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1. Tanúsítási eljárás
A tanúsítási eljárás lényege annak igazolása, hogy a termék megfelel a vonatkozó
szabvány követelményeinek és a termék előállításához alkalmazott
minőségirányítási rendszer garantálja az állandó minőséget. Ezen eljárás lépései a
következők:
•

A tanúsítási igény előzetes vizsgálata során az MSZT megvizsgálja a
termékre vonatkozó követelményeket. Az MSZT tájékoztatja a kérelmezőt a
tanúsítási követelményekről, a kérelmező jogairól és a tanúsított termékkel
rendelkező kérelmező kötelezettségeiről. Ha az adott termékre nincs
megfelelő termékszabvány, akkor az MSZT a kérelmező kérésére
összeállítja a követelményrendszert.

•

A helyszíni szemlén az auditor és a műszaki tanácsadó megvizsgálja a
kérelmező gyártási és minőségirányítási rendszerét annak megállapítására,
hogy a gyártási és minőségirányítási szabályozások, tevékenységek
alkalmasak-e a követelményeknek megfelelő termék folyamatosan azonos
minőségi színvonalon történő előállítására. Az ellenőrzés záróértekezletén
kiértékelik a helyszíni szemle tapasztalatait, rögzítik az eltéréseket, döntenek
a kiegészítő ellenőrzés szükségességéről. A helyszíni szemléről írásos
jelentés készül, amelyet az MSZT megküld a kérelmezőnek.
A kijelölt vizsgáló szervezet a helyszíni szemle során vett mintákon elvégzi
a termékre vonatkozó követelmények szerinti vizsgálatokat. A kérelmező,
illetve a vizsgáló szervezet a vizsgálati dokumentumokat átadja az MSZTnek.
A vizsgálati dokumentumokat az MSZT műszaki tanácsadója értékeli,
megvizsgálva, hogy a dokumentumokban leírt vizsgálatok eredményei
megfelelnek-e a vonatkozó termékszabvány követelményeinek. Értékelő
jelentést készít, amelyben rögzíti a követelményeknek való megfelelőséget,
illetve a szükséges kiegészítő vizsgálatokat. Az MSZT a jelentést megküldi a
kérelmezőnek.
A tanúsítási okirat odaítélése a vizsgálati dokumentumok értékelése és a
helyszíni szemle jelentése alapján a független személyekből álló
Terméktanúsítási Bizottság javaslatára történik. A tanúsítási okirat és jel
kiadásáról az MSZT hivatalos közleményt jelentet meg és felveszi a
terméket a tanúsított termékek jegyzékébe.

•

•

•

2. Felügyeleti ellenőrzés

Az eredményes felügyeleti ellenőrzés feltétele a tanúsítási okirat további érvényben
tartásának. A tanúsítási okirat 3 éves érvényességi időtartamán belül az MSZT
évente felügyeleti ellenőrzést tart, amely kiterjed a termék vizsgálati
eredményeinek értékelésére és a cég minőségirányítási rendszerének
felülvizsgálatára.

3. Okiratmegújító eljárás
A tanúsítási okirat lejártakor a cég kérheti az okirat megújítását. Ha a termék
továbbra is kielégíti a vonatkozó termékszabvány követelményeit és a gyártó
minőségirányítási rendszerét hatékonyan alkalmazza, újabb 3 évre szóló tanúsítási
okirat kerül kiadásra.
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