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1. BEVEZETŐ 

1.1. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (a továbbiakban Társaság vagy ZKNP) a jelen 
Panaszkezelés Szabályzatot alkotja, mely kötelezően alkalmazandó a Társasággal 
kapcsolatban tett panaszok felvételére, dokumentálására, kivizsgálására, valamint ezek 
módjára.  

1.2. Jelen Szabályzat hátterét képezi Társaság Alapító Okirata és háttérszabályzata Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint Adatvédelmi Szabályzata. 

1.2.1.  A Társaság panaszügyek kezeléséért kijelölt felelősei (a továbbiakban Felelős): 
1.2.1.1. parkolás üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos panasz ügyek tekintetében: 

parkolási divízió vezető vagy az általa kijelölt személy; 
1.2.1.2. egyéb tevékenységgel kapcsolatos panasz ügyek tekintetében: gazdasági vezető 

vagy az általa kijelölt személy. 
1.3.A Társaság panaszügyek kezelésére közzétett elérhetőségei: 

 
o Név:      Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
o Székhely:     1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
o Weblap:     http://www.zknp.hu 
o Telefon:     +36 30 630 9919 
o E-mail:     info@zknp.hu  

 
1.4. A Szabályzat célja az ügyfelek elégedettsége érdekében a panaszok kivizsgálása, 

nyilvántartása, értékelése, valamint a jogszabályoknak megfelelő panaszkezelési folyamat 
biztosítása. 

1.5. Jelen szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre 
és a kapcsolódó adatkezelésre terjed ki. 

1.6. Jelen szabályzat a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére nem terjed ki. 
1.7. A Társaság a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, 

azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. 
1.8. 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. 
 

 
2. FOGALMAK 

2.1. Panasz: a Társaság tevékenységével, szolgáltatásával, termékével illetve szervezeti 
egységének vagy munkatársának eljárásával szemben felmerülő minden olyan egyedi 
bejelentés, amelyben a Panaszos kifogásolja a Társaság vagy munkavállalója, megbízottja 
eljárását, magatartását, vagy mulasztását. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél kérelmet 
terjeszt elő, vagy általános tájékoztatást igényel, ha az Ügyfél kérése személyes adatainak 
Társaság általi kezelésével függ össze vagy személyes adatai védelmével kapcsolatos 
jogosultságot gyakorol, kivéve, ha az adatszolgáltatási igény vagy kérelem benyújtása során 
egyben panasznak minősülő kifogás is előterjesztésre kerül. 
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2.2. Panaszos / Ügyfél: természetes személy, gazdálkodó szervezet vagy más szervezet, aki/amely 
a Társaság szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy 
ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője, továbbá panaszosnak 
tekintendő az a személy is, aki a Társaság eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, 
hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban 
kifogásolja. 

2.3. Fogyasztó: természetes személy panaszos, aki önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívüli célok érdekében jár el. 
 

3.  A PANASZKEZELÉS MENETE 

3.1. A panasz bejelentése és dokumentálása 
 

3.1.1. Szóbeli panasz bejelentése 
 

3.1.1.1. A panasz bejelenthető a Társaság székhelyén vagy bármely telephelyén személyesen.  
3.1.1.2. A szóbeli panaszt a Társaság haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal 

orvosolja.  
3.1.1.3. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, a Társaság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. A jegyzőkönyv 
másolati példányát a Társaság képviselője a panaszosnak átadja.  

3.1.1.4. Telefonon közölt panasz esetén pedig a Társaság köteles az Ügyfélnek legkésőbb a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/A. § (6) bekezdése szerinti érdemi 
válasszal egyidejűleg megküldeni a panasz jegyzőkönyv másolati példányt. 
 

3.1.2. Írásbeli panasz bejelentése 
 

3.1.2.1.   A panasz bejelenthető írásban személyesen, vagy megbízott által átadott iraton, postai 
úton, illetve elektronikus úton a Társaság e-mail címén. A Társaság képviselője 
jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, melyhez az írásban beadott panaszt csatolja. 
 

3.2. A jegyzőkönyv tartalma 
 

3.2.1. az Ügyfél neve; 
3.2.2. az Ügyfél lakcíme, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, e-mail címe; 
3.2.3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
3.2.4. az Ügyfél panaszának részletes leírása; 

panasz 
bejelentése

dokumentá-
lás kivizsgálás döntés-

hozatal
intézke-

dések ügyfél válasz
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3.2.5. az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
3.2.6. a Társaság nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a 

panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
3.2.7. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ügyfél aláírása; 
3.2.8. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; 
3.2.9. a jegyzőkönyv sorszáma; 
3.2.10. telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.  

  
3.3. A panasz kivizsgálására vonatkozó szabályok   

  
3.3.1.  A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó 

körülmény figyelembevételével történik. 
3.3.2. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. 
3.3.3. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt a Társaság olyan alkalmazottja, aki 

sérelmezett az intézkedésben vagy döntésben részt vett. 
3.3.4. A panaszkezelési folyamat során a Panaszos adatait az Európai Unió Adatvédelmi 

Rendelete (GDPR), illetve a Társaság Adatvédelmi Szabályzata alapján kell kezelni. 
 

3.4. A panasz kivizsgálásának folyamata 
 

3.4.1. A Társaság Felelőse a panaszt érdemben haladéktalanul – lehetőleg 5 (öt) munkanapon 
belül - megvizsgálja.  

3.4.2. Amennyiben a kivizsgálás során a Társaságnak további információra van szüksége, úgy 
megkeresést intéz a Panaszos felé. 

3.4.3. A Társaság Felelőse a panasz benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül 
a panasszal kapcsolatos álláspontját, annak orvoslását, illetve az esetlegesen hozott 
intézkedéseket tartalmazó választ küld Panaszos részére.  

3.4.4. Az 3.4.3. bekezdés szerinti válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely 
hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 (tizenöt) 
nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról 
a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell. 

3.4.5. A választ a Társaság – amennyiben a feltételei adottak - e-mail útján, egyéb esetben, 
illetve a Panaszos kérése postai úton küldi meg Panaszos részére.  

3.4.6. A válaszlevél minden esetben tartalmazza a panaszt kivizsgáló személy elérhetőségét.  
3.4.7. Amennyiben a panasz kezelése során adatvédelmi kérdés merül fel, vagy a panasz az 

Ügyfél személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogosultságainak gyakorlására irányuló 
kérelmet is tartalmaz, vagy a panasz az ügyfél személyes adatainak a kezelésével függ össze, 
a panaszt fogadó személy a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 2 (kettő) napon belül 
továbbítja a Társaság adatvédelmi tisztviselője részére, és a választ az adatvédelmi 
tisztviselő állásfoglalása alapján adja meg.  
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4. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS 

4.1.  A panasz elutasítása esetén a Társaság 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 jogszabályi válaszadási határidő eredménytelenül telt el. 
 

4.2.  Fogyasztónak minősülő Ügyfél számára nyitva álló jogorvoslati fórumok: 
o bármely, különösen szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 

megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos 
jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a Fogyasztó a Magyar Nemzeti Bank 
által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes elérhetőség: https://www.mnb.hu/bekeltetes); 

o a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint a fogyasztó lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez, melyek listáját 
megtalálja a www.bekeltetes.hu oldalon vagy jelen tájékoztató mellékleteként; 

o a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. 
 

4.3.  Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél számára nyitva álló jogorvoslati fórumok: 
o a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. 

 

5. A PANASZOK NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

5.1.  A panaszról, illetve a panaszra adott válaszról, az esetleges intézkedésekről a Társaság 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartást a Felelős vezeti. 

5.2. A nyilvántartás tartalmazza a – jelen szabályzat mellékletét képező jegyzőkönyvminta alapján 
készült – jegyzőkönyvet, melynek második részében feltüntetésre kerül a panasz rendezésére 
szolgáló intézkedés leírása, az intézkedés határideje és végrehajtásáért felelős személy neve, 
és a panasz elutasítása esetén annak indokolása.  

5.3. A panaszokat évente minimum egy alkalommal a Felelős kiértékeli, és amennyiben olyan 
eredmények állapíthatók meg, melyek a munkatársak munkavégzését segítik, úgy erről 
írásban – szükség esetén szóban, illetve oktatás keretében – tájékoztatja az adott területen 
érintett munkatársakat. Amennyiben a kiértékelés intézkedés megtételét igényli, Felelős 
írásban javaslatot tesz a Társaság ügyvezetője felé.  
 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
  
6.1. Jelen Szabályzat – Ügyvezetői utasítás formájában – 2022. január 1. napján lép hatályba.  
6.2. Társaság jogosult jelen szabályzat módosítására, azonban az az Érintettekkel való közléssel 

válik hatályossá. 
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6.3. Jelen Panaszkezelési Szabályzat elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán, illetve a Társaság 
képviselői az egyes eljárások során, valamint Ügyfél kérésére külön tájékoztatást nyújtanak 
róla. 

  
Budapest, 2021. december 20. 
 

Kovács-Csincsák László 
Ügyvezető 
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MELLÉKLET 
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PANASZ JEGYZŐKÖNYV 
 

Panasz nyilvántartási száma: P/               / 
A panasz bejelentésének 
időpontja: 

 

A panasztevő neve és 
elérhetősége (lakcím, e-mail cím): 

 

Panasz bejelentés módja:  
A panasz leírása: 
 
 
 
 

 

Csatolt dokumentumok:  
A panaszt felvevő személy neve 
és beosztása: 

 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Panaszos 

(személyes eljárás esetén) 
Panaszt felvevő személy  

 
 

A panasz kivizsgálásának 
időpontja: 

 

A panasz kivizsgálásának módja:  
A panasz kivizsgálásának 
eredménye: 

 

Szükséges intézkedések: 
 
 
 
 
 

 

Végrehajtásért felelős személy:  
A Panaszos tájékoztatásának 
időpontja:  

 

 
 

 ………………………………………… 
 Kivizsgálást végző személy 

 
 


