
MEGHÍVÓ 
 

2015. április 15-én  

9.00-12.00 óra  
 

között tájékoztató rendezvényt szervezünk, amelyre sok szeretettel hívjuk és várjuk. 

 
Témák: 

BIG7 Szerviz értékelő rendszer – eredményes szervizszolgáltatás a költségek csökkentése mellett 
 Erőforrás gazdálkodás 

 A szolgáltatás színvonalának fejlesztése 

 Az ügyfél elégedettség mérése 

Előadó: Sántics Csaba, CERTOP auditor 
 

A szerviz egy speciális terület ahova a többségében bajba jutott ügyfelek fordulnak, akik 
kiszolgáltatott helyzetben vannak és az általuk tapasztaltak meghatározzák a jövőbeni üzleti 

kapcsolatok alakulását. Ezért az itt zajló folyamatok (szakértelem, gyorsaság, kapcsolattartás) 

kézbentartása, ellenőrzése és folyamatossága kiemelten fontos minden gazdálkodó szervezet számára. 
Ennek jelenlegi színvonala és fejlesztési lehetőségeinek alapjai válnak láthatóvá a BIG7 értékelési 

rendszer eredményeként. 
 

 
CE jelölés általános tudnivalói (gépek és villamos berendezések) 

 Alapfogalmak, jogszabályok és szabványok, piacfelügyelet 

 Gépekre vonatkozó jogi követelmények 

 Megfelelőség-értékelési eljárás kiválasztása és végrehajtása 

 Műszaki dokumentáció 

Előadó: Berencsi Bence, ügyvezető, SAASCO Mérnöki és Tanácsadó Iroda Kft. 
 

A CE-jelölés azt jelenti, hogy az e jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az uniós szabályoknak, és 
szabadon mozoghatnak az európai piacon. Ha egy gyártó CE-jelöléssel látja el valamely termékét, 

ezzel azt garantálja, hogy a termék eleget tesz a CE-jelöléssel járó valamennyi jogi kötelezettségnek. 

Ez azt jelenti, hogy az adott terméket az Európai Gazdasági Térségben bárhol értékesítheti. A CE-
jelölés a más országokban gyártott és az EGT-országokban értékesített termékeken is megjeleníthető. 

A CE-jelölést azonban nem minden terméken, hanem csak a CE-jelölésről szóló konkrét európai uniós 
irányelvekben szereplő termékkategóriákon kell feltüntetni. 

 

Helyszín: 
Munkácsy27 Oktató- és Rendezvényközpont 

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 27. I/3. 
Megközelítés – tömegközlekedéssel 
A földalatti Bajza utcai megállójától 3 perc séta. 
Autóval: 
A parkolás a környező utcákban fizetős. Ingyenes parkolási lehetőség a Hősök terénél vagy az Állatkert előtti 
útszakaszon található, ahonnan az Oktató központba sétálva 5-10 perc alatt lehet eljutni. 

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 

Kérjük, az alábbi adatokkal jelentkezzen a neumann.emese@hu.certop.com címen. 
 

Név: 
Szervezet neve: 

Telefon: 

E-mail cím: 
 

mailto:neumann.emese@hu.certop.com

