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1  Á LT AL Á NOS  RE ND EL KE ZÉSE K 
 

 A szabályzat célja, hogy a Ceglédi Városi Könyvtár (továbbiakban: 
Könyvtár) szervezeti egységeiben egységes elvek és eljárási rend 
szerint történő panaszkezelési eljárás valósuljon meg. Célunk olyan 
eljárások alkalmazása, amelyek révén a tevékenységeink során 
keletkező, a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatások 
azonosíthatók, kezelhetők legyenek. 

 A panaszkezelési szabályzat az 1997. évi CXL törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről, és a Könyvtár használati szabályzatának 
figyelembe vételével készült. 

 A panaszkezelési eljárásban panasznak minősül minden, a Könyvtár 
működésével, tevékenységével és szolgáltatásaival szemben 
megfogalmazott észrevétel, kifogás, melyeket a könyvtárhasználók a 
szabályzatban felsorolt módon eljuttatnak a Könyvtárnak.  

 A panaszt tevőkkel a Könyvtár minden esetben maximálisan udvarias, 
segítő magatartást tanúsít.  

 A könyvtár minden panaszt (függetlenül annak benyújtási módjától) 
a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kezel, részletes 
szabályozását az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.  
 

2  A  PA N AS Z  BE NYÚ JT ÁS Á NA K  MÓD J A 
 

A panaszbejelentés lehetőségeiről, a panaszkezelés folyamatáról a Könyvtár a 
honlapján (www.konyvtarcegled.hu) és a munkatársai útján tájékoztatja a 
Használókat. A panaszok fogadására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

2.1 Szóbeli panasz 

 Személyesen a Központi Könyvtárban (Cegléd, Szabadság tér 5/A) és 
a Gyermekkönyvtárban (Cegléd, Gubody u. 15.) a Könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

 Telefonon a Könyvtár nyitvatartási idejében az alábbi telefonszámon: 
 Központi Könyvtár: 53/310-195  
 Gyermekkönyvtár: 53/311-018   
 A telefonon tett bejelentés során a hivatalos panasztételi szándékot 

jelezni kell, ebben az esetben a Könyvtár munkatársa a panaszról 
Panaszbejelentő űrlapot vesz fel (1. sz. melléklet). 

2.2 Írásbeli panasz 

 Személyesen a jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerinti 
Panaszbejelentő űrlap kitöltésével, amely az olvasószolgálati 
pultban elérhető. 

 Postai úton: Ceglédi Városi Könyvtár 
2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A címre küldött levélben.  

 Elektronikusan a szolgáltató helyek e-mail elérhetőségein: 
kozponti@konyvtarcegled.hu vagy gyermek@konyvtarcegled.hu 
címen. Az e-mailhez csatolni kell a kitöltött Panaszbejelentő űrlapot 
(1. sz. melléklet).  Az űrlap a könyvtár honlapjáról letölthető. 
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3  A  PA N AS Z  Ü GY INTÉ ZÉSE 
 

A panaszok kezelése az előterjesztés formájától függ. Az ügyfél panaszt tehet 
hivatalos és nem hivatalos formában. 

 Hivatalos panasz esetén minden esetben nyilvántartásba kerülő és 
hivatalos válasszal záruló panaszkezelés történik. Hivatalos panaszt 
csak írásban lehet benyújtani. 

 Nem hivatalos panasz esetén a panaszos célja, hogy szóban jelezze 
észrevételét, felhívja a Könyvtár figyelmét az adott problémára. 
Hivatalos válaszra a Könyvtár részéről nem tart igényt. 

4  PA N A S ZKE ZELÉS I  EL JÁ R ÁS 

 
 Hivatalos panaszkezelési eljárás nyomtatott vagy online 

panaszfelvételi űrlap szabályos kitöltésével (1. sz. melléklet) 
kezdeményezhető, amelyet a panaszos aláírásával hitelesít.  

 Amennyiben bármely azonosító adat, elérhetőség (név, postai/e-mail 
cím) hiányzik, a Könyvtár nem tud eleget tenni a hivatalos 
panaszkezelési eljárásban foglalt kötelezettségének, így a nem 
hivatalos eljárás kezelésére vonatkozó előírásnak megfelelően jár el. 

 A panaszt a benyújtás vagy a beérkezés napján nyilvántartásba kell 
venni és haladéktalanul továbbítani kell az intézményvezetőnek. 

 A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló 
intézkedésekről a könyvtár nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartás tartalmazza: 
 Panaszbejelentő űrlap (1. sz. melléklet) 
 Panaszkezelési űrlap (2. sz. melléklet) 
 Felülvizsgálati kérelem űrlap (3. sz. melléklet) 

Az űrlapokat a Könyvtár 5 évig megőrzi. 
 

5  A  PA N AS Z  KI VI ZS GÁL ÁS A 

 
 A szóban (személyesen, telefonon) tett panaszt lehetőség szerint 

azonnal orvosolni kell az olvasószolgálat munkatársának. 
Amennyiben a szóban előterjesztett panasszal kapcsolatosan azonnali 
megoldás születik, a Könyvtár munkatársa a Szóbeli panaszok 
nyilvántartásába rögzíti az észrevételt és továbbítja a Könyvtár 
vezetésének.  

 Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem megoldható, vagy a panaszos 
a panasz kezelésével nem ért egyet, minden esetben tisztázni kell, 
hogy a panaszos igényli-e, hogy panaszát a Könyvtár hivatalos 
panaszként kezelje. Ebben az esetben a panaszról a könyvtáros 
Panaszbejelentő űrlapot (1. sz. melléklet) vesz fel. 
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 Az intézményvezető az egyes panaszok kezelésére, kivizsgálására és 
megválaszolására kijelölhet felelős személyt, de a panaszra adott 
hivatalos válasz az intézményvezető ellenjegyzésével ellátva 
érvényes. 

 A benyújtott panasszal kapcsolatos válaszadási határidő a 
nyilvántartásba vételtől számított 7 munkanap. 

 A vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésekről a panasztevőt 
írásban, az űrlapon megadott (önkéntes hozzájáruláson alapuló) 
személyes elérhetőségén minden esetben tájékoztatni kell.  

 Amennyiben a válaszadás nem lehetséges, mert további 
információkra van szükség, a Könyvtár a panaszost erről értesíti, és a 
kivizsgálási határidőt az összes adat rendelkezésre állásának 
időpontjától számítjuk. 

 A panaszkezelési eljárás a panaszra írásban adott, indoklással ellátott 
válasszal zárul. 

 A panasz kivizsgálása minden esetben térítésmentes, és az összes 
vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik. 
 

6  A  PA N AS Z  FEL ÜLV I ZS GÁ LA TA 

 
 A panaszos, amennyiben a hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért 

egyet, kérheti annak felülvizsgálatát. 
 A felülvizsgálati kérelmet a jelen szabályzat 3. sz. mellékletében 

található Felülvizsgálati kérelem űrlapon kell benyújtani, az 
alapeljárás iktatószámára való hivatkozással. 

 A felülvizsgálati kérelem eljárási szabályai megegyeznek az 
alapeljárásra vonatkozókkal. 

 A felülvizsgálati kérelemről a Könyvtár 10 munkanapon belül dönt, 
és arról a Felülvizsgálati kérelemben megadott elérhetőségek egyikén 
értesíti a panaszost. 

 A hivatalos panaszkezelési eljárás második, egyúttal legfelsőbb 
szintje a felülvizsgálati kérelemre adott válasszal zárul. Saját 
panaszkezelési rendszerében a Könyvtár egy adott panasszal 
kapcsolatban további felülvizsgálati lehetőséget nem biztosít. 
 

7  ZÁ R Ó  RE N DEL KE ZÉS 

 
A panaszkezelési eljárás űrlapjai, valamint jelen Panaszkezelési szabályzat elérhető a 
könyvtár szolgáltató helyeinek kölcsönző pultjánál, valamint a könyvtár honlapján 
www.konyvtarcegled.hu. 
A Könyvtár a panaszkezelési szabályzatot és a panaszkezelési eljárás űrlapjait 
nyomtatott formában a szolgáltató helyek kölcsönző pultjánál és elektronikusan a 
www.konyvtarcegled.hu oldalon elérhetővé teszi. 
Jelen Szabályzat 2019. október 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
2017. április 03-án módosított érvényben lévő Panaszkezelési szabályzat. 
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1. sz. melléklet 
 

Panaszbejelentő űrlap 

 

A panaszos  neve: 
 

Dátum: 
Iktatószám:  

Beiratkozott olvasó esetében az olvasójegy száma: 
A panaszos azon elérhetősége, amelyre visszajelzést kér: 

    Lakcíme: 

    

   Email-címe: 

Panasszal érintett szervezeti egység: 
 

A panasz tárgya: 

A panasz rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A panaszos aláírása: 
A panaszt a könyvtár nevében fogadó személy neve: 
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2. számú melléklet 

 

Panaszkezelési űrlap 

 

A panaszos neve: A panasz időpontja: 
Iktatószám: 

A panaszos azon elérhetősége, amelyre visszajelzést kér: 

    Lakcíme: 

    

   Email-címe: 
A panasz tárgya, rövid leírása: 
 
 
 
A panasz kivizsgálásának eredménye: 
 
 
 
A panaszt az intézmény nevében kivizsgáló személy neve, beosztása: 
 
A szükséges intézkedés megnevezése: 
 
Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve: 
Az intézkedés végrehajtásának határideje: 
A panaszos tájékoztatásának módja, időpontja: 
Aláírás: 
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3. számú melléklet 

 

 

Felülvizsgálati kérelem űrlap 

 

Bejelentő neve: Dátum 
A bejelentő azon elérhetősége, amelyre visszajelzést kér: 

    Lakcíme: 

    

   Email-címe: 
A panaszra érkezett hivatalos válasz iktatószáma: 
A felülvizsgálati kérelem tartalma: 
 
 
 
 
A panaszos aláírása: 
A panaszfelvevő aláírása: 
Válasz a felülvizsgálati kérelemre: 
 
 
 
Intézményvezető aláírása: 

 

 

 

 

 

 


