználására épül (más szabadidős tevékenységgel kell
versenyeznie).



Nem létszükséglet (nem tartozik az alapvető szükséglet kielégítéséhez)



Érzékenyen

reagál

a

társadalmi,

gazdasági,

politikai

változásokra

(befolyásolja a gazdasági helyzet, vagy háborús helyzet, járvány veszély,
stb.).


A diszkrecionális jövedelemre épül (a szabadon felhasználható jövedelemre
épül).



Helyhez kötött (oda kell utazni).
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Az utas az utazási iroda jellege, az idegenforgalmi ügyintéző személye és az
utazási katalógus alapján dönt a vásárlásról.



Az úgynevezett magas rizikójú vásárlási döntések közé tartozik (az utas jóval
előre fizet a szolgáltatásért, és csak később veszi idénybe).

A szolgáltatás esetében a vevő nem egy konkrét, jól körülhatárolható árut vásárol
meg, hanem egy több elemből álló szolgáltatáscsomagot, amely a fogyasztó
szubjektív értékítéleteinek összessége.
Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a vevők által elvárt szolgáltatás rendszerint az
egyéni igényektől, mások véleményétől és korábbi tapasztalatokról függ. A fogyasztó
akkor elégedett és akkor várható, hogy újra meglátogatja a helyet, ha azt kapja, amit
elvár vagy annál többet. Akkor van probléma, ha az elvárt és a teljesített szolgáltatás
között negatív irányú eltérések találhatók.

Az eltérések a következő okok miatt adódhatnak:
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Nem érti meg a szolgáltató, hogy az adott szolgáltatással kapcsolatban mit
igényel valójában a vevő.



A szolgáltató megérti, mit igényel a vevő, de nem állít fel megfelelő minőségi
normákat, vagy ha vannak is normák, azok nem reálisak.



Valamilyen oknál fogva nem teljesítik az ígért szintet, pl. a személyzet
képzésének hiánya, konfliktusok, túlterheltség stb.



Nem teljesítik a médiában tett ígéreteiket.



A várt és kapott szolgáltatás között keletkezik rés. Ez abban az esetben fordul
elő, ha az előzőekben ismertetett lehetőségek közül egy vagy több
bekövetkezik.

3. A vendég elégedettsége
Ahhoz, hogy eladhassunk egy terméket vagy szolgáltatást, ismernünk kell a
vevőkört és annak igényeit, típusonként a választék lehetőségeit, az elvárt és
elérhető minőségi szinteket, valamint a konkurensek kínálatát, lehetőségeit. A
szolgáltatásoknál a szolgáltatató és az igénybe vevő közötti találkozást sokkal több
elem befolyásolja, mint a fizikai termékeknél. Ahhoz, hogy a vendég hűséges
maradjon, esetleg törzsvendéggé váljon, számos elemnek a közrejátszása
szükséges.

Fontos

rugalmassága,

a

empatikus

frontvonalbeli
képessége,

személyzet
amelyek

viselkedése,

fontos

kreativitása,

tényezők

ebben

a

folyamatban. Minőségi szolgáltatás nyújtásakor kiemelt figyelmet kell szentelni az
alkalmazottak továbbképzésére, ösztönzésére és elégedettségére. Fontos ezen kívül
a vendégek szubjektív véleménye a helyről, annak berendezéséről, az alkalmazott
kommunikációs eszközökről és az árakról is. Ezeket a megfoghatatlan tényezőket
kell a szolgáltatónak megfoghatóvá tenni.
A szolgáltatás igénybevétele után a vendég ítélete lehet pozitív az üzlet számára,
de lehet negatív, elutasító is. A szolgáltató célja, érdeke, hogy a vendégek
elégedettek legyenek a kapott szolgáltatással.
Kotler szerint: „az elégedettség adott személy öröme, vagy csalódottsága, ami
egy termékvárakozással szemben érzékelt teljesítményének (vagy eredményének)
az összehasonlításából származik. Akkor elégedett a fogyasztó, ha a termék
megfelel az elvárásainak; ha felülmúlja elvárásait, akkor a vevő nagyon elégedett;
elégedetlen viszont, ha a termék nem felel meg az előzetes elvárásoknak.”
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Az elégedettség tárgya: az idegenforgalmi szolgáltatások jellemzői, teljesítési
paraméterei, a tárgyi környezet, a személyi tényezők.
Az elégedettség összetevői az idegenforgalmi szolgáltatások esetében a következők:


A

szolgáltatás

teljesítésének

minősége:

gyorsaság,

megbízhatóság,

egyszerűség.


A szolgáltatás nyújtás körülményei és a szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség,
várakozási idő, ügyintézés gyorsasága, hozzáférhetőség (térbeli és időbeli),
kézzelfogható
elegánsak,

a

rugalmasság,

tényezők

(tiszta

tájékoztató
hozzáférés,

ügyfélfogadó

anyagok

helység,

rendezettek),

udvariasság

(az

az

ügyintézők

reagálási

ügyintézők

készség,

udvariasak

és

diszkrétek).


Közönségszolgálati

körülmények:

a

panaszok

kezelése,

gyorsasága,

hatékonysága.


Kommunikáció: szóbeli, nyomtatott tájékoztató anyagok minősége és
mennyisége, kontaktszemély munkája.



Szolgáltatás

struktúra

összetétele,

korszerűsége,

termékfejlesztés

rugalmassága.


Szolgáltatások ára, kedvezménye.



A szolgáltató imázsa.

A vevői elégedettséget úgy lehet elérni, hogy a kimondatlan igényeket teljes
mértékben teljesíti a szolgáltatás nyújtója. Ettől a vevő még nem lesz teljesen
elégedett, hiszen ezeket a jellemzőket a termék vagy szolgáltatás alapvető
jellemzőiként fogja fel. A kimondatlan igények a vevők alapvető elvárásait jellemzik,
amelyek ha teljesülnek, nem elégedettségként, hanem természetes dologként fogják
fel. A vevő minimális elégedettségét akkor lehet elérni, ha a kimondott idények is
maradéktalanul teljesülnek. A kimondott igények az alapvető igényeken túl
jelentkeznek, és a vevők azt ki is nyilvánítják (pl. a szobához tartozzon erkély stb).
Az alábbi ábra mutatja be, hogyan is épül fel a vevőérték- hierarchia:
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Forrás:
Philip Kotler - Kevin Lane Keller, Marketing Management
Vevőérték hierarchia (saját szerkesztés)


Alaphasznosság: a legalapvetőbb szint, az amiért a vevő valójában fizet. Jelen
esetben ez a pihenés.



Alaptermék: a hotelek esetében az alaptermék jelenti a szobát, benne az
ággyal, fürdőszobával, tv-vel, asztallal.



Elvárt termék: ez az a szint ahol létrejön az, amit a vendég elvár a pénzéért
cserébe. Ilyen a tisztaság, a légkondicionáló, a meleg víz.

A korábbi szinteket mindegyik szálloda teljesíteni tudja, így a verseny a további
szinteken zajlik.


Kiterjesztett termék: ezen a szinten már elváráson felüli termékek vannak.
Probléma: folyamatos oda figyelést igényel! Pl: régen kiterjesztett termék volt
a wifi, mára ez már elvárt termékké alakult. A kiterjesztett termékek mindig
plusz költséget jelentenek. Kiterjesztett termék egy hotelban lehet a wellness
részleg, bár, vízipipabár.



Potenciális termék: ez mutatja meg a jövőt. Mindazokat a termékeket,
szolgáltatásokat, amik a jövőben előfordulhatnak. Ilyen lehet majd pl a 24 órás
gyermek felügyelet.

Egy szervezet számára a legjobb reklám az elégedett vevő. A vevő akkor
elégedett, ha az igénybevett szolgáltatás többet, magasabb színvonalon nyújt
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számára, mint amit előzetesen elvárt az adott szolgáltatástól. Minden szolgáltatást
valamilyen elvárással, valamilyen ígéret miatt vásárolunk meg. Amennyiben ez az
elvárás, ígéret teljesül, akkor elégedettek vagyunk. Az elégedettségi folyamat tehát
az előzetes elvárás és az észlelt teljesítmény összehasonlításán alapszik.
Az alábbi ábra az elégedettség kialakulásának folyamatát szemlélteti:

Forrás: dr. Farkas Éva: A vevői elégedettség vizsgálat módszerei alapján saját
szerkesztés
Az elégedett vevő jó hírnevét kelti a szervezetnek/szolgáltatásnak, ajánlja
ismeretségi körében, újra vásárol és hajlandó magasabb árat is fizetni a
szolgáltatásért.
Elvárt teljesítmény < Tényleges teljesítmény
Amennyiben

az

igénybevett

szolgáltatás

Elégedett vevő
az

elvártnál

kevesebbet

nyújt

számunkra, elégedetlenek leszünk. Az elégedetlen vevő rossz hírnevét kelti a
szervezetnek és nem fogja ismételten igény bevenni az adott szervezet
szolgáltatását. Ez negatív reklámot jelent a szervezet/ szolgáltató számára.
Elvárt teljesítmény > Tényleges teljesítmény

Elégedett vevő

Az elégedett vevő a szájreklám révén egyben reklámhordozó is a szervezet
számára. Szájreklámnak nevezzük azt, amit ez emberek másoknak mondanak és
írnak egy bizonyos termékről, szolgáltatásról, üzletről.
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3.1 A szolgáltatásminőség
A

szolgáltatásminőség

fogalmát

számos

módon

megfogalmazták

már,

legpontosabban talán Tomcsányi írta le: „…a minőség… a szolgáltatás hasznosságát
meghatározó tulajdonságok együttes hatásfoka. A hasznosság mértéke a fogyasztói
értékítélet.”
Problémát jelent a minőség megítélésekor, hogy a minőségérzet egyszerre
objektív és szubjektív is. A minőség összetevői között vannak mérhető, illetve
becsülhető paraméterek. Megkülönböztethetünk az igénybe vevő szempontjából
észlelhető (manifeszt), és rejtett (latens) haszonhatásokat. a látens haszonhatásokat
a vendégek nem észlelik tudatosan, de a szolgáltató szálloda ismeri és hasznosítja
ezeket. A szolgáltatás folyamatjellegéből következően a minőség csak folyamatában
értelmezhető.
A vevők véleménye alapján, a minőség öt fő tényezője írható le:


Fizikai

evidencia/kézzel

fogató

eszközök

(tárgyi

berendezések,

kommunikációs anyagok, személyzet megjelenése).


Megbízhatóság (az ígért szolgáltatás megbízható, pontos teljesítése).



Készségesség (a vevő segítése és azonnali kiszolgálása).



Hozzáértés

(az

alkalmazottak

képzettek,

rendelkeznek

a

szükséges

ismeretekkel és képesek bizalmat kiváltani).


Empátia (egyedi törődés a fogyasztókkal).

A fentebb leírt tényezők miatt nagyon fontos egy szervezet számára, hogy
felmérje a vevők igényeit és tájékozódjon arról, hogy a nyújtott szolgáltatások mely
elemeivel elégedettek és mely elemeivel kevésbé elégedettek a vevők.
Ennek érdekében a szervezet rendszeresen végez vevői elégedettség felmérést,
amelynek eredményeit feldolgozza, összesíti, megvitatja, és szükség esetén
változtatásokat

eszközöl

a

szolgáltatás

nyújtásának

folyamatában

vagy

körülményeiben.

3.2 Az elégedettség mérése
A fogyasztói elégedettség mérésnek gyökerei a teljes minőség menedzsment
(TQM- Total Quality Management) mozgalomból erednek. A minőségmenedzsment
szakemberei miközben azt kutatták, hogyan fejleszthetnék a gyártók, szolgáltatók
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termékeik minőségét, felismerték, hogy ha a minőség nem nyilvánul meg, nem
érzékelhető a fogyasztók, vevők számára, akkor a fejlesztési törekvések hiábavalók.
A vevő elégedettségnek mérése formalizált, objektív eszköz annak pontos
felmérésére,

hogyan

„bánunk”

az

emberekkel,

ügyfelekkel.

A

fogyasztói

elégedettséget kétféleképpen határozzák meg: eredményként, illetve folyamatként.
Az eredmény: e szerint a vevői elégedettség, a vásárló azzal kapcsolatos tudati
állapota, hogy az általa hozott áldozatért megfelelően jutalmazottnak érzi-e magát,
érzelmi válasza a vásárolt termékekkel vagy igénybe vett szolgáltatásokkal
kapcsolatos tapasztalatokra.
A másik megközelítés szerint az elégedettség egy folyamatnak tekinthető, az
elégedettségben szerepet játszó érzékelési, értékelési és pszichológiai jelenségeket
hangsúlyozza. E szerint viszont a vevői elégedettség az előzetes elképzelések,
várakozások

és

megszerzett

tapasztalatok

összevetésének

eredményeként

keletkező tudati állapot.
A vendég elégedettség legfontosabb vizsgálati területei:


A fogyasztói tapasztalatok.



Az igénybevételi szándék eldöntése.



A személyzet és az objektum jellemzői.



A szolgáltatás tulajdonságai.



A vásárlást követő tapasztalatok.



A szolgáltató és az igénybevevő közötti személyes kapcsolatok.

Az elégedettségi vizsgálat alapvető problémája a szubjektivitás. Az elégedettségi
vizsgálatok célja, hogy a leszűrt eredmények alapján hozott intézkedések
következményeként kialakuljunk a vendéghűség, amely gazdasági értelemben
nyereséget hoz. Ha a vendég érzi megbecsülését a szolgáltató irányából, minden
bizonnyal teljesen elégedett fogyasztóvá válik, ezáltal egyenes út nyílik a hűséges
törzsvendég állapot eléréséhez.

3.3 Az elégedettségmérési modellek
Az elégedettségmérési modellek a minőség és az elégedettség konstrukcióinak
elképzelésére helyezik a hangsúlyt, amelyeket az idő függvényében két csoportra
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oszthatunk: dinamikus és statikus modellek. A statikus modellek közül a
legfontosabbak: a gap- modell illetve annak újabb, kibővített változata, a SERVQUAL
módszer és a Kano- modell, amelyik - jellemző orientált módon - az észlelések
különbözeteivel foglalkoznak. A dinamikus modellek az idő- és folyamatjellegre
koncentrálnak, amelyek közül legfontosabbak: a Boulding és társai nevéhez köthető
dinamikus folyamat modell, a Liljader- Standvik- féle kapcsolatminőségi modell és a
Staurr-

Neuhaus- féle

kvalitatív elégedettségi

modell.

Az továbbiakban a

szállodaiparban leggyakrabban alkalmazott kutatások alapját képező modelleket
tekinthetjük át.

3.3.1 A gap- modell

Forrás:
Philip Kotler - Kevin Lane Keller, Marketing Management
(saját szerkesztés)
A Parasuraman- Zeithaml-Berry (1990) szerzőtrió statikus modelljének létrejöttét
a minőség területén felmerült vállalati problémák indokolták. A modell azt mutatja,
hogy az igénybe vevők minőségérzetének kialakulása folyamán szükségszerű
kommunikációs elcsúszások vannak, melyek együttesen, összhatásukban okozzák
az ügyféltapasztalatok és ügyfélelvárások eltéréseit.
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A modell öt rést határoz meg, amelyek a szolgáltatás sikertelenségét okozzák:


1. rés: A vevői igények ismeretének a hiánya. Nem tudni mit vár el a vevő. A
vezetés, a szervezet úgy gondolja, hogy ismeri a vevői igényeket, de a
menedzsment észlelései és a vevői elvárások nem egyeznek. Megoldás: meg
kell kérdezni a vevőt.



2. rés: Rossz minőségi sztenderdek. Nem megfelelő tervezés. A vezetők
észlelései a vevők elvárásairól és a szolgáltatás minőségére vonatkozó
specifikációk nem egyeznek. Eltérés az elvárások érzékelése és az
elvárásoknak a szolgáltatás minőségébe való átültetése között. Az előírás
nem tükrözi a vevői igényeket.



3. rés: A megvalósítás hibái. A szolgáltatás minőségére vonatkozó
specifikációk és a szolgáltatás végrehajtása nem egyezik. Tipikusan a
szolgáltatást nyújtó munkatárs nem teljesíti megfelelően a feladatát.



4. rés: Amikor az ígéretek nem egyeznek a valósággal. A szolgáltatás
helytelen kommunikációja. A szolgáltatás megvalósítása és a szolgáltatás
kommunikációja nem egyezik:
 Többet ígértünk, mint amit teljesítünk.
 Mást ígértünk, mint amit teljesítünk.
 Nem adunk használati információt.
 Utánkövetés hiánya.



5. rés: Az elvárt szolgáltatás és az észlelt szolgáltatás különbsége. A vevő
nem az elvárt szolgáltatást kapja. A ténylegesen észlelt minőség nem egyezik
az elvárt szolgáltatási minőséggel. Ez a rés összegzi az előző négy rést.
Tulajdonképpen

ez

vendégelégedettséget

a

rés

jelenti,

a

szállodai

amelynek

szolgáltatások

eléréséhez

esetében

a

nélkülözhetetlen

a

szállodák számára a vendégek elvárásainak tanulmányozása.
A minőségparaméterek szinte teljesen beépülnek az értékítélet kialakításának
folyamatába. A gap- modell szerint a viszonyítási pontokat a minőségparaméterek
mutatják, ezáltal értékelik a minőséget. Az eredmény, vagyis az elégedettség mégis
a kommunikációs elcsúszások függvénye, azaz az ötödik rés mértéke.
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A kibővített gap- modell
A kibővített gap- modell abban különbözik elődjétől, hogy definiálja a különféle
eltérések eredetét és összetevőit. A kibővített gap- modellben a minőségkép
általános paraméterei öt tényezőre szűkülnek le:


Tárgyi elemek: kézzelfogható tényezők (épület, felszereltség, segédeszközök
stb.).



Megbízhatóság: megfelelő, gondos, időben történő és egyenletes szolgáltatás.



Reagálási készség: a munkatársak jártassága és képessége arra, hogy
gyorsak és közvetlenek legyenek.



Kompetencia:

a

kiszolgáló

személyzet

előzékenysége,

tiszteletadása,

barátságossága figyelmessége, megfelelő megjelenése, illetve udvariassága.


Empátiakészség:

megértés,

személyes

figyelem,

kapcsolattartási

kényelmesség, illetve elérhetőség.
Az elmélet megbízhatóságát egyes szakemberek vitatják, de ennek ellenére
rendkívül hasznos felfedezéssé vált, mert többek között a SERVQUAL- eljárás
alapjának is tekinthető.
3.3.2 A SERVQUAL- módszer
Parasuraman, Zeithaml és Berry dolgozta ki ezt a folyamatorientált módszert
1986-ban, melynek elnevezése az angol SERVice QUALity kifejezésből származik. A
módszer lényege, hogy az igénybe vevők elégedettsége az elvárt és az észlelt
teljesítmény elérésével arányos, következésképpen ezek eltérését kell megmérni. A
minőségdimenziók

fő

elemei

megegyeznek

a

kibővített

gap-

modellnél

ismertetettekkel.
A mérés kérdőíves megkérdezéssel történik, amelyben 22 minőségre vonatkozó
állítást kell a válaszadónak minősítenie. Ezek közül a megbízhatóságra és az
empátiakészségre öt-öt, a többi csoportra négy-négy irányul. A kérdőív kitöltői
mindegyik mondatot hétfokozatú Likert-skálán értékelik, kiindulva a „teljesen
egyetértek (7)-től a „teljesen elutasítom”(1)-ig.
Ennek a módszernek is vitatják az alkalmazhatóságát, megbízhatóságát. A
bírálók szerint a modell túlságosan folyamatorientált, bonyolult a hétpontos skála
alkalmazása, meglehetősen leegyszerűsített az öt minőség-összetevő.
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Az álcázott vásárlás a szolgáltatást igénybevevő észleléseinek legkevésbé
torzított, tényszerű rekonstruálása. Ennél a módszernél óriási hangsúly van a
tesztvásárló kiválasztásán, meg kell találni a tipikus igénybevevőhöz lelehető
legközelebb álló, feltűnést kerülő személyt. Kramer e vásárló fogalmát így határozta
meg: „betanított, tapasztalt kérdezőmegfigyelő, akit előre tájékoztatnak, hogy mit kell
tennie, és aki korlátozottan ellenőrzött feltételek között hajtja végre feladatát”.
A megfigyelés történhet személyes látogatással vagy telefonos kapcsolat
felvétellel.

személyes

megjelenésnél

az

álcázott

vásárlók

az

előzetesen

tanulmányozott forgatókönyvnek megfelelő frontvonal szituációkat idézik elő,
amelyek többnyire a vásárlási aktussal együtt zajlanak le. Telefonos vizsgálatot akkor
végeznek, ha a szolgáltatás maga is telefonos, vagy ha a telefon a szolgáltatás
eleme. Tökéletes példái ennek a szállodákban a recepciósok munkáját vizsgáló
„álhívások”.
A módszernek sok előnye ismert: gyors eredmény, alacsony költségigény,
nincsen válasz megtagadás, kevés előkészületet igényel, könnyű módosítani,
folyamatosan alkalmazható és fejleszthető. Az előnyök mellett rendelkezik
hátrányokkal is: nem szisztematikus a mintavétel, nincs kontroll csoport, szubjektív
az értékelő vásárló, jogi problémát vethet fel, megbízhatósága vitatott stb.
3.3.3 A rendkívüli esemény analízis (Critical Incident Technique)
A

módszer

a

szolgáltatásminőség

szituációspecifikus

jellegét

állítja

a

középpontba. Veres (1998) szerint: „Rendkívüli eseményen azokat a szokásos,
rutinügylettől eltérő helyzeteket értjük, amely az igénybe vevőre olyan erősen hatnak,
hogy hosszabb ideig kimutathatóak a minőség-értékítéletében is.”
Azokat az eseményeket vizsgálja, amelyek különösen jó vagy rossz élményt
váltottak ki a vendégekben. Elemzi a kritikus események gyakoriságát, de nem ad
lehetőséget teljes körű minőségvizsgálatra. Emiatt eredményei nem önmagukban,
hanem

valamilyen

másik

módszerrel

együtt

végrehajtott

minőségmérés

kiegészítéseként használhatók. Feltételezések szerint a kellemes interakciók
fokozzák a vendégek elégedettségét, míg a kellemetlenek elégedetlenséget
keltenek, vagy legalábbis gyengítik az elégedettséget. A módszer lényege, hogy
statisztikai érvénnyel tárja fel az igénybe vevők által kellemesek ítélt eseményeket,
az úgynevezett „szép emlékek” és a kellemetlen, „rossz emlékek”, azaz a
panaszszituációkat.
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3.3.4 A Kano- modell

Forrás:
Dr. Szvitacs István: Minőségmenedzsment
Pécsi Tudományegyetem 2007
A vevői elégedettséget végső soron a termékkel szembeni elvárások és a
ténylegesen teljesített termékminőség közötti viszony határozza meg. Kezdetben azt
gondolták, a probléma egydimenziós, lineáris modellel kezelhető. Azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy nem minden terméktulajdonság esetében áll fenn az
egydimenziós összefüggés. A lineáris modellel szemben a Kano- modell alkalmas
annak érzékeltetésére, hogy a különböző termékkövetelmények és az azoknak
megfelelő terméktulajdonságok hogyan hatnak a vevők megelégedettségére. Ez az
elmélet

azon

a

feltevésen

alapul, hogy a

fogyasztók

a

termékjellemzők

jelentőségének értékelésekor különböző fontossági szinteken mozognak. A Kanoanalízis lényege, hogy a termékkel szembeni követelmények, amelyek az
elégedettségre más-más módon hatnak, alapvetően háromfélék lehetnek:


Elemi követelmények (elvárt alapvető tulajdonságok): fontosak, a fogyasztó
teljes mértékben el is várja a teljesülésüket.
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Teljesítménymutatók (egydimenziós tulajdonságok): olyan kifejezett igények,
amelyekre a fogyasztónak szükségük van.



Elragadtatási faktorok (vonzó tulajdonságok): nem elvárt tulajdonságok,
amelyek teljesülésekor meglepetést váltanak ki a fogyasztóban.

A

Kano-

modell

elégedettségért

alkalmazásának

felelős

egyik

terméktulajdonságok

legfontosabb
egyenkénti

előnye

a

vevői

fontosságának

meghatározhatósága, ezáltal a folyamatorientált termékfejlesztési tevékenység
támogatása. A modell alapján egyszerű típuskérdések sorát tesszük fel az adott
termék vevőproblémáinak megismeréséhez.
3.3.5 A kérdőív
A kérdőíves felmérésekkel a potenciális vendégek szállodával szemben
támasztott

elvárásokat

elemezzük.

A

kérdőíves

megkérdezés

módszere

feldolgozhatóságát, megbízhatóságát tekintve a legjobb. Rugalmassága miatt
messze a leggyakrabban alkalmazott primer adatszerzési eszköz a napi szállodai
gyakorlatban is.
Két típusa ismert a hagyományos papíralapú kérdőív, melyet a szállodában
éppen megszálló vendégek tölthetnek ki, illetve az online kérdőív melyet azok a
válaszadók tölthetnek ki, akik nem a szállodában tartózkodnak. A hagyományos
kérdőív előnye és hátránya egyaránt lehet az, hogy a vendégben még frissek a
szállodában szerzett tapasztalatok. Az online kérdőív esetében hátrányként
említhető meg, hogy egyazon vendég többször is kitöltheti ugyanazt a kérdőívet,
ezzel torzítva az eredményeket.
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Hagyományos kérdőív példák:
Vendégelégedettségi kérdőív
Kérjük, fordítson néhány percet az alábbi nyomtatvány kitöltésére, ami lehetővé teszi
számunkra legfontosabb célunk elérését, hogy az Ön száméra nyújtott szolgáltatások
színvonalát folyamatosan növeljük.
Név ………………………………………..
Dátum……………………………….
Honnan hallott rólunk?
Honlap…..
Turisztikai hivatal……
Kiadvány……
Egyéb (kérjük írja ide)………
Kérjük pontozza az alábbiakat egy hatos skálán, ahol 6 = kitűnő és 1 = kevésbé jó.
Kérjük értékelje az összes szempontot.
Kiszolgálás minősége érkezéskor.
………………………………………………………………………………………….
A szállás állapota érkezéskor.
………………………………………………………………………………………….
Berendezés és felszerelés minősége.
………………………………………………………………………………………….
A külső és közösségi terek, továbbá a felszerelések állapota.
………………………………………………………………………………………….
További (külső, belső) felszerelések, amiket hasznosnak talált volna.
………………………………………………………………………………………….
A környékről kapott információk minősége.
…………………………………………………………………………………………..
Egyéb általános megjegyzések látogatásával kapcsolatban (pozitív és negatív).
…………………………………………………………………………………………..
Visszatérne-e hozzánk és/vagy ajánlana-e minket barátainak, ismerőseinek?
IGEN/NEM

Köszönjük együttműködését és hogy időt fordított ránk!
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Forrás:
http://uzemtan.georgikon.hu/Tananyagok%20letlhet%20dokumentumok/K%C3%A9r
d%C5%91%C3%ADv%20p%C3%A9ld%C3%A1k.doc.

Forrás:
Rudolfné dr Katona Mária- Karakasné Morvay Klára- Magyar Márton: A
szolgáltatásminőség és a vendégelégedettség mérése
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Online kérdőív példa:
Vendégelégedettségi kérdőív
Társaságunk számára fontos, hogy Vendégeinktől folyamatosan visszajelzéseket
kapjunk szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Szeretnénk minél jobban megismerni
Partnereink véleményét eddigi munkánkról, annak érdekében, hogy ezek alapján
javítani, fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat, valamint Ügyfeleink igényeinek minél
magasabb
színvonalon
tehessünk
eleget
a
jövőben
is.
Kérjük,
töltse
ki
kérdőívünket,
ossza
meg
velünk
észrevételeit.
Előre is köszönjük!
Kérem az alábbi kérdéseket értékelje egy ötös skálán ahol:
1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett,
5-ös jelentése: teljes mértékben elégedett,
Nem tudja megítélni

Forrás:
http://www.termal.tujvaros.hu/index.php?option=com_mad4joomla&jid=1&Itemid=25
&lang=en
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3.3.6 Kérdőív- tervezés szabályai
A jó kérdőív a vizsgálat minőségének záloga. A kérdések összeállításánál abból
kell kiindulnunk, hogy milyen tények, vélemények, attitűdök feltárására van
szükségünk a vizsgálat céljából. A kérdéseket nem kell feltétlenül direkt formában
megfogalmazni,

és

célszerű

ellenőrző

kérdéseket

is

beépíteni,

hogy

következtethessünk a hamis válaszokra.
Rendkívül nehéz jó kérdőívet készíteni, elrontani ellenben nagyon könnyű – a
kérdőív alkalmatlansága jellemzően a 100. megkérdezettnél derül ki.
A kérdőív-tervezés lépései:
-

Mi a keresett információ?

-

Mi lesz a kérdezési módszer?

-

Milyen kérdéseket ért meg a válaszadó? Mik legyenek a kérdések?

-

Mi legyen a kérdések sorrendje?

-

Hogyan nézzen ki a kérdőív?

-

Legyen-e tesztfázis?

A kérdőív tervezésének fő lépései:
1. lépés: tisztáznunk kell a kérdőív alkalmazásának célját.
Pontosan meg kell fogalmaznunk, mire vagyunk kíváncsiak, miről szeretnénk
meggyőződni. Például:


Vendégelégedettségi kérdőív összeállítása



Kérdőív összeállítása szolgáltatásfejlesztéshez a vendégek részére



Kérdőív a szálloda vagy vendéglátó egység munkatársai részére

Soha ne kezdjünk addig hozzá a kérdőív megszerkesztéséhez, amíg pontosan
meg nem határoztuk a kutatás céljait (a kutatás tárgyát), a hipotéziseket, nem
határoztuk meg a kutatás alanyait.
2. lépés: a kérdezés módjának megválasztása.
Ez lehet a kérdező által kitöltött, illetve a megkérdezettek által önállóan kitöltött
kérdőív. A kérdőívet a megkérdezettek kitölthetik csoportosan – például egy
rendezvény alkalmával – vagy egyénileg. Mindegyik esetben szükséges az
anonimitást

garantálni.

Ez

történhet

válaszboríték

használatával,

amit

a
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megkérdezettek a kérdőívvel együtt megkapnak, de történhet telefonon, e-mail-ben,
Interneten, vagy személyesen helyben a szállodában, étteremben.
3. lépés: a kérdőív szerkezete.
Nagyon fontos a megszólítás, a felmérés céljának közlése. Ezen múlhat az
együttműködési készség, az őszinteség, felelős válaszadás kiváltása. Itt kell
tájékoztatni

a

megkérdezetteket

az

anonimitás

garantálásáról,

a

részvétel

önkéntességéről. A bevezető részben kell informálni az érintetteket a kitöltés
módjáról, - célszerű illusztrálni is - a kitöltött kérdőívvel kapcsolatos teendőkről, a
határidőről, a kitöltés várható időigényéről, az esetleges visszajelzésről várható
idejéről, formájáról, hogy kinek a megbízásából végzi a megkérdezést, és mi lesz az
összegyűjtött adatok sorsa.
A következő részbe kerülnek a kérdések, állítások. Itt először a bevezető
kérdéseket vegyük sorra, amelyek fontos szerepet játszanak az érdeklődés
felkeltésében. (Alkalmazhatunk, pl. ábrát, grafikont stb., pl. a szolgáltatások
minőségének időbeli változását – javulás, romlás, stagnálás – mutathatjuk be, és
kérhetjük erről a megkérdezettek véleményét az ábrázolt változásokról.) Ezt
követhetik a számunkra legfontosabb információk megkérdezése. Ilyen lehet a
szolgáltató stratégiájának, programjainak ismerete, elégedettség a különböző
szolgáltatásokkal stb. Végezetül jönnek a levezető kérdések. Ez utóbbi funkciót jól
betölthetik a témakör szempontjából releváns nyitott kérdések (pl. soroljon fel három
olyan dolgot, amelyeket a szolgáltató erősségének/gyenge pontjának tart stb.)
A kitöltő személyére vonatkozó adatokat (nem, életkor, szak, egyéb információ,
ami mentén a későbbiekben elemzést akarunk végezni) a kérdőív elejére és végére
egyaránt elhelyezhetjük. A kérdőív végén soha ne mulasszuk el megköszönni a
közreműködést, a válaszadást.
4. lépés: a kérdések, állítások megfogalmazása.
Törekedni kell arra, hogy a megszövegezés (szóhasználat) azonosan legyen
értelmezhető a kérdező és a kérdezettek számára (az önkitöltős kérdőíveknél ez
kiemelkedő

jelentőségű).

Használjunk

egyértelmű

kifejezéseket,

kerüljük

a

szakzsargont, ne alkalmazzunk kettős állításokat. Sok esetben fontos lehet, hogy a
kérdezett választhassa a „nem tudom” vagy „nem értelmezhető” választ is.
A kérdőíven nyitott vagy zárt kérdéseket alkalmazhatunk. A zárt kérdések
esetében megadjuk a válaszlehetőségeket, és a kérdezett ezek közül jelölhet meg
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egyet vagy többet (összhangban a kitöltési útmutatóval). A zárt kérdéseket érdemes
alkalmazni akkor, ha a válaszlehetőségek jól behatárolhatók, illetve ezek segíthetik
egy hipotézis ellenőrzését. A zárt kérdések feldolgozása egyszerűbb. A nyitott
kérdéseket akkor érdemes használni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a
kérdezettnek mi jut eszébe a kérdés alapján, és nem akarjuk előre adott válaszokkal
korlátozni a gondolkodását. A két kérdéstípust együttesen is alkalmazhatjuk.
Egy vendégelégedettségi vizsgálat során valószínűleg a kérdések nagyobb része
lehet zárt, hiszen a különböző szolgáltatásokkal való elégedettség ezek segítségével
jól értékelhető. Az igények feltárása szükségessé teheti a nyitott kérdések
alkalmazását is, hiszen éppen itt fordulhat elő, hogy a kérdőív szerkesztője nem
gondol olyan szolgáltatásokra, amiket a vendégek közül többen szeretnének igénybe
venni a jövőben.
A kérdések megfogalmazásával kapcsolatban alapvető elvárás, hogy legyenek
rövidek és egyszerűek, könnyen érthetők.
A kérdések típusai:
Nyitott kérdések:


A válaszadónak saját szavaival kell válaszolnia a feltett kérdésre.



Akkor jobb használni, ha azt vizsgáljuk, hogy a válaszadó miért érez valamit,
vagy miért hoz meg bizonyos döntéseket.



Ha van mód rá, akkor az önkitöltős kérdőíveknél a nyitott kérdéseket kerüljük.

Példák nyitott kérdésekre:


Ön mit csinál legszívesebben szabadidejében?



Honnan értesült szolgáltatásunkról?

Zárt végű kérdések: A feltett kérdésekhez előre rögzített válaszlehetőségeket
állnak a rendelkezésre, amelyek közül a válaszadó egyet vagy többet választhat.


Igen-nem válasz: ennél a válaszfajtánál csak két alternatíva van, ezért ezek
használata és értelmezése a legegyszerűbb.

Példa az igen-nem válaszfajtákra:
Ajánlaná szállodánkat ismerőseinek? Kérjük, húzza alá a megfelelő választ!
Igen

Nem
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Válaszok kiválasztása: ebben az esetben válaszok sorozatát adjuk meg,
amiből - instrukció alapján - egyet vagy többet kell választani a
megkérdezetteknek.

Példa a válaszok kiválasztása kérdéstípusra:
Honnan szerezte be információi nagy részét itt tartózkodása során? A
legjellemzőbb hármat jelölje meg!



Munkatársaktól

Szobamappából

Szobakártyáról

Étterem melletti faliújságról

Recepción elhelyezett

Részt vettem az információs

szórólapokról

délutánon

Skálakérdés: érzelmek, attitűdök mérését, pozitív vagy negatív voltát
számszerűsíthetjük ezzel a módszerrel. Sokféle típusa létezik, a leggyakoribb,
hogy az iskolai osztályozás mintájára 1-es és 5-ös között „osztályozhatjuk” le
a megkérdezettekkel a vizsgált jelenségeket, eseményeket, szolgáltatást.
Ügyelni kell a skála szimmetriájára, tehát arra, hogy semleges attitűdök
kifejező középső válaszhoz képest ugyanannyi pozitív és negatív hozzáállást
kifejező válasz legyen. A skálafokozatok száma ezért általában páratlan. Ha
nincs közepe a skálának, akkor a válaszadónak döntenie kell, hogy pozitív
vagy negatív hozzáállást kifejező választ adjon. Ez nehezíti a válaszadást, de
döntésre kényszerítjük a válaszadót, hogy inkább elégedett vagy inkább
elégedetlen, és elkerülhetjük a „közömbös” is-is válaszokat.
A skáláknál az állítással való egyetértés mértékét, vagy egy vélemény
helyeslését kell a válaszadónak kifejeznie. A kérdőívszerkesztőnek nemcsak
az állítást kell meghatároznia, hanem az egyes skálaértékek értelmezését is.

Példa attitűdskálára:
A következő kérdéscsoportban megkérjük, hogy értékelje a nálunk szerzett
tapasztalatait 1-től 5-ig, ahol az 5-ös a legjobb, az 1-es a legrosszabb minősítést
jelenti.
A szálloda megközelíthetősége:

1 2 3 4

5

A szoba berendezése:

1 2 3 4 5
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A szoba tisztasága:

1 2 3 4

5

A büféreggeli kínálata:

1 2 3 4

5

A hostess segítőkészsége:

1 2 3 4

5



Likert-skála: ahol egy állítással való egyetértés mértékét, vagy egy vélemény
helyeslését kell a válaszadónak kifejeznie. A kérdőív-szerkesztőnek csak az
állítást kell meghatároznia, maga a skála mindig ugyanaz:
 7 - Teljes mértékben egyetértek
 6 - Nagyrészt egyetértek
 5 - Csak kismértékben értek egyet
 4 - Közömbös számomra
 3 - Nem túlságosan értek egyet
 2 - Nagyrészt nem értek egyet
 1 - Egyáltalán nem értek egyet

Példa Likert- skálára:
Kérjük, jelölje meg 1-től 7-ig, hogy mennyire ért egyet az alábbi állítással.
Az éttermi kiszolgálás magas színvonalú volt
1

2

3

4 5 6 7

5. lépés: a kérdőív formája.
Törekedjünk a rövid, áttekinthető, esztétikus forma kialakításra. Zárt kérdések esetén
legyen könnyen kezelhető a válaszadás (karikázás, ikszelés stb.). Nyitott kérdések
esetében legyen elegendő hely a válaszadásra. Gondoljunk az adatrögzítőre is,
legyen könnyen áttekinthető a válaszadás. Az egyértelműségen túl fontos a nyelvileg
igényes, a célcsoporthoz igazodó nyelv- és szóhasználat.
6. lépés: kismintás kipróbálás.
Érdemes 15-30 fővel kitöltetni a kérdőívet, és utána megbeszélni az érintettekkel az
állításokat. Ez segítheti, hogy az „éles” alkalmazás során valóban azonosan
értelmezzék a megkérdezettek a kérdéseket, állításokat.
Az írásbeli kérdőívek szerkesztésének aranyszabályai:


A kérdéseket a legközérthetőbben kell megfogalmazni (12 évesek szintje).
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A kérdések legyenek egyértelműek, nyelvezetük legyen érthető mindenki
számára.



A kérdések ne sugalljanak semmiféle választ.



A kérdéseknek nem szabad bizonytalannak, félreérthetőnek lenniük.



A kérdések ne állítsák megoldhatatlan feladatok elé a kitöltőket, ne tegyék
lehetővé, hogy a válaszadók megismételjenek egy-egy választ.



A

szakmai

műszavakat,

kifejezéseket

kerülni

kell,

hacsak

nem

elengedhetetlen alkalmazásuk (ilyenkor értelmező megjegyzést kell tenni).


Előnyben kell részesíteni a zárt kérdéseket, hiszen az információk
egyszerűbben csoportosíthatók és egyszerűbben feldolgozhatók.



Az indító kérdéseknek általános jellegűeknek kell lenni, majd fokozatosan kell
áttérni az egyre specifikusabbakra, a végére célszerű hagyni a személyes
kérdéseket.



Egyértelmű kitöltési útmutatót is mellékelni kell a kérdőív mellé.



Kerüljük a tagadó, azaz a „nem”-mel kezdődő kérdéseket.

4. A vendégelégedettség és minőség mérése a gyakorlatban
alapján,

Az

hogy

vendégek

milyen

módon

mondhatják

el

véleményüket

megkülönböztettem:


Hagyományos elégedettséget mérő kérdőív.



Köszönő e-mail.



Köszöntő e-mail.

Az általunk vizsgált szállodákban elsősorban a szobákban elhelyezett adatlapokkal
mérik

a

vendégek

elégedettségét.

Ezekre

a

kérdőívekre

általánosságban

elmondható, hogy:


Gyorsan kitölthetőek.



Gyorsan áttekinthetőek.



Nincsenek kérdésekkel tele zsúfolva.



A vendég elégedettségét / elégedetlenségét úgynevezett „smile”-kal fejezheti
ki.



A személyzetet külön értékelheti a vendég.



A vendég a szálloda minden részterületét pontozhatja.
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A vendégnek lehetősége van, hogy saját véleményét leírja.



Kitöltésük nem kötelező.



A kitöltött kérdőíveket a recepciónál kell leadni.



A vendég minden esetben anonim marad.



A kérdőívek kiértékelését az értékesítési osztály végzi.



A kiértékeléseket havonta végzik el.



A kapott eredményeket havonta megtartott értekezleten értékeleik a vezetők.

Példák hagyományos kérdőívekre:
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Mivel a kérdőívek kitöltési nem kötelező, így a kitöltési arányok alacsonynak
mondhatók a hagyományos kérdőívek esetében. Az általunk megkérdezett
szállodában a kérdőívek kitöltési aránya az egyéni vendégek körében mondható a
legmagasabbnak. Az egyéni vendégek közel 40%-a tölti ki a kérdőívet, ez az arány
azonban azokban a szállodákban ahol a vendégeket nyeremény éjszakával is
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motiválják arra, hogy véleményüket kinyilvánítsák ilyen formában is, eléri az 55-60%ot. Így érdemes megfontolniuk a szállodák vezetőinek, hogy nyereményekkel is
ösztönözzék

vendégeiket

a

kérdőívek

kitöltésére. Az általunk megkeresett

szállodákban egy darab kétfős, főszezonon kívüli hosszúhétvégét sorsolnak ki a
kérdőív kitöltők között félévente.
A legalacsonyabb a kitöltési arány a csoporttal, illetve konferenciára érkező
vendégek körében figyelhető meg. A kitöltési arány itt csupán 10-15%. Fontosnak
tartanánk ezeket a vendégeket is „megszólaltatni” mivel a tendenciák azt mutatják,
hogy egyre nagyobb azoknak a vendégeknek a száma, akik szervezetten, csoporttal
illetve üzleti céllal szállnak meg a szállodákban.
A tapasztalatok szerint, sokszor az is gondot jelent, hogy az adott szálloda csak
magyarul készíti el a kérdőívét, és ezzel a külföldi, magyarul nem beszélő vendégek
elvesztik véleménynyilvánítási lehetőségüket, ezért kifejezetten ajánlott több nyelven
is elkészíteni az adott kérdőívet, legalább angolul és németül.
Az általunk megkeresett szállodákra nem jellemző, hogy online kérdőíves
kutatásokat végeznének. Véleményük szerint, egy ilyen kérdőív elkészítése és
kiértékelése hosszadalmas, és költséges eljárás lenne. Valamint fennállna a
veszélye annak, hogy olyanok is kitöltenék a kérdőívet, akik nem vették igénybe a
szálloda szolgáltatásait, illetve egyazon személy többször is kitölthetné, a kérdőívet,
és ezzel torzíthatná a kapott eredményeket. A szállodaigazgatók azzal indokolták
még az online kérdőívek hiányát, hogy nem szeretnék, ha az értékesítési osztály
azzal, hogy további feladatokat kapna, az újabb típusú véleménynyilvánítási
csatornával túlterhelté válna és ez által háttérbe szorulna az eredeti (értékesítés)
feladata.
Egyre elterjedtebb azonban a szállodák körében az, hogy amennyiben a vendég
megadja az internetes elérhetőségét, elutazása után köszönő e-mailt kap a
szállodától, a szálloda vezetőségétől, melyben megköszönik, hogy az adott szállodát
választotta, és további lehetőséget adnak a vendégnek, hogy elutazás után is
véleményt mondjon a hotelről. Így a szálláshely elhagyásával nem szakad meg a
kapcsolat a szálloda és a vendég között. Lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a
szálloda értesítse a vendéget az új szolgáltatásokról, akciókról, csomagajánlatokról a
lehetőségekhez mérten személyre szóló akciókat ajánlhat a vendégnek. Ezzel a fajta
kapcsolattartással a szálláshely nyújtóaknak lehetősége nyílik arra, hogy visszatérő,
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törzsvendéget szerezzen magának. Így csupán néhány forma e-mail elküldésével
egy mindekét fél számára hasznos, és jövedelmező kapcsolat alakulhat ki.
A tapasztalatok szerint, ilyenformában a vendégek jelentős százaléka fogalmazza
meg véleményét. A vendégek, mintegy 80%-a küld választ a kapott köszönő emailre. A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy a vendégek hazaérve, újra
átgondolva az utazás során szerzett tapasztalatokat szívesen mondják el,
többségében pozitív véleményüket, tesznek javaslatokat a még vendégbarátabb
kiszolgálás

érdekében.

Érdemes

ezért

megfontolnia

az

adott

szálloda

vezetőségének, hogy ilyen formában is megköszönje a vendégeknek, hogy igénybe
vették a szálloda szolgáltatásait.
Ezeknek a köszönő e-maileknek az esetében lényeges, hogy a levél névre szóló
legyen, ebből érezheti a vendég, hogy fontos a szálloda számára.
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Példa köszönő e-mailre:

A szállodákra jellemzőek továbbá még az úgynevezett üdvözlő vagy köszönő
levelek is. Ezeket a vendég érkezése előtt helyezik el a szobában. Ezek nem
tartoznak szorosan a vendégelégedettségi kérdőívek közé, de a vendég ezeken
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keresztül is kifejezheti elégedettségét a kapott szolgáltatás minőségéről. Ezekkel
valójában nem a vendégek elégedettségét mérik, hanem a dolgozók munkáját
ellenőrzik a vendégek tapasztalatain keresztül. A vezetőség kíváncsi arra, hogy a
vendégek hogyan látják az alkalmazottak munkáját, mennyire elégedettek /
elégedetlenek a dolgozók hozzáállásával, általuk nyújtott szolgáltatás minőségével.
A vendégnek lehetőségük van megnevezni azt a dolgozót, akinek a munkájával a
legkevésbé, vagy akinek a munkájával leginkább meg vannak elégedve. A dolgozók
beazonosíthatóságát hivatott segíteni, a legtöbbször a recepciónál elhelyezett
fényképes névtábla, valamint a dolgozók névtáblája is. Gyakori, hogy ezek a
véleménynek alapján a dolgozó pénzbeli jutalmazásban, vagy pénzbüntetésben
részesül. Ezek alapján a vélemények alapján választják meg az „Év dolgozója” cím
tulajdonosát is.
Amennyiben a vendég megadja internetes elérhetőségét, a szálloda értesíti őt
arról, hogy melyik dolgozó kapta meg az „Év dolgozója” címet.
Azzal, hogy a szállodák lehetőséget adnak a vendégeknek arra, hogy
szavazzanak a legjobb dolgozóra, valamint elérhetőség megadása esetén értesítik
az eredményről is, kifejezik azt, hogy számukra fontos a vendég véleménye, és nem
utolsósorban ösztönzi a dolgozókat, hogy munkájukat százszázalékosan végezzék.
Az eddigi tapasztalatok szerint a vendégek 99%-a nem emelt ki azért dolgozót, mert
véleménye szerint rosszul vagy hibásan végezni a munkáját. Ezen „üdvözlő levelet” a
vendégek 60-70%-as tölti ki.
A vendégek efféle vélemény nyilvánítását is célszerű a szállodai vezetőségének
díjazni, például ajándék éjszakák kisorsolásával, hiszen a vendégek objektív
véleményt tudnak mondani a dolgozókról.
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Példa köszöntő levélre:
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Az általunk megkeresett szállodák a kérdőívük megtervezésekor nem vettek
igénybe kérdőív mintákat. Jellemzően az értékesítési csoport dolgozta ki azokat. A
szállodák az új kérdőívek esetében alkalmaztak egy úgynevezett „teszt” fázist,
amikor is az újonnan elkészült kérdőívet, először csak egy néhány vendéggel tölteték
ki, így az esetleges hibákat ki tudták javítani és elkerülhetőek voltak a félreértések is.
A teszt fázis alatt volt lehetőségük a kérdőív szerkesztőinek arra, hogy nagyobb
volumenű változtatásokat hajtsanak végre a kérdőívükön, mielőtt minden vendéghez
eljuttatják azokat.
A vendég elégedettségi kérdőívek alkalmazók megemlítették, hogy sajnos nem áll
módjukban más szállodáktól, úgynevezett külső statisztikákat felhasználni. Ezáltal
nem tudják a szállodai szolgáltatásuk minőségét, kihasználtságát összehasonlítani
mások eredményeivel, tapasztalataival. Hasznosnak találnák egy erre irányuló
konferencia, kutatás, tanulmány vagy fórum megszervezését, melynek keretein belül
lehetőségük lenne megbeszélni a tapasztalatokat, tanulhatnának egymás hibáiból,
segíthetnék egymást a fejlődésben.
Összességében minden szálloda hasznosnak, és jónak találta az ilyen fajta
véleménynyilvánítást a vendégektől. Elmondásuk alapján már számtalan kisebb
nagyobb hibát kiküszöböltek, és ezzel még vonzóbbá tehették szállodájukat a
vendégek számára. Valamint a vendég elégedettségi kérdőíveknek köszönhetően,
mivel ezekből érezheti a vendég, hogy valóban fontos a véleménye a szállás
szolgáltatója számára, már számtalan vendég tért vissza az adott szállodába, és ez
által vált törzsvendéggé.
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5. Vendégelégedettség mérés az oktatásban
A sikeres szálloda kulcsfontosságú tényezője a vendégek elégedettsége, aminek
alakulásával tisztában kell lennie a vezetőségnek, mérnie kell azt. A mérés
legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módszere vendégelégedettségi kérdőívek
készítése, és kiértékelése. Fontosnak tartjuk, hogy a kérdőívek alkalmazásának
rutinszerű ismeretét a hallgatók már a főiskolai éveik alatt megszerezzék, a
gyakorlatban pedig alkalmazni tudják.
A hallgatók a jelenlegi képzések során a vendégelégedettség mérést tanulják
ugyan, de részekre bontva és csak elméleti foglalkozások keretében, jelenleg a
gyakorlatban történő alkalmazást nincs lehetőségük megfigyelni. A marketing
előadások

során

a

hallgatók

megtanulják

a

szolgáltatások

sajátosságait

(szolgáltatások jellemzői, szolgáltatások speciális sajátosságai), az elégedettség
mérését (TQM- Total Quality Management), a szolgáltatás minőségét befolyásoló 5
fő tényezőt (fizikai evidencia, megbízhatóság, készségesség, hozzáértés, empátia).
Kevés szó esik azonban az elégedettségmérési modellekről és gyakorlatban történő
működésükről (Gap- modell, kibővített Gap- modell, SERVQUAL módszer, rendkívüli
esemény analízis, Kano- modell).

Ahhoz pedig, hogy ezeknek a modelleknek a

használatával tisztába legyenek, hogy ki tudják választani számukra melyik modellt
lenne célszerű alkalmazni, fontos, hogy lássák működésüket a gyakorlatban is.
A készségfejlesztő tantárgyak között szereplő tanulás- és kutatásmódszertan
tantárgy keretében a kérdőívek típusaival is megismerkednek (hagyományos
kérdőívek, online kérdőívek). Az általános tapasztalat az, hogy a hangsúlyt az
oktatók a hagyományos kérdőívkészítésre teszik, és nem emelik ki a köszönő,
köszöntő levél fontosságát. Pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy ezekre is nagy
hangsúlyt kell fektetni. A köszönő levelek hasonlóan működnek, mint a nyitott végű
kérdések a kérdőívben. Azzal a különbséggel, hogy a válaszadó hazatérve még
egyszer átgondolva fogalmazhatja meg gondolatait, ebből adódhat az a hátrányuk,
hogy feldolgozásuk meglehetősen időigényes, és nagy körültekintést igényel. A
hallgatók

megtanulják

a

kérdőív-tervezés

általános

szabályait,

a

kérdőív

tervezésének fő lépéseit is (1. lépés: tisztáznunk kell a kérdőív alkalmazásának
célját, 2. lépés: a kérdezés módjának megválasztása, 3. lépés: a kérdőív szerkezete,
4. lépés: a kérdések, állítások megfogalmazása, 5. lépés: a kérdőív formája, 6. lépés:
kismintás kipróbálás). A tantárgy keretében azonban nincs lehetőség tanulmányozni
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a válaszadási formákat (skálakérdéses, Likert-skála). A gyakorlat azonban azt
mutatja, hogy amennyiben hatékony és eredményes elégedettségi mérést kívánunk
készíteni ezekkel a válaszadási formákkal, és kiértékelésük módjával tisztában kell
lennünk.
Az általános (módszertani, elméleti-gazdaságtani) alapozó tárgyak közül a
statisztika modul keretein belül a hallgatók megtanulják az egyes mutatók, átlagok
kiszámítását és értelmezését. Konkrét kérdőívek kiértékelésére itt sincs lehetőségük.
Célszerű lenne egy önálló tanegység keretében tanítani a vendégelégedettség
mérését, így az elméleti tananyag oktatása után rögtön lenne lehetőség a
megismertek

gyakorlatban

való

alkalmazására

is. Emellett a

szemináriumi

foglalkozásokra lehetőség lenne vendégelőadókat, aktív idegenforgalmi dolgozókat,
vezetőket

meghívni,

akik

tovább

mélyíthetik

az

ismereteket,

gyakorlati

tapasztalatokat adhatnak át.
A tárgy sikeres oktatása érdekében lényeges szempont az oktató személye,
akivel szemben elvárható, hogy maga is alkalmazza a bemutatott eszközöket,
modelleket, korábbi tapasztalataira alapozva lássa azok előnyeit, hátrányait,
példákkal tudja alátámasztani mondanivalóját. Ez az a szakterület, amely esetén
indokolt lehet a külső óraadó foglalkoztatása, aki főállásban szállodában,
vendéglátóhelyen dolgozik.
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6. Forrásjegyzék
A magyar szállodaszövetség minőségügyi koncepciója 2005.
A minőség szerepe és jelentősége a versenyelőnyök és a vendégelégedettség
megteremtése szempontjából; MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző iskola
http://www.google.hu/search?hl=hu&client=firefoxa&hs=0vl&rls=org.mozilla%3Ahu%3Aofficial&q=vend%C3%A9gel%C3%A9gedetts%C3%
A9g+m%C3%A9r%C3%A9se&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Letöltve: 2010. 07. 15
Bauer- Berács: Marketingmenedzsment Aula kiadó 2001
Dr Farkas Éva: a vevői elégedettség vizsgálat módszerei; Nemzeti szakképzési és
felnőttképzési intézet
Dr. Szvitacs István: Minőségmenedzsment; Pécsi Tudományegyetem 2007
Kérdőív példák
http://uzemtan.georgikon.hu/Tananyagok%20letlhet%20dokumentumok/K%C3%A9rd%C5%
91%C3%ADv%20p%C3%A9ld%C3%A1k.doc.
Letöltve: 2010. 07. 17
Vendégelégedettségi kérdőív Termálfürdő Tiszaújváros
Karakasné Morvay Klára- Daruka Eszter: Az elvárások szerepe a szállodai
vendégelégedettségben; Turizmus bulletin XIII. évfolyam 2.szám
Philip Kotler - Kevin Lane Keller, Marketing Management; Akadémia kiadó 2005
Rudolfné dr Katona Mária- Karakasné Morvay Klára- Magyar Márton: A
szolgáltatásminőség és a vendégelégedettség mérése
Veress Zoltán: Szolgáltatás marketing; Műszaki Könyvkiadó 1998
Interjúk:


Muhel Ágnes, Hotel Eger & Park****



Tari Szabolcs, Szalajka Liget Hotel**** és Apartmanházak



Vas István, Hotel E*Stella**
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