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Panaszlevél

Miről írjunk a panaszlevélben?

A panaszlevél bekezdő sorában írjuk meg, hogy milyen célból írunk, azaz, hogy problémánk van

egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. A második bekezdésben kell részleteznünk,

hogy az ígérttel szemben miben különbözött az a termék vagy szolgáltatás, amit kaptunk és hogy

milyen  ellenszolgáltatást  várunk  a  hiba  kiküszöbölésére.  Ez  lehet  cseretermék  vagy

pénzvisszatérítés. A harmadik bekezdésben pedig természetesen a lezáró mondatok szerepelnek. 

Nézzünk egy példát: belépőjegyet vásároltál egy híres arborétumba a nagynénéd születésnapjára, de

amikor  elmentél,  akkor  éppen  felújítási  munkálatokat  végeztek.  Panaszlevéllel  fordulsz  az

arborétum üzemeltetőjéhez.

Dear Sir or Madam

I am writing to express my strong dissatisfaction with your Floral Fauna Park that we visited last

Saturday.

Your park has been advertised as the richest and most beautiful park in the county but last Saturday

we were shocked when we visited the park. I bought two tickets to your park for my aunt as a

birthday present. She loves plants and flowers. First, we were very surprised to find that we could

not enter the park at the main gate but we had to get in through a side door. Second, we felt really

awkward when we saw that there were construction works in the whole garden. We could not walk

normally and we always had to avoid big piles of rocks and dirt. In addition, the works were very

loud too with the working machines. I really felt bad because I wanted to give a very nice surprise

to my aunt. I think that when I bought the tickets you should have drawn my attention to the fact

that there are construction works in the park.  Regarding the seriousness of this case, I demand a

full refund of the entry tickets to the park.

I look forward to hearing from you as soon as possible.
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Yours faithfully,

Jack Gordon

 Amikor több példát említesz meg, hogy mire volt panaszod, ezeket a kifejezéseket használhatod:

First- először In addition - ráadásul However - noha

Second - másodszor Futhermore - továbbá Therefore - ezért

Third - harmadszor Moreover - valamint Finally - végül

To make matters worse - ami 

még ront a dolgokon

I suggest that you look into this 

matter at once.

   

Gyakran előforduló témák a panaszlevélnél:

a) Termék esetében:

hol és mikor vásároltad a terméket

miben tér el a megvásárolt termék attól, amit ígértek

próbáltál az ügyfélszolgálattal beszélni, de nem voltak segítőkészek

milyen kompenzációt kérsz (termékcsere, pénzvisszafizetés)

helyettesítő terméket tudnak-e adni

a kellemetlenségek és hátrányok, amit a hibás termék okozott neked

jogi útra tereled a probléma megoldását

b) Szolgáltatás esetében:

mikor és hol vetted igénybe a szolgáltatást

miben különbözött a nyújtott szolgáltatás minősége az ígérthez képest

tettél panaszt, de nem reagáltak segítőkészen

milyen kártérítést igényelsz

már máskor is vetted igénybe a szolgáltatást, ezért a mostani hiba nagyon megdöbbentő
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Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetében lehetséges szituációk:

étteremben rossz kiszolgálás, nem a megrendelt ételt hozták ki, rossz minőségű az étel

nyaralásnál szállásproblémák, túra nem megfelelően megszervezett

színházi előadásnál az előadás színvonala nem megfelelő, rossz ülés, ahonnan nem lehetett élvezni

az előadást

koncertnél  túl  sokat  kellett  várni  az  előadóra,  a  koncert  helyszíne  nem megfelelő  ilyen  típusú

előadásra, nehezen megközelíthető

vasúti közlekedés esetében nem megfelelő tájékoztatás, vonat sokat késett,  csatlakozás lekésése,

poggyászt nem lehetett megfelelően elhelyezni, koszos kocsik

légi  közlekedésnél  járat  késett,  emiatt  fontos  találkozóról  lemaradtál,  hangos  utastársak,

poggyászodat elveszítették

szállásnál zajos szomszédok, koszos szoba, légkondi/fűtés nem működik, internet/tv nem működik

tanfolyam során nem volt megfelelő a minőség, nem nyújtott semmi pluszt, a tanár nem volt jól

felkészült

egészségügyi szolgáltatásban nem a megfelelő kezelést kaptad, nem kaptál teljes körű tájékoztatást,

nem javult az állapotod

fénykép – nem sikerültek a képek, nem a megfelelő embereket és szituációkat fényképezték

termék vásárlásnál rossz tanácsadás, rossz minőségű termék, túl drágán eladva

Milyen problémák fordulhatnak elő egy termék esetében?

wrong type – rossz típus

wrong size – rossz méret

broken – törött

cracked – repedt

chipped – csorbult

is not  working properly – nem működik megfelelően

is making a funny noise – furcsa hangja van

ripped – el van szakadva
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Mintalevelek

Sample Letter 1

You bought an LG vacuum cleaner and it  is not working properly.  You contacted the customer

service but you did not receive a helpful service. Write a letter of complaint to the store.

• state why you are writing

• what your problem was with the product

• why you weren't pleased with the service

• what you expect from the store

Dear Sir or Madam

I am writing to complain about one of your products that I purchased on Monday in your store at

Westend Shopping Center.

I  bought  a  XL Vampire  Pro  LG  vacuum  cleaner  that  was  advertised  as  one  of  the  strongest

machines in the market. I chose it as I like cleanliness around me and I have a big house to clean.

Unfortunately, when I started using it, it turned out that its vacuum power is not any stronger than

that of my old vacuum machine. I am very dissatisfied with this product because it does not have the

qualities that were advertised. I called your call center and explained my problem but I was told

that there was nothing to do in this case. However, I cannot accept this answer to my problem and I

would like you to look into this matter.  I think that I am either entitled to a replacement or a full

refund as I am not pleased with the product I purchased in your store.

I look forward to a quick reply.

Yours faithfully

Adam Adamson

Nyelvtani elem: 
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Hivatalos levélben gyakran használunk passzív szerkezetet az aktív helyett, mint például az 'I was

told that there was nothing to do.' sokkal természetesebb mintha azt mondanánk, hogy 'They told

me that …'

Ugyanebben a példamondatban a  Reported Speech (Függő beszéd) is szerepel, mert egy múltbeli

pontban történt dolgot mesélek el és ezért egyeztetnem kell az igeidőt. Tehát a 'there is nothing to

do' helyett 'there was nothing to do' kifejezést használom, mert a 'They told me that...' a múltban van

és múlbeli dologról van szó.

Sample Letter 2

You bought a fine porcelain dinner set for your parents wedding anniversary. When they opened it

they found that two plates were chipped. You tried to take it back to the store but the shop assistant

was not helpful. Write to the customer service to complain about the faulty items. 

• write about what you bought and when

• write about the occasion you bought the dinner set for

• write about the unhelpful shop assistants

• ask for compensation

Dear Sir or Madam

I am writing to complain about a faulty porcelain dinner set I bought in your store on May 3rd.

I bought a beautiful dinner set for my parents twentieth wedding anniversary. I chose the set that I

liked from the show-case and I actually did not see each piece that the shop assistant wrapped up. I

believe that the porcelain plates were chipped when the assistant wrapped them or they were faulty

even before that.  We were very shocked to see  that  the set  was faulty.  It  was a very awkward

moment when my mother realized that the set was not perfect. I felt really bad because I gave it to

them as a very special gift. I took the set back to the store but I was told that it surely was not the

fault  of  the  shop  and  that  I  must  have  mishandled  it.  I  would  like  to  express  my  strong

dissatisfaction with the service in your store and  I expect you to give me a replacement of the

chipped plates. 
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I look forward to hearing from you as soon as possible.

Yours faithfully

Jessica Green

Nyelvtani elem: 

'We were very shocked to see...' - Döbbenettel láttuk, hogy... Ezt a szerkezetet panaszlevélnél jól fel

lehet használni érzések kifejezésére.  I was surprised to see – meglepetéssel vettem észre, hogy,  I

was surprised to find out that – meglepődve tudtam meg, hogy

'I  must have mishandled it  – bizonyára rosszul kezeltem'.  Panasztevésnél előfordulhat,  hogy azt

állítják, hogy a mi hibánk volt, ezt a harmadik típusú feltételes szerkezettel lehet kifejezni.

You must have dropped it. - Bizonyára leejtette.

You must have written down the wrong information. - Bizonyára rossz információt írt le.

You must have given us the wrong data. - Bizonyára rossz adatot adott meg nekünk.

must have és az ige harmadik alakja.
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