
  

 

 

MEGHÍVÓ 

E-kereskedelem, CE-jelölés és eredményes szervizszolgáltatás 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network dél-alföldi irodája, a 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben tájékoztató előadást szervez 

az e-kereskedelem aktuális kérdéseiről, a gépekre és villamos berendezésekre vonatkozó CE-jelölés 

általános tudnivalóiról, valamint a hatékony szerviz üzemeltetésről a CERTOP Termék- és 

Rendszertanúsító Kft. a SAASCO és az Európai Fogyasztói Központ közreműködésével, amelyre 

tisztelettel várunk minden érdeklődőt. 

 

Helyszín: Duna Wellness Hotel, Baja 

(Baja, Szentháromság tér 6. félemelet, Jelky terem) 

Időpont: 2015. április 23., 10.00 óra 

 

Tervezett program: 

09.30 – 10.00 Regisztráció 

10.00 – 11.00 E-kereskedelem és fogyasztóvédelem – a jogszerű és fogyasztóbarát e-shop 

gyakorlati szempontból 

dr. Marton Zsuzsanna, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói 

Központ 

11.00 – 12.00 CE jelölés általános tudnivalói (gépek és villamos berendezések) 

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

12.00 – 13.00 BIG7 Szerviz értékelő rendszer – eredményes szervizszolgáltatás a költségek 

csökkentése mellett 

Sántics Csaba, CERTOP auditor 

 

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

 
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. április 20-ig szíveskedjen jelezni ide kattintva. 

https://docs.google.com/forms/d/1vDcKYocCdcVZ8_hgnFQQ-2YcLmDwgYl1ycQ7hBXD1bM/viewform?edit_requested=true


  

 

 

A programból részletesebben: 

E-kereskedelem és fogyasztóvédelem – a jogszerű és fogyasztóbarát e-shop gyakorlati 
szempontból 

 Az új európai és magyar szabályozás tapasztalatai 

 A fogyasztók hibás termékekkel kapcsolatos szavatossági-jótállási igényeinek intézése 

Előadó dr. Marton Zsuzsanna, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ 

A fogyasztói elvárások és a fogyasztói panaszok tapasztalatainak bemutatása mellett a vállalkozások 

gyakorlati tanácsokat, tippeket kaphatnak fogyasztóvédelmi szempontból a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ vezetőjétől arról, 

hogyan tudják webáruházukat jogszerűen működtetni. 

Emellett az előadás keretében a 2014 közepén hatályba lépett új európai és magyar szabályozással 

kapcsolatos tapasztalatok és a fogyasztók hibás termékekkel kapcsolatos szavatossági-jótállási 

igényeinek intézésére vonatkozó szabályok is kiemelt hangsúlyt kapnak, ezzel is segítve a 

vállalkozások jövőbeli jogkövető magatartását. 

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. 

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. 


