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ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

Tanúsítási Titkárság
1.

Panaszkezelés

Kiadás száma: 6.
EU azonosítója:
Panaszkezelés
Oldal/összes oldal:
1/2

Cél
Célunk a tanúsított partnerek irányítási rendszerével kapcsolatos vevői,
panaszok/érdekelt fél panaszának, illetve az MSZT TT szolgáltatásaival kapcsolatos
panaszok nyilvántartásának és kezelésének szabályozása.

2.

Alkalmazás
Ezt az eljárást alkalmazzuk a partnerek irányítási rendszerével kapcsolatos vevői
panaszok/érdekelt fél panaszának, illetve az MSZT TT szolgáltatásaival kapcsolatos
panaszok nyilvántartása és kezelése során, a tanúsítási okirat érvényességének
időtartama alatt. A panasz kivizsgálásáról az érintetteken kívül információ nem adható
ki. Ez alól kivétel: Hatósági eljárás és peres eljárások, vagy az akkreditáló testület(ek)
részére adandó információszolgáltatás.

3.

Alkalmazott dokumentumok
Eljárások:
Fogalom meghatározások
Irányítási rendszerek felügyelete
Helyesbítő tevékenységek

MSZ EN ISO/IEC 17021-1,
Formanyomtatványok:
Jelentés vevői panasz/érdekelt fél panaszának kivizsgálásáról
Határozat vevői partner/érdekelt fél fellebbezésének/ panaszának kivizsgálásáról

Ellenőrizte: főosztályvezető
Jóváhagyta: ügyvezető igazgató
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Start
Vevo/érdekelt fél
tanúsított partnerünk
irányítási rendszerére
vonatkozó panaszának, tanúsítási
szolgáltatásainkkal
kapcsolatos panasz
beérkezése

Vizsgálat elokészítése

Szabad
formátumú levél

Nem

A panasz valóban
a tanúsítási
tevékenységgel
kapcsolatos?

Jelentés

Igen

Panasz kivizsgálása
Jelentés
Határozat meghozatala
Határozat

Határozat

Határozat kiküldése a
partnernek/érintettnek
és a panasztevonek

Panasz nyilvántartásba vétele.
Felelos: irattár kezeloje
Annak elbírálása, hogy a panasz valóban olyan tanúsítási tevékenységgel
kapcsolatos, amelyért a tanúsító testület felelős.
Felelos: TT vezetője
Tanúsított partner kiértesítése, a kivizsgáláshoz szükséges dokumentumok
bekérésével.
Felelos: tanúsítási menedzser
Vizsgáló személyek: Jogi ügyekért felelős vezeto, kijelölt tanúsítási
menedzser szükség esetén külso szakértok. Nem vehet részt, az eljárást
koordináló tanúsítási menedzser és aki a tanúsítási döntést hozta vagy a
panasz tárgyában érintett.
Menedzser kijelölése - Felelos: TT vezetője
A panasz benyújtását követo 30 napon belül. Partnertol bekért ill. a vevo/
érdekelt fél által a panaszbejelentéshez mellékelt dokumentumok
áttekintése, szükség szerint panaszt benyújtó személyének ill. a
bepanaszolt szervezet képviselojének meghallgatása. Esetenként rendkívüli
felügyeleti audit elrendelése. Jelentés készítése a vizsgálat eredményérol.
Felelos: kijelölt tanúsítási menedzser
Jelentés lefuzése az irattárba. Felelos: irattár kezeloje
Jelentés lefuzése a partner dokumentumai közé. Felelos: tanúsítási
menedzser
Jelentés alapján határozat meghozatala, mely rögzíti az MSZT TT és/vagy a
partner által teendő intézkedéseket, azok felelőseit, határidejét.
Felelős: jogi ügyekért felelős vezető
Intézkedés a határozatban foglaltak teljesítésére ill. azok ellenőrzése, ha
szükséges helyesbítő tevékenységet kell indítani.
Felelős: TT vezetője
Határozat lefűzése és nyilvántartása az irattárban.
Felelős: irattár kezelője
Felelős: kijelölt tanúsítási menedzser

Archiválás
Felelős: irattár kezelője

Vége
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