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A panasz-ügyintézés szabályzata  

A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 
továbbiakban: Társaság -, mint pénzügyi szervezet, az ügyfelek panaszainak 
kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban 
meghatározott kötelezettségek betartásával jár el.  

A hatályos jogi rendelkezések azonban nem tartalmazzák minden esetben és 
teljes körűen azokat a szempontokat, amelyeket a pénzügyi szervezetek a piaci 
gyakorlatban kialakítanak, és működésükben sikerrel alkalmaznak saját 
munkájuk hatékonyabb megszervezése és ügyfeleik igényeinek magasabb szintű 
kielégítése érdekében.  

Jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket a 
Társaság panaszügy-intézési tevékenységének kialakítása és gyakorlása során 
szem előtt tart, követendő piaci gyakorlatként elismer, és amelyet - felismerve a 
piac önszabályozó erejének növekvő jelentőségét - nem jogszabályi 
kötelezettség alapján, hanem önként, a jó panaszügyintézés általánosan 
elfogadott egységes mércéjeként követ.  

A panaszkezelési szabályzat alapelve, hogy a Társasággal szemben felmerült 
panaszok fontos ismereteket hordoznak a szervezet számára, ezért azok 
kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen 
be kell építeni a Társaság tevékenységébe. További alapelv, hogy a Társaság a 
panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, 
ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli.  

 

I. A panasz 

1. Panasz a Társaság szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés 
megkötésével, a szolgáltató a szerződés fennállása alatti, a Társaság 
részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses jogviszony 
megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő - 
tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogása. A panasz kivizsgálása 
térítésmentes, azért külön díj nem számítható fel. 

2. Nem minősül panasznak, ha a fogyasztó/ügyfél a Társaság általános 
tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. 

 

II. A panaszos 

1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Társaság 
szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos 
tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. 

2. A panasz meghatalmazott, szervezeti vagy egyéb törvényes képviselő 
útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja a benyújtási 
jogosultságot. Ennek meglétét meghatalmazott esetén a benyújtó 



közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással igazolja. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány 
alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - 
törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, 
panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, 
természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában 
a pénzügyi szervezet közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés 
gyorsítása érdekében. 

3. A panaszos általában ügyfele a Társaságnak, panaszosnak tekintendő 
azonban az a személy is, aki a Társaság eljárását nem valamely konkrét 
szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő 
tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. 

 

III. A panaszügyintézést ellátó szakmai terület meghatározása 

1. A Társaságon belül a panaszfelvételt és panaszintézést a vezető faktoring 
referens munkakörben alkalmazott munkatárs végzi.  

2. A panaszügyintézés során, amennyiben az ügyfél a Társaság elsődleges 
válaszával nem elégedett, biztosítani kell az azt ellátó szakmai terület 
munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. 

3. A panaszügyintézés rendje illeszkedik a Társaság felépítéséhez, 
sajátosságaihoz. 

 

IV. A panasz felvétele, panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai 
 

1. A panasz benyújtására a Társaság az ügyfelek igényei és saját adottságai 
alapján több, az ügyfél által választható lehetőséget biztosít, amelyek az 
alábbiak: 

� írásban:  
� személyesen vagy más által átadott irat útján, 
� postai úton (HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. 
(Hódmezővásárhely, Medgyessy F. u. 6/C fsz. 5.) levelezési 
címen, 

� elektronikus levélben - folyamatosan, nyitvatartási időtől 
függetlenül az alábbi e-mail címen: hodfaktor@invitel.hu, 

� telefonon: 
Nyitvatartási időben hétköznap 9.00-17.00 óráig az alábbi 
telefonszámon: +36 62/220-780, szerdai napokon 8.00-20.00 
óráig az alábbi telefonszámokon:+36 62/220-780 nyitvatartási 
időben; +36 30/791-8215 rögzített vonalon nyitvatartási időn 
kívüli időpontban. 

� szóban: 
Nyitvatartási időben hétköznap 9.00-17.00 óráig a HÓDinvest-
FAKTOR Pénzügyi Zrt. székhelyén, 6800 Hódmezővásárhely, 
Medgyessy F. u. 6/C fsz. 5. szám alatt. 

2. A Társaság a panasz jellegétől függően a kivizsgálás érdekében az alábbi 
adatokat kérheti be: 



a) ügyfél neve 
b) szerződésszám, ügyletszám 
c) ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe 
d) ügyfél telefonszáma 
e) ügyfél e-mail címe 
f) értesítés módja 
g) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás 
h) panasz leírása, oka 
i) panaszos igénye 
j) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan 

dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre 
k) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás 
l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kell kezelni. 
 
 

V. A panasz kivizsgálása 

A Társaság a panasz beérkezésével azonos módon, haladéktalanul visszaigazolja 
a panasz beérkezését, valamint közli annak azonosítására szolgáló adatokat, 
továbbá felhívja a panaszos figyelmét a panaszkezelési szabályzat 
elérhetőségére, amely tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó 
információkat. 

1. Szóbeli panasz 

1.1. A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal meg 
kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A Társaság a telefonon közölt 
szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától 
számított öt percen belüli, az illetékes ügyintéző élőhangos bejelentkezése 
érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató jegyzőkönyvet 
vesz fel. 

1.2. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, 
hogy panaszáról hangfelvétel készül. 

1.3. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt öt évig meg kell őrizni. 

1.4. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá 
térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyvet. 

1.5. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. Ha a 
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az nem vezet eredményre, a 



Társaság köteles az ügyféllel közölni a panasz azonosítására szolgáló egyedi 
azonosítót. 

1.6. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz 
esetén az ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a 
panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek meg kell küldeni. Ebben az esetben 
a panaszra adott, indokolással ellátott választ a közlést követő 30 naptári napon 
belül kell megküldeni. 

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

a) az ügyfél neve, 
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési 

címe, 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
d) 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, 

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve 
a tag pénztári azonosítója, 

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 
jegyzéke, 

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon 
közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az 
ügyfél aláírása, 

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és 
i)  a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 

2. Írásbeli panasz: 

2.1. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz 
közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. 
 

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az ügyfél részére kizárólag általános 
tájékoztatás adható a Társaság szolgáltatásával kapcsolatosan. 

Amennyiben a bejelentés nem tartalmaz elegendő információt a panasz érdemi 
kivizsgálásához, a Társaság telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a 
hiányzó adatok pótlása érdekében. 

 

VI. Tájékoztató 

1. A panaszügyintézésről a Társaság az ügyféltérben tájékoztatót helyez el 
(2. számú melléklet), amelyben feltünteti a panaszügyintézéssel kapcsolatos 
tudnivalókat, a felügyeletet ellátó hatóságot, továbbá tájékoztatja a panaszost az 
elutasítás esetén igénybe vehető békéltetés vagy közvetítés lehetőségéről, illetve 



egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint azok igénybe vételének esetleges 
jogszabályi határidőiről. 
2.  A Társaság az erre irányuló kérelem esetén írásbeli tájékoztatást nyújt 
panaszkezelési eljárásáról. A szóbeli panasz esetén a Társaság felhívja a 
panaszos figyelmét a panaszkezelési szabályzat elérhetőségére, amely 
tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó információkat. 

 

VII. Panaszbejelentő nyomtatvány   

1. A Társaság lehetővé teszi, hogy az ügyfél az írásbeli panasz benyújtásához 
- a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján közzétett - 
formanyomtatványt alkalmazzon. A Társaság a honlapján az ügyfelek számára 
elérhetővé teszi a formanyomtatványt mind külön, mind jelen szabályzat 
mellékleteként (1. számú melléklet). 
2. A Társaság köteles az 1. pontban megjelölttől eltérő formában benyújtott 
írásbeli panaszt is befogadni. 
3. A Társaság gondoskodik arról, hogy az ügyféltérben kinyomtatott 
formában MNB által a honlapján közzétett formanyomtatvány ügyfélfogadási 
időben állandóan rendelkezésre álljon. 
4. Az ügyfél más személy általi képviseletére adott meghatalmazásra 
vonatkozó, Társaság által preferált mintát a meghatalmazottak eljárásának 
megkönnyítése érdekében Társaság elérhetővé teszi jelen szerződés 5. sz. 
mellékleteként a honlapján, valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségekben, ugyanakkor, amennyiben az ügyfél nem a pénzügyi szervezet 
által készített mintát veszi alapul, úgy a Társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a meghatalmazásnak milyen elengedhetetlen formai kellékei vannak.  

 

VIII. A panaszügy intézése 

1. A Társaság a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a 
jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel legkésőbb 30 napon belül teljesíti, 
azzal, hogy bármikor az ügyfél erre irányuló kifejezett kérésére – tájékoztatja az 
ügyfelet arról, hogy az eljárás milyen szakaszban van.  
2. Gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában 
követhetően az illetékeshez továbbításáról anélkül, hogy a panaszügy intézése 
emiatt késedelmet szenvedne. A szóban előterjesztett, illetve a személyesen 
leadott írásbeli panasz esetében – amennyiben arra akadályoztatás miatt nem a 
vezető faktoring referens által kerül sor - az azt felvevő, ill. átvevő felvilágosítja 
az ügyfelet a panaszt intéző személyéről.   
3. A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vesz részt a Társaság 
olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. 
4. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani 
kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést. 
5. A panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak lehetőleg rendelkezzenek 
széleskörű, alapos szakmai ismeretekkel és az ügyfélszolgálati munkához 
szükséges készségekkel és képességekkel. 
6. A Társaság a beérkezett panaszokat az általa a vonatkozó jogszabályok 
alapján meghatározott, de egységes elvek szerint kialakított és áttekinthető 



rendszerben, valamennyi panaszügy-intézési szakaszban követhetően kezeli és 
tartja nyilván, azzal, hogy a nyilvántartás a panasz elbírálását követően 
tartalmazza:  

- a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény 
megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját, a panasz rendezésére 
vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 
indokát, az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért 
felelős személy megnevezését, a panaszra adott válaszlevél postára 
adásának dátumát. 

7. A Társaság a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és 
egyértelmű indokolással látja el, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos 
részére. Ha az indoklás jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése 
mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Ez utóbbi rendelkezés 
irányadó akkor is, ha az valamely szerződéssel kapcsolatos dokumentumra 
hivatkozik. Az indoklásban a Társaság tájékoztatja a panaszost – a postára adás 
dátumát kivéve - az előző pontban foglaltakról, a rendelkezésére álló 
igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről. 
8. A Társaság válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely 
alkalmas annak megállapítására, 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. 
 

 

IX. Igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek  

1.  A panaszkezeléshez a Társaságnak tájékoztatási kötelezettsége fűződik a 
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan is, mely kiterjed arra, hogy adott ügyben 
a panasz és a panaszkezelés jellege alapján mely jogorvoslati fórum(ok)hoz, 
milyen eljárás(ok) keretében fordulhat. 
2.  A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő 
ügyfél az alábbiakhoz fordulhat: 

a) Pénzügyi Békéltető Testülethez: a szerződés létrejöttével, 
érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel 
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén (Cím: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39., Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., Telefon: +361-
489-9700, E-mail: pbt@mnb.hu); 

b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi 
rendelkezései megsértésének kivizsgálása esetén (Levélcím: 1534 Budapest 
BKKP Postafiók: 777, telefonszám: 06-40-203-776, E-
mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu); 

c) bírósághoz: a Polgári perrendtartás szabályai alapján jogsértés esetén. 

3.  A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél bírósághoz fordulhat. 



4.  A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztót tájékoztatni kell 
arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi 
Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatványt 
Társaságunk részére postai úton költségmentesen, haladéktalanul megküldi. 
Amennyiben a Társaság rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan 
elektronikus hozzáféréssel rendelkező fogyasztóról van szó, ilyen esetben a 
formanyomtatványokat elektronikus úton küldjük meg haladéktalanul, 
költségmentesen. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a formanyomtatványok 
megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló szolgáltatói 
telefonszám, e-mail elérhetőség és postai cím megjelölését is. 

5.  Társaságunk válasza panasz elutasítása esetén kiterjed fogyasztónak 
minősülő panaszos ügyfél esetén arra is, hogy panasza álláspontunk szerint a 
panasz és a panaszkezelés alapján  

• fent részletezett /2. a)-c) / mely érdek-, vagy jogsérelmi kört érinti,  
• amennyiben azok közül többet érint: arról, hogy a panaszban 

foglaltak mely része mely körbe tartozik, 

és ennek megfelelően panasza mely részével kihez fordulhat, továbbá a pénzügyi 
fogyasztóvédelmi beadvány benyújtása céljára rendszeresített 
formanyomtatványoknak mi az elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetősége. 

 

X. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők 

1. A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni. 
2. A Társaság a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, 
hogy az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, 
amelyek célja többek között a panaszügyintézés hatékonyságának mérése. 
3. A Társaság a panaszokról meghatározott időközönként, de célszerűen 
legalább éves gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek 
kapcsán leginkább érintett termékeket, üzletágakat vagy egyéb működési 
területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése 
érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket.  
4. Az elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a 
szolgáltatási folyamatba. 
5. A Társaság panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a fogyasztói 
igényekre és saját üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel 
folyamatosan fejleszti. 

Hódmezővásárhely, 2015. 10. 20. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Formanyomtatvány a pénzügyi szervezethez benyújtandó 
panasz pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos viták rendezésére 

2. számú melléklet: Ügyfél tájékoztató  

3. számú melléklet: MNB-hez címzett fogyasztói kérelem 



4. számú melléklet: Pénzügyi Békéltető Testülethez címzett fogyasztói kérelem  

5.   számú melléklet: Meghatalmazás mintája 


