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1. Célja 
A panaszkezelési szabályzat célja az intézményi partnerek elégedettségének növelése, és igényeinek 
magasabb szintű kielégítése. Célunk továbbá, hogy a panaszok kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása és 
értékelése, szerves részévé váljon az intézmény tevékenységének és az intézményi minőségirányítás 
folyamatának. 
 

2. Alapelv 
Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink panaszainak, felvetéseinek gyors kivizsgálása és a 
feltárt hibák lehetőleg azonnali orvoslása. A beérkezett panaszokat, észrevételeket elemezzük, és ennek 
eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat 
megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint kezeljük. A 
panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek, és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz 
okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni kell! 
 

3. A panaszkezelés menete 
 

a.) A panasz bejelentése 
 

A bejelentés módjai: 

Szóbeli 
panasz 

személyesen 

Hétfőtől péntekig 8.00-15.00 között az 
intézményvezetőnél vagy az 
intézményvezető-helyettesnél 
Tagintézmény-vezetőnél 

2427 Baracs, 
Szabadság tér 6. 
 
2424 Előszállás 
Szöglet kert 1. 

telefonon 

Hétfőtől péntekig 8.00-15.00 között az 
intézményvezetőnél vagy az 
intézményvezető-helyettesnél 
Tagintézmény-vezetőnél 

06 25/521-031 
06 25/521-030 
 
06 25/484-819 

Írásbeli 
panasz 

személyesen vagy más 
által átadott irat útján 

Hétfőtől péntekig 8.00-15.00 között az 
intézményvezetőnél vagy az 
intézményvezető-helyettesnél 
Tagintézmény-vezetőnél 

2427 Baracs, 
Szabadság tér 6. 
 
2424 Előszállás 
Szöglet kert 1. 

postai úton bármikor 

2427 Baracs, 
Szabadság tér 6. 
2424 Előszállás 
Szöglet kert 1. 

 

b.) A panasz kivizsgálása és megválaszolása 
 

Szóbeli panasz lehet egyéni és közösséget képviselő. Amennyiben közösséget képvisel a megbízott 
panaszos, akkor annak rendelkeznie kell a közösség írásbeli meghatalmazásával, amit a panasz előadása 
előtt bemutat a panaszt meghallgatónak. 
A szóbeli panaszt az iskola haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Ha a 
partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az 
intézmény a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát személyesen közölt szóbeli 
panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz 
esetén az írásbeli panaszra vonatkozó szabály szerint járunk el. 
 

Írásbeli panasz is lehet egyéni és közösséget képviselő. Amennyiben közösséget képvisel a megbízott 
panaszos, akkor annak rendelkeznie kell a közösség írásbeli meghatalmazásával, amit a panasz előadása 
előtt bemutat a panaszt meghallgatónak. 
Írásbeli panasz esetén azt minden részletre kiterjedően megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos 
álláspontunkat, az érdemi döntést, intézkedést indoklással ellátva a panasz közlését követő 30 napon belül 
írásban megküldjük a partner részére.  



c.) Panasznyilvántartás (lásd melléklet) 
 

A panasznyilvántartásban kell tárolni, archiválni a következő adatokat, információkat: 

 a panaszos (intézmény/személy) adatait 

 a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 

 a panasz benyújtásának időpontját és módját 

 a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását 

 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   
 

A panasznyilvántartás archiválása 3 év, ezt követően selejtezzük az adathordozókat. 
 

4. A panaszkezelés folyamata 
 

A panasz benyújtása              Regisztráció               Kivizsgálás               Döntés,  válasz               Elemzés 

      
                                                                      hiányzó információk beszerzése 

a panasz elfogadása 
panasz részbeni elutasítása 
panasz elutasítása 

 

a panasz átfutási ideje, panaszok száma 
a referencia-intézményi szolgáltatások kapcsolódó reklamációk 

a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatos elégedettsége 
 

5. Jogorvoslati lehetőségek 
 

A panasz elutasítása esetén az iskola a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával milyen szervhez, 
hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat 
 
6.  Egyéb rendelkezések 
 

A szabályzat elérhető az iskola székhelyén, mellékletét képezi a Referencia-intézményi működés 
minőségbiztosítása kézikönyvnek. Elérhető még az iskola honlapján www.iskola.baracs.hu címen. 
Hatálybalépése 2018. szeptember 1. napjától történik a visszavonásig. 
Felülvizsgálata 2 évente történik. 

http://www.iskola.baracs.hu/


Melléklet 
 

Panasznyilvántartó lap 

Sorszám:  

Panasz benyújtásának ideje: …………………… év ……………………….. hónap ……………………… 
nap 

Panasz benyújtásának módja: szóbeli: személyes/telefon 
írásbeli: postai levél/személyesen átadott 

Panaszos adatai: Intézmény neve, címe: 
 
 
Képviseletében eljáró személy: 
 
 
Elérhetőségek: 
 

A panasz leírása: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivizsgálásért és 
intézkedésért felelős személy: 

 
 
 

Panasz lezárásának 
határideje: 

 
 
 

A kivizsgálás során beszerzett 
információk, szakvélemények 
rövid leírása: 
 

 
 
 
 
 
 

A panasz orvoslására szolgáló 
intézkedés leírása, elutasítás 
esetén annak indoklása: 
 

 
 
 
 
 
 

Panasz megválaszolásának 
ideje, módja: 

 
 
 

A panaszkezelés elemzéséhez 
és fejlesztéséhez kapcsolódó 
egyéb információk 

 

Csatolt mellékletek 
megnevezése 

 
 
 

 


