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CZUCZOR ÉVA független pénzpiaci többesügynök  PANASZKEZELÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

  

A Czuczor Éva mint független pénzpiaci többesügynök   (1131. Budapest, Reitter F. u. 145 

szám alatti székhelyű vállalkozó,  aki  MNB -EN- I-693/ 2010  számú engedélyében foglalt és 

utóbb  alapján az alábbi panaszkezelési szabályzatot állapítom meg   Ügyfeleim  

elégedettségének és az általam végzett  ügyintézés során esetlegesen felmerülő panaszaik  

orvoslása , a panaszosok bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás 

keretében és szabályok szerint kezeli érdekében: 

A panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek, érdeminek és hatékonynak kell lennie, 

amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni 

szükséges. 

A panaszkezelés során  szakszerű, részletes  érdemi, és naprakész válaszadásra törekszik. 

 A mindenkor hatályos Panaszkezelési Szabályzat elérhető honlapomon, valamint  hivatali  

helyiségemben is kifüggesztésre kerül. . 

  

I. A panasz fogalma 

1. A panasz fogalma 

1.1. Panasznak minősül  minden, a tevékenységemmel ,az általam tanusított magatartásra, 

tevékenységre , vagy mulasztásra végzett  szolgáltatásokkal l szemben felmerülő  egyedi 

kérelem vagy reklamáció.  

 

1.2. A panasz benyújtható szóban (személyesen vagy telefonon,) vagy írásban (személyesen 

vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, melynek száma:  elektronikus úton az 

alábbi e- mail címre :  

II.  A panaszos fogalma 

2.1. Panaszos  lehet : bármelyik  ügyfelem legyen akár természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, tehát  bárki akit tevékenységem közvetlenül érint, 

vagy akivel közvetlen kapcsolatba kerülök  tevékenységem végzése  során. 

2.2. A képviselő vagy meghatalmazott útján  benyújtott panasz esetében   a benyújtó 

meghatalmazással igazolja erre vonatkozó  jogosultságát. A meghatalmazást közokiratba v agy 

teles bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
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II. Szóbeli Panasz 

 

2.1./ A szóbeli panasz  

2.1.1. / A szóbeli panasz személyesen a :1146. Budapest, Thököly út 58-80 fszt. 3 cím alatt 

főirodában  terjeszthető elő minden csütörtökön 9-16 óra között terjeszthető elő.  

2.1.2./ A szóbeli panasz telefonon  +36-70-33782706 telefonszámon  terjeszthető el, amely 

telefonszámon minden munkanapon 9- 16 óra  között van mód és lehetőség a panasz 

előterjesztésére. 

2.2./ Az írásbeli panasz előterjeszthető:  

2.2.1./ személyesen vagy más által átadott irat útján,  

2.2.2./ postai úton  1131. Budapest, Reitter F. u. 145. III. emelet 9 a levelezési címre 

2.2.3./ elektronikus levélben a czuczorcredit@gmail.com levelezési címre 

2.2. 3.   1.  / Kérem ügyfeleimet illetőleg javaslom részükre,  hogy lehetőség szerint  

szíveskedjenek  használni  a Magyar Nemzeti Bank által közzétett Panaszbejelentő 

Nyomtatványt (https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-3, amelyet erre 

irányuló kérés esetén rendelkezésükre tudok bocsátani illetve az  a honlapomról is letölthető. 

                                                    III. Szóbeli panasz  

3.1./ A szóbeli – ideértve a  személyesen vagy telefonon tett – panasz azonnal megvizsgálásra 

kerül, és lehetőség szerint orvoslása is megtörténik.  

3.1.1./ A telefonon közölt szóbeli panasz esetében az indított hívás sikeres felépülésének 

időpontjától számított 5 percen belül, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése 

érdekében úgy köteles eljárni , ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

.3.1.2./ / A szóban előterjesztett  panaszokról- amennyiben azok kivizsgálása azonnal nem 

lehetséges-  jegyzőkönyvet készítek, amelynek egy példányát az ügyfél részére is átadom , az 

átvétel  megtörténtének igazolásával egyidőben . 

 

3.1.3./ Telefonon történő panaszkezelés esetén  a  telefonbeszélgetést a hangfelvétellel rögzítem 

, és a hangfelvételt 1 (egy) évig megőrzöm . Hangfelvétel készítése előtt  a telefonos ügyintézés 

kezdetekor az ügyfelet tájékoztatom a hangfelvétel készítéséről , és  kérésére biztosítom  a 

hangfelvétel visszahallgatásának lehetőségét, és díj mentesen – legkésőbb 72 órán belül -  

rendelkezésére  bocsátom a hangfelvételről készített hitelesített  jegyzőkönyvet is.   

3.1.3.1./  Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról, és aza azzal 

kapcsolatos szolgáltatói álláspontról jegyzőkönyv kerül felvételére. 

mailto:czuczorcredit@gmail.com
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3.1.3.2./ Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyvnek legalább 

az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- ügyfél neve 

- az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges levelezési címe, 

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja 

- az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 

rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes 

körűen kivizsgálásra kerüljön, 

- a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszáma 

-.az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

- amennyiben  a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges – telefonon közölt szóbeli panasz 

kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása, 

-a jegyzőkönyv felvételének helye, és ideje és a panasszal érintett szolgáltató neve és címe 

4.4  A panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően  vállalom  kezelni. 

IV. Írásbeli panasz  

4.1./ Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontot a panasz közlését 

követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. 

V. A panasz kezelése. 

5.1./ A panaszkezelés során különösen a következő adatok kérhetőek  az ügyféltől: 

-neve,-szerződésszám, ügyfélszám, 

- lakcíme, székhelye, levelezési címe, 

- telefonszáma, 

- értesítés módja 

- panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, 

- a panasz leírása, oka 

.- az ügyfél igénye, 

-a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok 

másolata, amelyek a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre, 
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- meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében az érvényes meghatalmazás és 

- a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat 

A panaszt benyújtó ügyfél adatai az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell . 

Amennyiben az ügyfél azonosításához további információra lenne szükség, akkor a panaszos 

megkeresése válik szükségessé.  

5.2./ A panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség 

5.2.1. / A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 

határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat: 

 PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET:   ( a szerződés létrejöttével, érvényességével, 

joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 

kapcsolatos jogvita esetén ) elérhetősége:   

Meghallgatások helyszíne: 1133. Budapest, Váci út 76 Capital Square Irodaház  

Általános ügyekben Pénzügyi Békéltető Testület címe: 1525. Budapest, Pf. 172 

Elszámolással , szerződésmódosítással kapcsolatos ügyekben 1539. Budapest, Pf.670 

Ügyfélszolgálat címed: 1013. Budapest, Krisztina Körút 39  

telefonszáma:  +36-80-203-776 

E mail címe: ugyfelszolgalat @mnb.hu  

MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 

Címe: 1013. Budapest, Krisztina körút 39 

telefonszáma: +36-80-203-776 

levelezési címe: BKKP. Pf.777. 

Bíróság : a fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítására, vagy a panasz 

kivizsgálására előírt 30 naptári napos határidő elmulasztása esetén  a bírsághoz fordulhat. 

5.2.3./ A panasz elutasítására, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos határidő 

elmulasztása esetén   a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető 

Testület , illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául 

szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti. 

5.3. . A panasz kezeléséért díj nem számítható fel.  
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VI. A panasz nyilvántartása 

 

6.1./ A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

6.2./ A nyilvántartás tartalmazza: 

- a panasz leírását,,a panasz tárgyát képező esemény vagy tény leírását, elutasítás esetén 

annak indokát, 

-az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, 

- a panaszra adott válasz postára adásának dátumát. 

 

VII. Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó 

 

7.1./ A Hpt. 288. § (15) bekezdése alapján az MNB-vel a kapcsolatot magam tartom, és a 

fogyasztóvédelmi célú felügyeleti adatszolgáltatásokat az előírt tartalommal és határidőben  

megküldöm  az  Magyar Nemzeti Bank részére, valamint  elősegítem  a tudatos döntéshozatali 

eljárásukat, illetve lehetőségeimhez mérten magam    közreműködöm pénzügyi kultúrájuk 

fejlesztésében .  

VIII. Záró rendelkezések 

 

8.3. A jelen szabályzatom 2017. július hó 03. napjával lép hatályba, azt a hatálybalépés 

időpontjában mind üzlethelyiségemben, mind honlapomon közzéteszem. 

Budapest, 2017, július . 03. 

                                                                      Czuczor Éva  

                                                            szolgáltató pénzügyi vállalkozó 

  

 

  

 


