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1.

A szabályzat célja
A vonatkozó jogszabályok, mint 181/2011/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdése és a 213/2012 VII. 30.
Kormány rendelet előírásai szerint meghatározni az utaspanaszok kezelését, az utasok panasztételi
lehetőségét, azok feltételeit és módját.

2.

A szabályzat hatálya
2.1 Személyi hatálya
Jelen szabályzat hatálya a K&V Kft. vállalkozásra és azon természetes és jogi személyekre terjed
ki, akik a vállalkozás felé panaszt nyújtanak be.
2.2 Tárgyi hatálya
Ennek a szabályzatnak a rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató által teljesített
személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok által szóban vagy írásban benyújtott
panaszok, vagy különböző szervezetek által a Szolgáltatóhoz továbbított beadványokban
foglaltak kivizsgálására, ha azok közérdekű bejelentésnek, javaslatnak vagy panasznak
minősülnek.
2.3 Időbeli hatálya
Jelen szabályzat időbeli hatálya a jóváhagyás napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat
visszavonásának napjáig áll fenn.

3.

Fogalmak
Megrendelő:
Az a természetes vagy jogi személy, aki a különjáratot a különjárat ügyintézőjétől megrendeli és
viseli a költségeket. A megrendelő jogosult utólagos rendelkezéseket adni a különjárat módosítását
és/vagy teljesítését illetően. Ha a megrendelő és a költségviselő nem azonos, akkor a megrendelőnek
rendelkeznie kell a költségviselőtől írásos meghatalmazással és/vagy kötelezettségvállalással.
Utas:
A különjárati vagy a szerződéses járat résztvevője. A Megrendelő csak abban az esetben utas, ha
szerződést ő maga kötötte és maga is utazik rajta.
Szolgáltató:
A szabályzattal érintett ügyfelek (utasok) részére szolgáltatást nyújtó vállalkozás.
Szolgáltatás:
Ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének
kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását
foglalja magában.
Közérdekű bejelentés, javaslat:
A közérdekű bejelentés olyan körülményekre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg
megszüntetése a szolgáltatást igénybe vevők széles körének érdekét szolgálja. A közérdekű
bejelentés javaslatot is tartalmaz.
Panasz:
Olyan kérelem, amely egyéni jog-, vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem
tartozik más, jogilag szabályozott –így különösen bírósági, államigazgatás- eljárás hatálya alá. A
Szolgáltatónál panasznak minősül minden személyszállítási és műszaki szolgáltatással, illetve
járulékos és egyéb tevékenységgel, ügyintézéssel összefüggő sérelmet tartalmazó beadvány.
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4.

Panaszok típusai
4.1 Szóbeli panasz
Panasz benyújtása:
•
•

személyesen a Szolgáltató telephelyén
telefonon a Szolgáltató által megjelölt elérhetőségeken

4.2 Írásbeli panasz
Panasz benyújtása:
•
•
5.

postai úton a Szolgáltató telephelyére
elektronikus levélben a Szolgáltató által megadott e-mail címre

A panaszok kivizsgálása és kezelése
A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és intézkedik. Amennyiben az nem lehetséges,
akkor arról jegyzőkönyvet vesz fel (személyszállítás panasz bejelentési jegyzőkönyv). A
jegyzőkönyvet munkaidőben a személyszállítási diszpécser azon kívül a portaszolgálatot teljesítő
ügyintéző veszi fel. Telefonon történt panasz bejelentése esetén arról szintén jegyzőkönyvet kell
felvenni. A szóbeli jegyzőkönyves panasz kivizsgálás határideje 30 munkanap. A jegyzőkönyvről
a másolatot minden esetben át kell adni a panaszt tevő számára, vagy ha az nem lehetséges, akkor
elektronikusan kell elküldeni az érdemi válasszal együtt.
Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül köteles írásban megválaszolni
és intézkedni annak közlése iránt. Írásbeli panasz esetén az elbíráláshoz 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 szükséges a beadványhoz. Az írásbeli panaszon fel kell tüntetni a panasz benyújtásának
a dátumát és a bejelentő aláírását, amennyiben azt meghatalmazott nyújtja be, akkor a kérelmen a
meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni. Szolgáltató az írásban
érkezett panaszt, a panaszról készült feljegyzést és a válasz másolati példányát 5 évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
Szolgáltató a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti a panaszt benyújtótól:
• neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe
• telefonszáma
• értesítés módja
• panasz leírása, oka
• panaszos igénye
• a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok másolata
• a panasz kivizsgáláshoz szükséges egyéb adat
Szolgáltató a panaszt benyújtó adatait a mindenkor hatályos jogszabályi/törvényi előírásoknak
megfelelően kezeli és az adatokat kizárólag a kivizsgáláshoz használja fel.

6.

Intézkedések a panasz alapján
A panaszt, illetve a közérdekű bejelentés alapján, ha az helytálló intézkedni kell:
•
•
•
•
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jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként
szükséges intézkedések megtételéről
a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
az okozott sérelem orvosolásáról
indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről
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7.

A panaszok elutasítása
Mellőzhető a panasz kivizsgálása:
névtelen bejelentés esetén
ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után
terjesztette elő panaszát
ugyanazon bejelentőtől származó ismételt bejelentés esetén (kivéve, ha az ügy elintézését nem
tartja kielégítőnek és annak a felülvizsgálatát kéri)
A panaszt abban az esetben is elutasíthatja a szolgáltató, ha kivizsgálás során az alaptalannak
minősül.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja az ügyfelet az elutasítás tényéről és
arról, hogy panaszával 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.

8.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a panaszt kivizsgálja és rendezze, akkor az
alábbi szervekhez tud fordulni a panaszt benyújtó.
Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal (3200 Gyöngyös, Fő tér 13., Tel:
37/795-062, hatosag.gyongyos@heves.gov.hu)
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.., Tel: 36/515598, fogyved_emf_eger@nhf.hu)
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (3300 Eger,
Faiskola út 15., 36/429-614, bekeltetes@hkik.hu)
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya (1066
Budapest, Teréz krt. 38., puf@itm.gov.hu)
Gyöngyös Város Jegyzője (3200 Gyöngyös, Fő tér 13., 37/510-300,
jegyzo@hivatal.gyongyos.hu)

9.

Elérhetőségek
Székhely: 3262 Markaz, Domoszlói u. 1.
Telephely: 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 10-12. (levelezési cím, személyes bejelentés)
telefonszám: 37/563-560
e-mail cím: szemelyszallitas@k-v.hu

10. Vonatkozó jogszabályok
A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel módosított, a közúti személyszállítási üzletszabályzatra
vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet
módosításáról
2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) szabályainak adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával
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11. Egyéb rendelkezések
A szabályzatot Szolgáltató telephelyén az ügyfelek számára elérhető porta helyiségeiben teszi közzé.
Ezen kívül a szabályzat a személyszállítás kapcsolattartónál található meg.

Gyöngyös, 2018. június 25.

Varga József
Ügyvezető
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