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ELÉGEDETTSÉG ÉRTÉKELŐ LAP 
 
 

Kedves Partnerünk! 
Köszönjük, hogy Bennünket választott! Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében szeretnénk véleményét 

kérni, segítse munkánkat észrevételei megosztásával. 
 
 

Auditor neve 

 

 

Milyen szolgáltatást vett igénybe?  

MIR ISO 9001   KIR ISO 14001   integrált rendszer MIR+KIR   Belső Auditor képzés 

 

Miért választotta a Konformitás Tanúsító Kft.-t?  

 

 
Kérjük alábbi kérdőívünket a következő skála szerint töltse ki:  
����teljes mértékben elégedett ����többnyire, nagyjából ���részben elégedett, semleges ���nem igazán, inkább nem ����egyáltalán nem elégedett 

 
Mennyire elégedett Ön…? 

Tanúsítási szolgáltatásunk elérhetőségével, rugalmasságával és 
ügyintézésével? ����       ����       ���       ���       ���� 
Az auditok előkészítésével? (kommunikáció, felülvizsgálati terv, 
egyéb tájékoztatás stb.) ����       ����       ���       ���       ���� 

Auditoraink szakértelmével? ����       ����       ���       ���       ���� 
Az auditorok Önökkel alkalmazott kommunikációjával, 
tárgyilagosságával, magatartásával? ����       ����       ���       ���       ���� 
Az akkreditált okiratok adminisztrációjával, ügyintézésével, 
rugalmasságával? ����       ����       ���       ���       ���� 

Titoktartásunkkal, pártatlanságunkkal, bizalomkeltésünkkel? ����       ����       ���       ���       ���� 
A tanúsítványok, jelentések, vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmi 
megfelelőségével, hasznosságával, érthetőségével? ����       ����       ���       ���       ���� 

Panaszok, észrevételek, helyesbítések kezelésével? ����       ����       ���       ���       ���� 
 
Megjegyzés: 
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Társaságunk az Ön megítélése alapján: 

Megbízható ����       ����       ���       ���       ���� 

Vevőorientált ����       ����       ���       ���       ���� 

Rugalmas ����       ����       ���       ���       ���� 

Barátságos ����       ����       ���       ���       ���� 

Kompetens ����       ����       ���       ���       ���� 
 
 

Megbízná-e ismételten a Konformitás Tanúsító Kft-t? 

 igen  nem 

 

Ajánlana-e más szervezeteknek, partnereinek, ismerőseinek? 

 igen  nem 

 

 

 

 Az info@konformitas.hu e-mail címre történő önkéntes visszaküldéssel hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott 
adatokat a Konformitás Tanúsító Kft. célhoz kötötten felhasználja szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. (A megszerzett személyes és 
egyéb adatokat, információkat a Konformitás Tanúsító Kft. munkatársai a GDPR követelményei szerint kezelik.) 
 
 
 
 
Köszönjük, hogy visszajelzésével hozzájárult működésünk fejlesztéséhez. 
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