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PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.

Bevezetés

Jelen szabályzat a TÁMOP-3.2.1.B–11/1-2012-0001 azonosítószámú pályázati
projekthez kapcsolódóan az OTP Fáy András Alapítvány – a továbbiakban Társaság
– által létrehozott Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági
Oktatóközpontja (1068 Budapest, Benczúr u. 26.) – a továbbiakban: O.K. Központ
vagy Intézmény – szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) mellékletét
képezi.
Az Ügyfelei panaszainak egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony
kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló
szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).

2.

A szabályzat célja

A panaszkezelési szabályzat általános célja, hogy Ügyfeleink elégedettsége és
igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket
tartalmazó panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és
értékelésének rendje szerves részévé váljon közös pénzügyi kultúránknak, így
biztosítva a vitarendezés folyamatos tökéletesítését. A szabályzat elősegíti, hogy
Ügyfeleink véleményüket, panaszukat egyszerűen és eredményesen juttathassák
el a megfelelő fórumok részére, ezzel is támogatva a gyorsabb megoldáshoz való
hozzájutást. Mindez kiemelt mértékben vonatkozik – az egyéb programjainkhoz
hasonló
módón,
szintén
térítésmentesen
nyújtott
–
felnőttképzési
tevékenységeinkre.

3.

Alapelvek

Működésünk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a
feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket
kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen
elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési
rendünk továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat bármilyen
megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok
szerint kezeljük.
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A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek
során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb
orvosolni szükséges.
A beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész
válaszadásra törekszünk, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

4.

Fogalmi meghatározások

Panasz: az Intézmény tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben
felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos az
Intézmény eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt
fogalmaz meg.
Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél az Intézménytől általános tájékoztatást,
véleményt vagy állásfoglalást igényel.
Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely az Intézmény
szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy
ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője.
Ügyfél: Panaszos és nem panaszos együttvéve.
Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott
lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még
nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság
jogerősen gondnokság alá helyezett.

5.

A szabályzat elérhetősége

Jelen panaszkezelési szabályzatát az Intézmény székhelyén, valamint honlapján is
elérhetővé teszi.

II.
1.

Panaszkezelés menete

Panasz bejelentése, rögzítése

Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
a) Szóbeli panasz:
telefonszámán át
b) Írásbeli panasz:

-

személyesen

vagy

az

intézmény

központi

- személyesen vagy más által átadott irat útján
- postai úton
- elektronikus levélben
3

- telefaxon
2.

Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén

Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint a probléma a helyszínen megoldható,
vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul,
az Ügyfél ügyfélfogadási időben az Intézmény munkatársaihoz fordulhat.

3.

Bejelentés írásbeli panasz esetén

A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás
esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény
megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is
mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az
ezekkel kapcsolatos információkat is meg kell adni.
Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az Ügyfél aláírása. Az írásbeli panasz
képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén képviseleti
jogosultság szükséges.
Ügyfél írásbeli panaszát az Intézmény postai címére küldheti meg.

4.

Panasz kivizsgálása és megválaszolása

4.1. Szóbeli panasz
A szóbeli panaszt az Intézmény haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint
azonnal orvosolja.
Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról az
Intézmény képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén - az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi. Egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.
A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:
a) az ügyfél neve;
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési
címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások
elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél
panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;
e) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok
jegyzéke;
f) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem
személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
g) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
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4.2. Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén az Intézmény a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a
panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos
indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az
Ügyfél részére.
Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz
szükség az Ügyfél részéről. Ebben az esetben Ügyfél érdeke az ilyen irányú
megkeresés mielőbbi megválaszolása.
Az Intézmény a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők
betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok
szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott
döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett
problémára reagálva küldi meg Ügyfél részére.
A panaszkezelés során különösen az alábbi adatok kérhetők az ügyféltől:
a) neve;
b lakcíme, székhelye, levelezési címe;
c) telefonszáma;
d) értesítés módja;
e) panasszal érintett szolgáltatás;
f) panasz leírása, oka;
g) panaszos igénye;
h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan
dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kell kezelni.
5.

Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

A panasz elutasítása esetén az Intézmény írásban tájékoztatja jogorvoslati
álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen
szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezek a lehetőségek
akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási
határidő eredménytelenül telt el.
6.
6.1.

Panasznyilvántartás és adatvédelem
Az Intézmény az Ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről
nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:
• a Panaszos adatait
• a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
• a panasz benyújtásának időpontját és módját
• a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását
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•
•
•
•
•

6.2.

a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek)
megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét
a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
a panaszban megjelölt igényről való döntést
a panasz megválaszolásának időpontját és módját
a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat
(pl.: panasz oka, gyakorisága)

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek
regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

Jelen szabályzat 2013.10.21. napjától hatályos.
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