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1. A szabályzat célja 
 

1.1. A panaszkezelési szabályzat célja, hogy szabályozott keretek között biztosítsa az ügyfél 
azon jogát, hogy a pénzügyi intézmény tevékenységével, magatartásával vagy 
mulasztásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban kifejezésre juttathassa. 

 
2. A panasz fogalma 
 

2.1. Panasznak minősül minden, a Rendezés Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 1138 
Budapest, Tomori u. 34., a továbbiakban: Társaság vagy pénzügyi intézmény) 
tevékenységével, magatartásával, szolgáltatásával, mulasztásával szemben felmerülő olyan 
szóban - személyesen vagy telefonon -, illetve írásban - személyesen vagy más által átadott 
irat útján, postai úton, telefaxon, valamint elektronikus levélben - előterjesztett kifogás 
amelyben a panaszos a pénzügyi intézmény eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban 
konkrét és egyértelmű igényt fogalmaz meg.  

 
2.2. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt 

vagy állásfoglalást igényel, illetve fogalmaz meg. 
 
3. A panaszos személy 
 

3.1. Panaszos lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki a Társaság Ügyfele, vagy aki közvetlen és érdemi kapcsolatba 
kerül a Társasággal annak tevékenysége során. 

 
3.2. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján is benyújtható. A képviselő vagy 

meghatalmazott útján benyújtott panasz esetében a Társaság vizsgálja a benyújtási 
jogosultságot. 

 
A bejelentésre szolgáló okiratban a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos 
törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes 
személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja stb.).  
 

4. A panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység 
 

4.1. A Társaság a szervezetének méretét, az arányosság elvét és a tevékenységének jellegét 
figyelembe véve a szervezetén belül a panaszok kezelésével az Ügyvezetőt bízta meg, 
aki ezen hatáskörén belüli feladatokat a közvetlen ellenőrzésének fenntartása mellett 
delegálhatja a panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársainak. 
 

4.2. Az Ügyvezető biztosítja és ellenőrzi a panaszok hatékony kezelésének menetét, továbbá a 
szükséges belső információáramlást, valamint a megfelelő nyilvántartást és 
adatszolgáltatást. 
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4.3. A Társaság megfelelő képzésben és rendszeres (éves), szinten tartó oktatásban részesíti a 
panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársakat a panaszok kezeléséhez szükséges 
szakmai ismeretek megszerzésének érekében. Ezen túlmenően az Ügyvezető biztosítja, 
hogy a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök változása 
közérthető módon a munkatársak tudomására jussanak. 

 
4.4. Az Ügyvezető biztosítja a vonatkozó jogszabályi előírások, az azokkal összefüggő 

felügyeleti szabályozó eszközök és iránymutatások, továbbá a panaszkezelési szabályzat 
betartásának folyamatos ellenőrzését. A jogszabályokkal, iránymutatásokkal 
összhangban nem álló eljárás esetén az Ügyvezető megteszi a szükséges intézkedést.  
 

5. A panaszügyintézés általános elvei 
 
5.1. A panasz intézése során - ideértve a panaszügyintézés delegálását is - biztosítani kell, 

pártatlanságot, a megfelelő szakértelmet és a jogszabályok érvényesülését. 
 
5.2. A Társaság a panaszügyintézés során a panaszos szerződésből eredő jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben 
általában elvárható magatartás követelményének általános kereteit szem előtt tartva jár el. 
 

5.3. A Társaság a panaszokat olyan szellemben kezeli, hogy azáltal képes megelőzni és 
felismerni, illetve megfelelően kezelni a panaszos és a Társaság között esetlegesen 
felmerülő érdekellentétet annak érdekében, hogy az elhúzódó, elmélyülő jogvita 
elkerülhető legyen, 

 
5.4. A panaszkezelés teljes folyamata során a Társaság törekszik a panaszossal való 

együttműködésre és a rugalmas, segítőkész bánásmódra. 
 

5.5. A panaszok kivizsgálása során a Társaság – a panaszos erre irányuló kifejezett kérelme 
esetén – tájékoztatja a panaszost a vizsgálat állásáról. 
 

6. A panasz felvétele 
 
6.1. A panaszt írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, 

telefaxon, valamint elektronikus levélben) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) 
lehet előterjeszteni a Társaság részére. 

 
6.2. A panasz írásban mindenfajta formai kötöttség nélkül nyújtható be. A panaszt – ha 

ezen szabályzat eltérően nem rendelkezik – a panaszosnak aláírásával kell ellátnia. 
 

6.3. A Társaság lehetővé teszi, hogy az írásbeli panasz benyújtásához a panaszos - a Magyar 
Nemzeti Bank által a honlapján közzétett - formanyomtatványt alkalmazhasson. A 
Társaság a formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.  
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6.4. Az írásbeli panasz személyesen vagy meghatalmazott útján leadható minden 
munkanapon 8 órától 16 óráig a Társaság 1138 Budapest, Tomori u. 34. Madarász 
irodapark I. em. alatt található székhelyén, vagy ugyanezen címre postai úton is 
elküldhető. Ha a panaszos meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 
6.5. A panaszokat e-mailben az behajtas@rendezes-zrt.hu címre lehet elküldeni, 

amelyeket a Társaság - üzemzavar esetén más elérhetőséget biztosítva - folyamatosan 
fogad. 

 
6.6. A panaszokat 06-1-201-6381 fax-számra lehet elküldeni, amelyet a Társaság - üzemzavar 

esetén más elérhetőséget biztosítva - folyamatosan fogad. 
 

6.7. A Társaság az elektronikus úton benyújtott panaszok esetén a panasz beérkezéséről 
visszaigazolást küld és tájékoztatja az ügyfelet a panasz azonosítására szolgáló adatokról, 
illetve a panaszkezelés folyamatáról.  

 

Amennyiben a panaszos a panaszát elektronikus úton terjeszti elő, de az elektronikus 
válaszadás feltételei nem állnak fenn, a Társaság a panasz megválaszolását megelőzően 
postai úton tájékoztatja a panaszost, hogy a válaszát postai úton küldi meg. 

 
6.8. Szóbeli panaszt személyesen minden munkanapon 8 órától 16 óráig a Társaság 

székhelyén lehet tenni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és lehetőség szerint 
orvosolni kell azt. A Társaság székhelyén a panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak 
a szóbeli panaszt kötelesek két példányban a szabályzat 7.7. pontjában meghatározott 
adatokat is tartalmazó módon írásba foglalni, amelyeket a panaszos aláírásával hitelesít. 
Az egyik példányt a panasz felvételének igazolásával a munkatárs köteles kiadni a 
panaszos számára.  

 

6.9. Szóbeli panasz esetén a Társaság felhívja a panaszos figyelmét a panaszkezelési 
szabályzat elérhetőségére. 

 

6.10. Személyes ügyintézés alkalmával a Társaság biztosítja a panaszos részére, hogy nyugodt 
körülmények között, elegendő idő rendelkezésre állásával a panaszkezelési szabályzatot 
megismerje. 

 
6.11. Telefonon keresztül a panaszt a 06-1-201-6382-es telefonszámon keresztül lehet 

bejelenteni munkanapokon 8 és 16 óra között, illetve hétfőn 8 és 20 óra között. 
 

6.12. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság és a panaszos közötti telefonos 
kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti. A Társaság köteles erre a tényre a 
panaszos figyelmét felhívni.  
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A Társaság hangfelvételt köteles 5 (öt) évig megőrizni. Erről a tényről ügyfelet a 
telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell 
részére a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen 25 napon belül 
rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a 
hangfelvétel másolatát. A Társaság a panaszos ezen jogára minden esetben felhívja a 
panaszos figyelmét a telefonbeszélgetés végeztével. 
 
A Társaság köteles biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és 
ügyintézést. A Társaság a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres 
felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése 
érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  
 
Ha a telefonon közölt panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az ügyfél a 
panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és 
annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek 
átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek a panasz beérkezését 
követően legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg postai úton 
megküldi.  
 
Egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

 
6.13. Amennyiben a panaszos az írásbeli panaszát nem a panaszkezelési szabályzatban 

meghatározott, panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha 
a panaszos az írásbeli panaszt a Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a Társaság a 
beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó 
szervezeti egysége részére. 

 
A Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében személyesen leadott írásbeli 
panasz esetén a panaszost tájékoztatja a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti 
egység elérhetőségéről. 
 
Amennyiben a panaszos szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél 
terjeszti elő, a Társaság köteles az ügyfelet tájékoztatni a panaszt a továbbiakban kezelő 
szervezeti egység elérhetőségéről, valamint telefonon közölt szóbeli panasz esetén közli 
a panasz azonosítására szolgáló adatokat. 

 
7. A panasz kezelése 
 

7.1. A panaszt beérkezésekor iktatni és a hatáskörrel rendelkező személy részére 
kézbesíteni kell. 

 
A Társaság a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat 
kérheti a panaszostól: 
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a) panaszos neve, 
b) szerződésszám, ügyfélszám, 
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe, 
d) telefonszáma, 
e) értesítés módja, 
f) panasszal érintett szolgáltatás, 
g) panasz leírása, oka, 
h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan 
dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésére, 
i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és 
j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 
 
Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Társaságnak a panaszosnál rendelkezésre álló 
további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a panaszossal a kapcsolatot 
és beszerzi azt. A Társaság egyebekben gondoskodik a panaszban foglaltakkal 
kapcsolatos összes lényeges információ és dokumentum beszerzéséről és 
megvizsgálásáról. 
 
A panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 
(általános adatvédelmi rendelet), illetőleg a társaság belső szabályzataival összhangban 
kell kezelni. 

 
7.2. A Társaság köteles a panaszt, annak beérkezését követően indokolatlan késedelem 

nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül kivizsgálni, és azzal kapcsolatos 
álláspontját indoklással ellátva a panaszos részére írásban megküldeni. Amennyiben 
bármely okból kifolyólag nem adható válasz a jogszabály által előírt határidőn belül, 
a Társaság a késedelem okáról a tudomásszerzést követően haladéktalanul 
tájékoztatja a panaszost és lehetőség szerint megjelöli a vizsgálat befejezésének 
várható időpontját. 

 
Amennyiben a panasz adatvédelmi érintettségű, a Társaság indokolatlan késedelem 
nélkül a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban postai úton - vagy ha 
a panaszos a panaszt elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton - adja meg. 
 
A Társaság a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját tartalmazó választ 
– a panaszos eltérő rendelkezésének hiányában – elektronikus úton küldi meg, 
amennyiben a panaszt a panaszos a kapcsolattartás céljából bejelentett és a szolgáltató 
által nyilvántartott elektronikus levelezési címről küldte. 
 
A válasz elektronikus úton történő megküldése esetén a fentiek teljesülése olyan zárt, 
automatikus és utólagos módosítás elleni védelemmel ellátott naplózó rendszer 
alkalmazásával biztosítható, amely a panaszra adott válaszra vonatkozóan rögzíti az 
elektronikus levél megküldésének tényét, időpontját, címzettjét és tartalmának 
elektronikus lenyomatát. Amennyiben ezt a Társaság bármely oknál fogva nem tudja 
biztosítani, a panaszra adott választ postai úton küldi meg. 
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7.3. A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz 

kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 
 

7.4. A panasz elutasítása esetén vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Társaság válaszában tájékoztatja az 
ügyfelet arról, hogy a fogyasztónak minősülő panaszos az alábbiakhoz fordulhat: 

 
a. Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, 

joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak 
joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 
55.; Ügyfélkapcsolati Információs Központ: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.; 
levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf.: 172; meghallgatások 
helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76.; telefon: +36-80-203-776; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu) 

b. Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; 
Ügyfélkapcsolati Információs Központ: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; levélcím: 
Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest; telefonszám: +36-80-203-776; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu 

c. bíróság. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést 
tartalmazó határozatot hozhat, ha a Társaság alávetési nyilatkozatot nem tett, de a 
kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye 
– sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem 
haladja meg az egymillió forintot. Ezen tényről a Társaság a panaszost tájékoztatja a 
panasz elutasítását tartalmazó levelében. 
 
A fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz elutasítása vagy a válaszadási határidő 
eredménytelen eltelte esetben a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar 
Nemzeti Bank előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány 
megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a Társaság külön is 
tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet.  
 
A Társaság a fogyasztónak minősülő panaszos kérése esetén az MNB honlapján a 
Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési 
eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtásához közzétett 
formanyomtatványokat költségmentesen, haladéktalanul megküldi. A panaszra adott 
válaszban feltüntetésre kerül a formanyomtatványok elektronikus elérhetősége, 
továbbá az is, hogy a panaszos a formanyomtatvány megküldésére vonatkozó igényét 
mely telefonszámon, elektronikus levelezési és postai címen terjesztheti elő a 
Társaságnál. 

 
Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása vagy a válaszadási határidő 
eredménytelen eltelte esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival 
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és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos 
jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat. 

 

A Társaság a fogyasztónak minősülő panaszost a panasz elutasítása esetén tájékoztatja 
arról, hogy álláspontja szerint a panasz 

a) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy 

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi 
rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányult. 

 
Amennyiben a Társaság álláspontja szerint a panasz az a) és a b) pontot is érinti, akkor a 
fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a panasz mely része tartozik 
az a. és mely a b. alpont alá, illetve arról is, hogy ennek megfelelően a panasza mely 
részével melyik illetékes szervhez fordulhat. 

 
 

A Társaság a fentiekről szóló tájékoztatást figyelemfelhívásra alkalmas módon teszi meg 
a válaszlevelében. 

 
 

7.5. A Társaság a panasz kivizsgálását követően válaszában részletesen kitér a panasz teljes 
körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó 
intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára, valamint a válasz 
– szükség szerint - tartalmazza a panasz tárgyára vonatkozó szerződési feltétel, illetve 
szabályzat, alapszabály pontos szövegét. A Társaság a panasz megválaszolása során 
érdemi, kifejtő válaszadásra törekszik a panaszban megfogalmazott valamennyi kifogás, 
kérés és kérdés tekintetében. A Társaság a választ közérthetően, egyszerű és könnyen 
értelmezhető nyelvezetet használva adja meg. 
 
Ha a panaszos a korábban előterjesztett, a Társaság által elutasított panaszával azonos 
tartalommal ismételten panaszt terjeszt elő, és a Társaság a korábbi álláspontját 
fenntartja, válaszadási kötelezettségét a Társaság a korábbi válaszlevelére történő 
hivatkozással, valamint a panasz elutasítása esetén nyújtandó tájékoztatás megadásával is 
teljesítheti. 
 

7.6. A Társaság a válaszát oly módon küldi meg a panaszos részére, amely alkalmas annak 
igazolására, hogy a Társaság a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre 
küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és 
időpontját is. A papír alapú válasz sikertelen kézbesítése esetén a Társaság a 
nyilvántartásában szereplő címre egy alkalommal ismételten megkísérli a válaszlevél 
kézbesítését. 
 

7.7. Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az 
alábbiakat tartalmazza: 

• a panaszos neve, 
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• a panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, 

• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

• a panasz részletes leírása az egyes panaszelemek elkülönítetten történő 
rögzítésével  

• a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám 

• a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 
jegyzéke, 

• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

• személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a 
panaszos aláírása 

• a Társaság neve és címe. 
 
A szolgáltató a jegyzőkönyvet 5.9. pontban meghatározott módon küldi meg az ügyfél 
részére. 

 
8. Utólagos teendők a panaszkezeléssel kapcsolatban 

 
8.1. A Társaság a panaszt, a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ öt évig 

köteles megőrizni és azt a Magyar Nemzeti Bank részére, kérésére bemutatni. 
 
8.2. A Társaság az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló 

intézkedésekről köteles nyilvántartást vezetni. A panaszok nyilvántartását oly módon 
kell kialakítani és vezetni, hogy abból a válaszadási határidő és annak betartása 
egyértelműen megállapítható legyen, továbbá alkalmas legyen panaszügyi statisztikák 
és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panaszügyintézés 
hatékonyságának mérése. 

 
8.3. A panasznyilvántartásnak panaszonként az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a)  a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, 

b)  a panasz benyújtásának időpontját, 

c)  a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás 

esetén ennek a tényét és az indokát, 

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezését, továbbá 

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton küldött válasz 

esetén az elküldés – dátumát.  

 
A Társaság a panaszokról vezetett nyilvántartás alapján a panaszokat nyomon követi és 

a) ésszerű időközönként azok témája szerint csoportosítja, 

b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárja és azonosítja, 
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c) megvizsgálhassa, hogy a b. pontban rögzített tények és események hatással 

lehetnek-e más eljárásra vagy szolgáltatásra, 

d) eljárást kezdeményez a feltárt, b. pontban rögzített tények és események 

korrekciójára és 

e) összefoglalja az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, jogi kockázatokat. 

 
8.4. A Társaság köteles a panaszkezelési szabályzatot jól láthatóan, figyelemfelhívásra 

alkalmas módon a honlapján (annak nyitó oldalán, külön panaszkezelésre vonatkozó 
menüpont alatt) közzétenni, illetve az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek 
hiányában a székhelyén kifüggeszteni. 

 
8.5. A Társaság a fogyasztóvédelmi ügyek ellátása érdekében köteles fogyasztóvédelmi 

ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni és a Magyar Nemzeti Banknak 15 napon belül a 
felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenti. A fogyasztóvédelmi ügyekért 
felelős kapcsolattartót a Társaság Ügyvezetője jelöli ki. 
 

 
 

9. Záró rendelkezések 
 

9.1. A jelen szabályzatban megfogalmazott szabályokról, követelményekről a Társaság 
munkatársai kötelesek tájékoztatást nyújtani a panaszos fél számára. Ennek során az 
eljáró ügyintéző köteles egyszerű, közérthető nyelvezetet használni. 

A Panaszkezelési szabályzatot az Igazgatóság 2022/1. sz. határozata hagyta jóvá. 

Budapest, 2022. február 11. 

 

……………………………………… 

Horváth Anita vezérigazgató 

Rendezés Zrt. 
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