
                                                       PANASZKEZELÉS, ÉSZREVÉTELEK BEJELENTÉSE 

 

A Szolgáltatóhoz az utasok benyújthatják a Közlekedésszervező által nyújtott szolgáltatásokkal 

kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket, valamint a Szolgáltató által nyújtott személyszállítási 

szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket egyaránt.  

Mindkét esetben a panaszra, bejelentésre, a választ a Szolgáltató fogja megküldeni, de a  

Közlekedésszervező által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos utaspanaszokat a Szolgáltató a 

Közlekedésszervezőhöz továbbítja vizsgálat lefolytatása, és szakmai állásfoglalás megkérése céljából. Ez 

utóbbi utaspanaszokkal kapcsolatosan a Szolgáltató azt a felelősséget vállalja, hogy a panasz tartalmától 

függően a Közlekedésszervező részére a panaszt megválaszolás céljából továbbítja. A szakmailag 

alátámasztott választ tehát a Közlekedésszervező adja meg a Szolgáltató részére, melyet ez alapján a 

Közlekedésszervező jognyilatkozatának kell tekinteni. Azonban a panasz egyértelmű beazonosításához 

szükséges adatokat (járatszám, pontos időpont, helyszín) a panasztevőnek meg kell adnia a 

bejelentésében. Minden esetben a panaszra adandó végleges, összefogott választ a Szolgáltató küldi meg 

a bejelentő részére, függetlenül attól, hogy saját feladatkörében járt-e el a panasz kivizsgálása során, 

vagy abba bevonta a Közlekedésszervezőt. 

A Szolgáltató a közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő utasoktól, ügyfeleitől érkező, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket egyszerűen, átláthatóan, megkülönböztetéstől, 

diszkriminációtól mentes módon kezeli.  

Az utas észrevételeit (panasz, javaslat, dicséret, információkérés), illetve kárigényét az alább felsorolt 

helyeken és címeken, illetve elérhetőségeken jelentheti be: 

 Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodájában 

Millennium Üzletház 7621 Pécs, Rákóczi út 60. 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő, kedd, szerda  7.30-16.30  

Csütörtök    7.30-17.30 

Péntek    7.30-12.30 

Telefonszám:   72/510-992   

e-mail cím: ugyfelszolgalat@tukebusz.hu;  

 a Szolgáltató honlapján üzemelő webmail felületen (www.tukebusz.hu/tartalmak/kapcsolat) 

 Panaszlapon és Vásárlók könyvében történő bejegyzéssel. 

Személyesen és telefonon tett észrevétel esetén annak elintézési módjára vonatkozóan az Ügyfélszolgálat 

megadja a szükséges felvilágosítást, illetve, ha lehetősége nyílik rá, azonnal, helyben intézkedik.  

Az észrevételek nyilvántartásba vételének időpontja a személyesen, vagy telefonon tett bejelentés 

esetében a közlés napja, az írásbeli észrevétel esetében a Szolgáltatóhoz történő érkezés napja. A szóban 

vagy telefonon bejelentett panaszokról, észrevételekről a Szolgáltató jegyzőkönyvet vagy feljegyzést 

készít.  

A panaszra, bejelentésre a Szolgáltató írásban válaszol, kivéve, ha a telefonon, vagy szóban megtett 

bejelentést azonnal elintézi és az utas erre tekintettel kéri az írásos válaszadás mellőzését. Névtelen 

bejelentésre a Szolgáltató írásos választ adni nem tud.  

A Szolgáltató 30 napon belül indoklással ellátott választ ad, vagy – indokolt esetben – tájékoztatja az 

utast a lezárás és az eredményközlés várható időpontjáról. 

 

 

 

 

 

Kapcsolat nélkülinek kell tekintetni azokat az észrevételeket, amelyeknél a bejelentő válaszcímet vagy 

egyéb kapcsolatteremtési lehetőséget nem adott meg, és az a bejelentésből sem állapítható meg. Ebben az 

esetben a Szolgáltató a válaszadást mellőzi.  

 

 

Névtelennek kell tekinteni azt a bejelentést, amelyről nem lehet beazonosítani a bejelentő nevét. Ebben 

az esetben a Szolgáltató a válaszadást mellőzi.  

A Szolgáltató a további esetekben a bejelentést, panaszt nyilvántartásba veszi, iktatórendszerében rögzíti, 

valamint a szükséges intézkedéseket megteszi, de a válaszadást mellőzi:  

 amennyiben az ügyfél ezt kifejezetten kéri, és bejelentésében erre utalást tesz,  

 amennyiben az észrevétel, bejelentés, panasz 90 napnál régebben történt eseményre vonatkozik.  

A Szolgáltató köteles az ügyfél vagy bejelentő adatait bizalmasan kezelni, ami azt jelenti, hogy az 

adatokat a bejelentés belső kivizsgálása érdekében csak akkor adhatja meg a kivizsgálást végző kérésére, 

ha az a vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges. 

Ha a panaszt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a Közlekedésszervező nyolc napon belül az 

illetékesnek (Szolgáltató) megküldi és erről a bejelentőt tájékoztatja. 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok, a jelen Üzletszabályzat megsértésével kapcsolatos és a 

Szolgáltató általi kivizsgálás a panaszos számára nem vezetett kielégítő eredményre (ha a panaszt a 

Szolgáltató nem bírálta el, vagy a Szolgáltató panaszkezelési eljárása nem vezetett a panaszos számára 

kielégítő eredményre), panaszát a Szolgáltató a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mint utasjogi 

hatósághoz 5 napon belül köteles elbírálásra benyújtani. A Szolgáltató e kötelezettsége nem zárja ki a 

panaszos azon jogát, hogy közvetlenül az utasjogi hatósághoz forduljon. 

Az utasjogi hatóság elérhetőségeit a Szolgáltató a weboldalán 

(http://www.tukebusz.hu/tartalmak/Altalanos_fogyasztovedelmi_tajekoztato) teszi közzé. 

 
Tüke Busz Zrt.   

2018. július 1. 
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