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Az Ecotech Nonprofit Zrt. felnőttképzési 

Információ-, ügyfélszolgálat- és panaszkezelési rendszere 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000349/2014 

 

Jelen dokumentum tartalmazza az Ecotech Nonprofit Zrt. által működtetett információs, 

ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását 

1.1. Információs csatornák 

Az Ecotech Nonprofit Zrt-nél a képzési programról szóló tájékoztatást az adott képzési 

program oktatásszervezője végzi. 

Az információs rendszer kommunikációs formái: 

. személyes elérhetőség 

. szervezeti e-mail cím 

. vezetékes és mobiltelefon 

. honlap 

A minőségirányítási rendszer folyamatai egyértelműen rögzítik a képzésben részt vevő 

felnőttekkel és a partnerekkel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, 

különös tekintettel a körültekintő ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és 

feldolgozására. 

Az Ecotech Nonprofit Zrt. tevékenységéből és működésmódjából következően a belső 

kommunikáció túlnyomórészt szóbeli kommunikáció, személyes találkozások keretében. 

Emellett a folyamatos kapcsolattartás eszköze a munkatársak és a partnerek között történő 

elektronikus levelezés. Ezek mellett az intézményen belüli kommunikáció keretéül az 

esetenként szervezett munkatársi megbeszélések szolgálnak. 

Az intézményi kommunikációban érintettek köre: 

. Főállású munkatársak 

. Szakmai partnerek (az aktuális programnak megfelelően) 

. Oktatók 

. Képzések résztvevői, ügyfelek 

. Potenciális ügyfelek, résztvevők 

1.2. Ügyfélszolgálat működtetése 

Az Ecotech Zrt. felnőttképzési, és felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet 

végez, ügyfeleivel történő kapcsolattartás céljából ügyfélszolgálatot tart fenn. Általános 

tájékoztatásként ügyfeleink számára a honlapunkon és a marketing tevékenység 

eredményeként létrehozott hirdetéseken, plakátokon található információkat szolgáltatjuk. 

Ezen kívül munkatársaink személyesen, telefonon, és e-mailben is állnak ügyfeleink 

rendelkezésére. 

1.3. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 

Cím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A. 

Telefon:  

Szakmai képzések: 06-25/551-125 

Nyelvi képzések: 06-25/551-193 

Felnőttképzési asszisztens: 06-25/551-628 

Fax: 06-25/551-297 

E-mail: info@ecotechzrt.hu 

Honlap: www.ecotechnpzrt.hu 

Személyes ügyintézés: Munkanapokon (h-cs) 9.00-15.00 illetve (p) 9.00-12.00 keretein belül 

előre egyeztetett időpontban. 
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1.4. Panaszkezelés 

Az ügyfél panaszát a következő módokon teheti meg: 

. Írásban a képzés oktatójának, vagy bármely szervezeti munkatársnak átadva 

. Írásban postai úton vagy elektronikus levélként 

. Szóban (személyesen vagy telefonon) 

A panaszt felvevő személy saját hatáskörében kísérletet tesz a panasz okának elhárítására, 

amennyiben ez lehetséges. Ha a panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről és 

körülményeiről tájékoztatni kell a képzésért felelős vezetőt, aki köteles a panaszt regisztrálni, 

majd ezt követően meghatározza a kivizsgálás módját, határidejét és felelősét.  

Minden jogos panasz esetén Minőségjavító Lapon dokumentáljuk a nem-nem megfelelőséget. 

A panasz kivizsgálásának időtartama lehetőség szerint az ügyfél bejelentésének/panasz 

beérkezésének időpontjától számított 2-3 munkanapot ne haladja meg. Jogos panasz 

rendezését és az ügyfél tájékoztatását legfeljebb 30 munkanapon belül le kell zárni. 

Amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, 

az ügyfelet a bejelentéstől/beérkezéstől számított 15 munkanapon belül írásban értesíteni kell 

arról, hogy ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. A 

válaszlevélben az ügyfél által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ kell adni, 

amennyiben az ügyfél kérelme elutasításra kerül, akkor a válasznak az indoklást is 

tartalmaznia kell. 

A képzésben résztvevők a felnőttképzési szerződés aláírásakor papíralapon is kézhez kapják a 

panaszkezelési tájékoztatót, mely tartalmazza az ügyfélszolgálat minden elérhetőségét. 

1.5. Panasz rögzítésének módja 

A szóbeli, helyben azonnal rendezett panaszokról nem kell jegyzőkönyvet felvenni. 

Amennyiben a szóbeli panasz rendezése helyben nem oldható meg, az ügyfél a bejelentést a 

Panasztételi Űrlapon nyújthatja be, melyen rögzíti a panaszoló adatai is. Ha az ügyfél 

bizonylattal vagy egyéb irattal is kiegészíti bejelentését, akkor annak tényét is dokumentálni 

kell, és másolatát is csatolni a jelentéshez. 

Amennyiben a panasz egyéb írásbeli vagy fizikai jelenlétet nélkülöző szóbeli panasz, és a 

panaszoló adatai nem állnak rendelkezésre, a panaszt felvevőnek Ügyfélpanasz Nyilvántartó 

Lapot kell kitölteni. 
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1.6. Vevői/ fogyasztói vitarendezés  

Amennyiben a vevő úgy érzi, hogy reklamációját nem került kielégítően rendezésre, a 

következő helyileg illetékes fogyasztóvédelmi szerveknél kérheti kérelmének orvoslását: 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 

 Fejér Megyei Békéltető Testület, 

 továbbá azt bírósági úton érvényesítheti. 

 

Fejé Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

8050 Székesfehérvár, Pf. 936. 

Telefonszám: +36 22 501 751 

Telefax: +36 22 501 627 

E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu 

 

Hatáskör: 

 hatósági árakra vonatkozó rendelkezések betartásával kapcsolatos panaszok, 

 fogyasztói panaszok, 

 a szolgáltató ügyfélszolgálati tevékenységével, fogyasztói szerződéssel kapcsolatos 

panaszok, 

 a szolgáltató által alkalmazott elszámolási mérőeszközökkel kapcsolatos panaszok, 

 az önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján a szolgáltató üzletszabályzatának 

véleményezése. 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: +36-22-510-310, fax: +36-22510-312,  

e-mail: fmkik@fmkik.hu 

 

Hatáskör: 

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban felmerült, 

valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben kialakult vitás ügyek 

bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

E célból az egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén 

pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének 

biztosítása érdekében. 

Fontos, hogy a békéltető testületek nem járhatnak el olyan jogvitákban, amelyek esetében 

valamely jogszabály egy másik szervezetet vagy hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal. 
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