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i S zab 6lv zata

rendelkez6sek

A

szabillyzat c6lia, hogy a Szabadid6k ozpont 6s I(cinyvt6r
Fert6szentmikl6s (tovibbiakban:
I(cinryt6t) nyilv6nos konyvtiti funkci6inak 6s min6segbiztositisi rendszet6nek
figyelernbe
v6tel6vel egys6ges konlwtiri pznaszkezell.si szzb6lyoz6"i hozzon
l6tre, biztosiwa a haszn6i6j
visszajelz6seket' C6lunk olyan eli6r6sok alkalmazisa, amelyek
r6v6n tev6kenys6geink sor6n
keletkez6, a kovetelrn6nyeknek nern megfeIeI6 szolg6ltat6sok
azonosithat6ak, kezelhet6ek

legyenek.

2' A panaszkezel6si elj6t6,s zlapia a p^n^sz.A panaszke zellsi eljdrisban
panasznak min6siil minden
olyan a kony'vtlr mfikod6s6vel, tev6kenys6g6vel, szolg6\tatLsaiva^I,
er"tleges mulas zt6s6val
szemben megfogalmazott 6.szrev,6tel, kifogis, k6telem, amely
a szab6lyza$af, rcgzitett rn6don
keriil benyirjtisra.

A I(onywtit a p^nasz megt6tel6re zz al6bbi k6t

3'

erj6r6si lehet6seget biztosiga:

nem hivatalos, illetve hivatalos pznaszkezel6si eljiris (fiiggetleniil
pzn^szos szand6k6t6l)
^
a) A nem hivatalos panaszkezellsi eIi66s eset6n a panaszos c6lja,hogy
jelezze6szrev6tel6q
l<tfog6's6t- hivatalos villaszn akonyvtilr t6.sz6r6lnem tart ig6nytEbb; az esetben nem kell
krtolteni a panaszfelv6teli rirlapot.

b) A hivatalos panaszkezel6si

elifu|.s

sorin rninden esetben nytlvintart;.sba keriil6, hivatalos
A hivatalos elj6r6s sorin minden esetben ki kell

v6lasszal z6tulo panaszkezeJ6s tott6nik,
t6lteni a panaszfelv6teli ritlapot.

4' Alapelv, hogy a kcinlwtfu a panaszokat 6s a panaszosokat mindenfajta megkiilcinbciztet6s
n6lkiii,
egyenl6en, ugy^n^zon eliiltds 6.s szab6ly szerint kezeli, a. hat1lyos'adawJdelmi
szabalyoz1snak
megfelel6en.

II. A panasz benyriitds hnakm6dia
A Konyvtdr

^

p^rr szok benyrijtdsLta az al6bb felsorolt kommunik6ci6s lehet6s6geket biztosiga,

eljfu6st csak az igy megjelolt m6don lehet kezdem 6nyezni:

1,.

Szem6lyesen

Nyitvatat6si id6ben aI{6nyvt6rban (9444 Fert6szentmikl6s Szent Isw6n u.20-21.)
lehet panasszal
6lni (1' sz6mu mell6klet). A I(onyvtdr nyrfrr^t^rtisi ideje Fert6szentmikl6s v6ros honlapj;n
megtal6lhat6: htqr : / /www.fertoszentmiklos.hu/ (tovibbiakban: honlap)

2.

Telefonon

Nyiwatat6si id6ben

3.

a

I{}nyvtfu telefonos el6rhet6s6g6n lehet

panasszal

&n

eg

/

544-514)

ir6sban
n Postai iton a I(onyvt6r cim6te (9444 Fert6szentmikl6s, Szent Istv6n u.20-21.) kiiidott
Iev6lben.

b)
c)

A I(cinyvtdrban a r. szilmimeil6kret kitoltott arilfutftrrapjhn.
E'lektronikusan

a konlrvtar@fertoszertmiklos.hu e-mail
clmte fut lev6lben, Az e-rnallhez
minden esetben csatolni kell a honlapt6l letolth et6, szabillyosan
kitoltcitt panaszfelv6teli
ritlapot (1,. szimimell6klet).

III. Hivatalos panaszkezel6si

eliinfus

a jelen szzbillyzat 1,. sz. rnell6klete

tekinti

6s ennek megfelel6en

2' A I(cin1wt6t

szerinu

jdr el.

az iSrrapon szetepl6 bdtmeiy kotelez6 adat kitolt6s6nek
hi6ny6bana nem hivatalos

panaszkezel6si e1j6r6s szeint j6r el.

IV. Az iirlapok krinyvt6ri kezel6s6re vonatko zo hat6i.d6k
A szem6lyesen vagy telefonon benyfjtott p^n^szt m6g z benyrijt6s napj6n,a
postal
rnailben 6rkezettp^n^sztpedig a be6rkez6s napj in nytlvilntartil,sba
kell venni.

riton vagy e-

V. Az iirlapok hitelesft6se
I

'

Szem6iyes 6s postai

benyfjtis eset6n

az

firlzp tattalm6t

a. patvrszos

zl6r6,s6valhitelesiti.

2. Az elekttonikusan kiildcitt panaszfelvlteli fidap al6n6sn6lkii{ is 6r6nyes.

3'

azt ielzlslrt6kfinek kell tekinteni, amennyiben
pen be kell jonnie aI{6nyvtarba, hogy kitoltse a
esit.

4. N6vtelentil bekiildott panaszokkal akonyvtilr nem foglalkozik.

VI. A panasz elbirillhsa
1

.

A I(onyvtirba keril6

cisszes paro,sz az intlzmlnyvezet6hciz keriil.

2' A panaszra adott hivatalos vilIaszktza6lagtntl.zm6nyvezet6iellenjegyz6ssel
6rv6nyes.
3'

A hivatalos

v6laszr6l a panaszost az firlapon 6ltala megadott el6rhet6s6gek egyik6n
(postacim
vagy e-mail cim) kell 6tesiteni. Amennyiben az .i,gy l<tvizsg6l6s6hoz
tovTbbi flform6ci 6ra van
sziiks6g, a I{itnyvt6r p^n^szost er6l fuilsbzn t6j6koztagz.
^

4'

A benyfjtott,

nyilv6ntartdsba vett hivatalos panaszok kezel6si ideje
szilmitott 10 munkanap.

a nytlvhntartil,sba

v6telt6l

5' Az iirrapokat 6s a' p^naszra adott hivatalos v6laszt a I(cinyvt6r
5 6vig meg6rzi es a panaszos
k6r6s6te biztosiga annakmegtekint6s6t,

VII. A p^nasz feliilvizsg6lata
1.

A panaszos, amennyiben a panaszfuta adott hivatalos vilasszalnem
6ft
tnf otmici6valszeretn6kieg6sziteni,k6rhetiannakf elulvizsgLlatat.

2.

ij

A feliilvizsgdlati k&elmet a jelen szabiryzat2. sz. melllklet6ben talillhatofeliilvizsg6lati
ftlapon
kell benffitani szem6lyesen vagy rtilsban (postai irton vagy e-rnailben),
alapelj66s
tktat6 s z 6mata v al6 hivatko

3.

egyet, vagy panasz1t

z 6s

s

^z

al.

A feliilvizsgilati k&elern eliilrisi szabillyata jelen szakaszbanfoglait elt6r6sekt6l
eltekintve (IV.
6s
V. pont) megegyeznekaz alapelj6r6s szabillyatval.

4.

A

feliilvizsg6lati k6telemt6l a I(cinyvtfu 10 munkanapon beliil
dcint, melyr6l a feliilvizsg6lati
k&elemben a pan^szos 6ltal megadott e1&het6s6gek egyik6n
(postacim vagy e-mar1) 6rtesiti a
k6relmez6t.

5. A feliilvizsg6lati k6relemr6l aKonyvtfuvezet6je ddnt.

6'

A

feliilvizsgillan k6relemte adott vilasz krzit6Lag int6zm6nyvezet6i
ellenjegyz6ssel el11wa

6rv6nyes.
7

' A hivatalos panaszke ze16.si eIiiltils

p^n^sz,ill. a felii{vi zsgillattk6relem eIbt6l6s6vaI

zfuul. Saj6t
^
panaszkezel6si tendszet6ben a Konyvtdr
az tdottpunas"iulkapcsolatban tovabbi feliilvizsg6lati
Iehet6s6get nem biztosit.

Fet6szentmikl 6s, 2018. ianwfu 3.
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