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DEENK panaszkezelési eljárásrendje  

 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Az eljárásrend célja, hogy a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (további-

akban Könyvtár) funkcióinak és a minőségbiztosítási rendszerének figyelembe vételével 

egységes könyvtári panaszkezelési szabályozás valósuljon meg az intézmény egész terüle-

tén. 
 

2. Panaszkezelésen azt a folyamatot értjük, amely a Könyvtárban az ügyfél-elégedetlenség 

írásbeli vagy szóbeli megnyilvánulásáról való tudomásulvételtől a panaszügy lezárásáig 

tart. 
 
3. Panasznak minősül minden, a Könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, 

esetleges mulasztásával kapcsolatos, a Panaszkezelési eljárásrendben felsorolt módon el-

juttatott észrevétel, kifogás jellegű bejelentés. 
 

4. A Könyvtár a panasz megtételére két alapvető eljárási formát tesz lehetővé a panaszos 

céljától függően: hivatalos, illetve nem hivatalos panaszkezelési eljárás formájában. 
 

a) Nem hivatalos panaszkezelési eljárás esetén a panaszos célja csupán az, hogy szóban 

(akár telefonon is) jelezze észrevételét, illetve kifogás jellegű bejelentéssel éljen. Hivata-

los válaszra a könyvtár részéről nem tart igényt.  
b) A hivatalos panaszkezelési eljárás esetén a panaszos hivatalos választ igényel a 

Könyvtár részéről. Minden esetben nyilvántartásba kerülő, hivatalos válasszal záruló pa-

naszkezelés történik. Hivatalos panasz nem maradhat regisztrálatlan, megválaszolatlan és 

elintézetlen. 

 

5. A könyvtár minden panaszt (függetlenül annak benyújtási módjától) a hatályos adatvé-

delmi szabályozásnak megfelelően kezel. A panaszt tevőkkel szemben a Könyvtár maxi-

málisan udvarias, segítő magatartást tanúsít. 

 

6. Minden panasz dokumentációja eljut a minőségbiztosítási koordinátorhoz, akinek irányí-

tása alatt mindez beépül a mindennapi gyakorlatba, alapul szolgál a szolgáltatásaink mi-

nőségének javításához. 
 
 

II. A panasz benyújtásának módja 
 

A Könyvtár a beérkező panaszok fogadására meghatározott kommunikációs csatornákat biz-

tosít. Panaszt benyújtani lehet: 
 

1. szóban, személyesen vagy telefonon, nyitvatartási időben  

2. írásban:  

a) az erre a célra készített Panasznyilvántartó lapon 

b) levélben, postai úton az érintett könyvtár címére 

3. elektronikus úton: 

a) e-mail-ben (panasz@lib.unideb.hu) 

b) online, a honlapon elhelyezett Panasznyilvántartó lapon 

mailto:panasz@lib.unideb.hu
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III. Hivatalos panaszkezelési eljárás 
 

1. Hivatalos panaszkezelési eljárást kizárólag írásban, illetve elektronikus úton, a jelen eljá-

rásrendben meghatározott módon lehet kezdeményezni, a panaszos adatainak, elérhetősé-

geinek megadásával. A Könyvtár csak ennek alapján biztosítja a hivatalos panaszkezelési 

eljárás lefolytatását. Minden más módon benyújtott panasz nem hivatalos panasznak mi-

nősül. 

A panasznyilvántartó lapon szereplő bármely kötelező adat kitöltésének hiányában, 

anonym panasz, vagy elérhetőséget nem tartalmazó panasz esetén a Könyvtár a nem hiva-

talos panaszkezelési eljárás szerint jár el.  

2. A hivatalosan benyújtott panaszokkal kapcsolatos általános válaszadási határidő a benyúj-

tás napjától számított legfeljebb 7 munkanap.  

- A keletkezett dokumentáció minden esetben a Főigazgatói hivatalba kerül iktatás cél-

jából. 
- A hivatalos válaszról a panaszost az általa megadott elérhetőségek egyikén (postacím 

vagy e-mail cím) értesíti a Könyvtár. 
- Amennyiben a válaszadás nem lehetséges, mert az ügy kivizsgálásához további infor-

mációkra van szükség, a Könyvtár a panaszost erről írásban tájékoztatja. 
- A könyvtárról vagy a könyvtárosokról szóló panasz elbírálását az illetékes osztály ve-

zetője végzi.  
 
 

IV. Nem hivatalos panaszkezelési eljárás 
 

Azokat a panaszokat, amelyek nem a hivatalos panaszkezelési eljárásnak megfelelő módon 

lettek benyújtva a Könyvtár folyamatosan dokumentálja, minőségbiztosítási rendszerében 

nyilvántartja. Ezeket a Könyvtár javaslatnak, észrevételnek tekinti, a tevékenységét és a szol-

gáltatásait javító hozzászólásként kezeli, s azokat a minőség javítása érdekében elemzi, és 

javító intézkedéseket alakít ki.  

A panaszos felé ez további intézkedést nem igényel, hiszen a nem hivatalosan benyújtott pa-

nasz esetén a panaszos nem vár hivatalos választ a Könyvtártól. 
A szóban, személyesen vagy telefonon előterjesztett, nem hivatalos panaszt - amennyiben 

lehetséges - azonnal ki kell vizsgálni és orvosolni kell, majd írásban, vagy elektronikus úton 

rögzíteni szükséges, a dokumentálás és további intézkedések céljából. 
 
 
 

V. A panaszok könyvtári kezelésére vonatkozó határidők 
 
1. A személyesen vagy telefonon benyújtott szóbeli panaszt még a benyújtás napján rögzíteni 

kell. 

2. A postai úton vagy e-mailben érkezett panaszt a beérkezés napján kell dokumentálni. 

3. A hivatalos panaszkezelési eljárás során a válaszadási határidő a benyújtás napjától számí-

tott legfeljebb 7 munkanap. 

4. A Könyvtár a hivatalos panaszokat az iratkezelési szabályoknak megfelelően 5 évig az 

irattárban megőrzi. 
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VI. Az űrlapok hitelesítése 
 

1. Személyes és postai benyújtás esetén a levelet, az űrlap tartalmát a panaszos aláírásával 

hitelesíti. 
2. Az elektronikusan küldött, szabályosan kitöltött Panasznyilvántartó lap aláírás nélkül is 

érvényes. 
 

 

VII. A panasz felülvizsgálata 
 

1. A panaszos, amennyiben a panaszára adott hivatalos válasszal nem ért egyet, elégedetlen az  

elbírálás eredményével, vagy panaszát új információval szeretné kiegészíteni, kérheti annak 

felülvizsgálatát. 

2. A felülvizsgálati kérelmet a felülvizsgálati űrlapon, írásban kell benyújtani (postai úton  

vagy e-mailben), az alapeljárás iktatószámára való hivatkozással. A felülvizsgálati kére-

lemnek tartalmaznia kell a panaszos adatait, iktatószámot, a felülvizsgálati kérelem indok-

lását. 

3. A felülvizsgálati kérelem eljárási szabályai a jelen szakaszban foglalt eltérésektől eltekintve 

(5-6. pont) megegyeznek az alapeljárás szabályaival. 
4. A felülvizsgálati kérelemről a Könyvtár 7 munkanapon belül dönt, melyről a felülvizsgálati 

kérelemben a panaszos által megadott elérhetőségek egyikén (postacím vagy e-mail) értesí-

ti a kérelmezőt. 
5. A felülvizsgálati kérelemről az illetékes osztály vezetője dönt, az eset kivizsgálójával  

    történt konzultáció során. 
6. A felülvizsgálati kérelemre adott válasz kizárólag vezetői ellenjegyzéssel ellátva érvényes. 

7. A hivatalos panaszkezelési eljárás a panasz, ill. a felülvizsgálati kérelem elbírálásával zárul. 

 

Saját panaszkezelési rendszerében a Könyvtár az adott panasszal kapcsolatban további felül-

vizsgálati lehetőséget nem biztosít. 
 

VIII. Panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők: 

A hivatalos válaszról a panaszost az űrlapon általa megadott módon, elérhetőségen kell írás-

ban értesíteni.  

A hivatalos panaszokat a Könyvtár iktatja, és 5 évig az irattárban megőrzi, a panaszos kérel-

mére biztosítja annak megtekintését. 

 

 

 


