MSZT
Tanúsítási Titkárság

1.

ELJÁRÁSI UTASÍTÁS
Fellebbezés kivizsgálása

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

Cél
Célunk hogy az MSZT TT a partnerek irányítási rendszerével kapcsolatos döntéseivel
(tanúsítási okirat odaítélése/megadása, elutasítása, a tanúsítás alkalmazási területének
bővítése, szűkítése, érvényben tartása/fenntartása, megújítása, tanúsítási okirat
felfüggesztése, vagy helyreállítása, valamint visszavonása) szemben benyújtott
fellebbezések kivizsgálását szabályozzuk, annak érdekében, hogy szakmailag helyes
döntések szülessenek.

2.

Alkalmazás
Ezt az eljárást alkalmazzuk a partnerek által benyújtott fellebbezések kivizsgálása során.

3.

Alkalmazott dokumentumok
Eljárások:
Fogalom meghatározások
Döntés
MSZ EN ISO/IEC 17021-1
Formanyomtatványok:
Jelentés fellebbezés kivizsgálásáról
Határozat a partner/érdekelt fél fellebbezésének/panaszának kivizsgálásáról

Ellenőrizte: főosztályvezető
Jóváhagyta: ügyvezető igazgató

2016. 04. 11.
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Start

Partner fellebezésének
beérkezése

A döntés kézhezvételétol számított 15 napon belül fellebbezhet
a partner az MSZT TT következo döntéseivel szemben:
tanúsítási okirat odaítélése/megadása, elutasítása,
érvényességének fenntartása, megújítása, a tanúsítás
alkalmazási területének bővítése, szűkítése, tanúsítási okirat
felfüggesztése, vagy helyreállítása, visszavonása,
A fellebbezés tartalmazza a kivizsgálás tárgyát, a fellebbezés
indokait, és az alátámasztó bizonyítékokat.
Fellebbezés nyilvántartásba vétele.
Felelos: irattár kezeloje

Vizsgálat elokészítése
Felelos: tanúsítási menedzser
Szabad formátumú
levél

Partner tájékoztatása a
vizsgálatot végzo
személyekrol

Szabad
Nem
formátumú levél

A fellebbezés valóban a
TT valamelyik
döntésével
kapcsolatos?
Igen

Vizsgálat I. fokon

Jelentés
Határozat meghozatala
Határozat
Partner értesítése a
döntésrol

Vizsgáló személyek I. fokon: Jogi ügyekért felelős vezeto, kijelölt
tanúsítási menedzser szükség esetén külso szakértok. Nem vehet
részt olyan személy aki a partnernél az auditot végezte, az eljárást
koordináló tanúsítási menedzser és aki a tanúsítási döntést hozta.
Felelos: TT vezetője
A fellebbezés benyújtását követo 30 napon belül. Vonatkozó
dokumentumok áttekintése, szükség szerint az auditorok, a
tanúsítási menedzser illetve az érintett személy meghallgatása.
Jelentés készítése a vizsgálat eredményéről.
Felelős: kijelölt tanúsítási menedzser
Jelentés lefűzése az irattárba. Felelős: irattár kezelője
Jelentés lefűzése a partner dokumentumai közé.
Felelős: tanúsítási menedzser
A vizsgálatot követően meghozza a döntést, rögzíti az MSZT TT
által teendo intézkedéseket, azok feleloseit, határidejét ,ha
szükséges a helyesbítő és megelőző intézkedéseket és a
fellebbezés lehetoségét és feltételeit.
Felelos: jogi ügyekért felelős vezető
Intézkedés a határozatban foglaltak teljesítésére.
Felelos: TT vezetoje
Határozat lefuzése és nyilvántartása az irattárban.
Felelos: irattár kezeloje
Felelos: kijelölt tanúsítási menedzser

Archiválás

Nem

Fellebbez a
döntés ellen?
Igen

Vizsgálat II. fokon
Határozat
Szabad formátumú
levél

Partner kiértesítése

A döntés kézhezvételétol számított 15 napon belül kérheti a
partner a másodfokon történo kivizsgálást, indoklással.
A fellebbezés benyújtását követő 30 napon belül, határozat
hozatala.
Felelős: MSZT elnöke, vagy elnökhelyettese
Felelos: kijelölt tanúsítási menedzser

Archiválás
Felelos: irattár kezelője

Vége

Ellenőrizte: főosztályvezető
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