
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bevezetés 
 

Az NQA Certification Limited (továbbiakban NQA) olyan nemzeti és nemzetközi irányítási 
rendszerek szabványai szerint nyújt tanúsítási szolgáltatásokat, mint az ISO 9001, az ISO 14001 
és az ISO 27001. 

Ahol ezen Szabályzat a „vonatkozó szabvány”-ra hivatkozik, az alatt a Regisztrációs 
Jelentkezésben megjelölt egy, illetve több szabványt valamint az igényelt regisztrációval 
szembeni követelményeket (pl.: IATF 16949) kell érteni. 
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Titoktartás 
 

1. Az NQA tudomására jutott, a jelentkezővel, illetve regisztrált 
céggel kapcsolatos minden információ titkos, így azt nem lehet felfedni 
harmadik fél részére az érintett cég előzetes írásbeli engedélye nélkül, 
kivéve, ha azt akkreditációs szervezet kéri vagy hogy bekerüljön az ipari 
adatbázisba. 

 
Regisztráció 

 
2. Az a cég (társaság, kormányzati részleg, helyi hatóság vagy más 

szervezet) amelynek irányítási rendszere (érvényességi területe) 
részben vagy egészben az NQA által tanúsított, így megfelel a 
vonatkozó szabvány követelményeinek, regisztrációt kap. Az NQA 
fenntartja és kérésre nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 
érvényes tanúsítványok jegyzékét. 

 
3. Az érvényességi terület regisztrációjának folytonossága a cég 

rendszerét érintő, NQA által végzett időszakos felügyeleti/okirat- 
megújító audit kimenetelétől függ, azért, hogy 
megbizonyosodjanak róla, hogy a vonatkozó szabvány érvényes 
kiadásának minden követelménye folytatólagos és ismert a cég 
által. 

 
A vezetőség képviselője 

 
4. A vezetőség képviselője az a személy, akit a cég jelölt ki és aki 

hivatalosan felelős a végrehajtási folyamat vezetéséért, a cég 
irányítási rendszerének fenntartásáért és aki alaposan ismeri a 
vonatkozó szabvány követelményeit. 

 
5. A 11. pont ellenére, IATF 16949 tanúsításnál az ügyfél tanácsadói 
nem lehetnek jelen az audit során és semmilyen módon nem vehetnek 
részt az auditon. 

 
Hozzáférés 

6. Az ügyfélnek hozzáférést kell biztosítania: 
 

a) hogy az NQA képviselői elvégezhessék az audit tevékenységet 
és a belső tanúsító auditokat, és 

b) hogy az NQA akkreditálói, a megfelelő illetékes szerv vagy az 
IATF elősegítse az NQA által végzett audit tevékenység 
tanúsítását. 

c) az IATF képviselőinek vagy küldötteiknek. 
 

Jelentkezés  regisztrációra 
 

7. A regisztrációs folyamat általában magába foglalja a cég 
dokumentált irányítási rendszerének átvizsgálását és az alkalmazott 
rendszer auditját. A dokumentum átvizsgálásra és auditra az NQA által 
időről időre előírt módon kell. 

 
8. A jelentkezést az előírt formában kell benyújtani minden olyan 
címről, amelyen a  cég a kérvényezett érvényességi terület szerinti 
tevékenységet folytat. Ez a Szabályzat egyenlő érvénnyel bír minden 
ilyen címre. 

 
9. A jelentkező felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a 

kérvényezett érvényességi terület megfelel az elvárásoknak. A 
jelentkezőnek kell eldöntenie, hogy melyik akkreditált 
regisztráció vagy kombinált akkreditációs regisztráció szükséges 
(lásd: Bevezetés). 

 
Jelentkezési/kezdeti audit díjak 

 
10. A jelentkezésre vonatkozóan jelentkezési díj fizetendő. Ez a díj, 

vagy megfelelő rész díj + folyószámla megbízás a jelentkezés 
velejárója. A díj tartalmazza a jelentkezés feldolgozásának 
adminisztrációs költségét és a cég dokumentált irányítási 
rendszerének átvizsgálását.  Az átvizsgálással kapcsolatos 
bármilyen többletmunka (pl.: további címek meglátogatása, az 
irányítási rendszer további átvizsgálása) pótdíj megfizetését vonja 

magával. Az átvizsgálással kapcsolatos minden díj a Szabályzat 32. 
pontjában előírtak szerint alakul. 

 
Dokumentum átvizsgálás 

 
11. A jelentkezőnek lehetővé kell tennie a cég dokumentált irányítási 

rendszerének átvizsgálását az NQA által erre a feladatra kijelölt 
Auditorok és szakértők számára. 

 
A cégnek joga van kifogásolni az Auditor csoport összetételét, 
megindokolva ezen kifogásait. Az NQA nem hagyhatja 
indokolatlanul figyelmen kívül  a cég kifogásainak okait. A 
jelentkezőnek biztosítania kell a megfelelő szolgáltatásokat, 
beleértve az irodai elhelyezést és az Auditor által vizsgálni kívánt 
dokumentumokat. 
A cég vezetőségi képviselőjének vagy megbízottjának a 
dokumentum átvizsgálás során jelen, illetve elérhetőnek kell 
lennie a dokumentumok átvizsgálása során. Ahol a vezetőség 
tanácsadója is jelen van, ott a jelentkezőnek biztosítania kell, 
hogy a tanácsadó nem kísérli meg befolyásolni a dokumentum 
átvizsgálás,   illetve    az    audit    menetét    és    eredményét. 
A cég legfelső vezetőjének jelen kell lennie a dokumentum 
átvizsgálás nyitó és záró értekezletén. Ha a dokumentumok 
átvizsgálása indokolja az jelentkezés folytatását, az audit 
megszervezésre kerül. 

 
Audit 

 
12. A jelentkező lehetővé kell tennie a cég irányítási rendszer 

megfelelőségének átvizsgálását a vonatkozó szabvány 
követelményeivel szemben az NQA által erre a feladatra kijelölt 
Auditorokkal és szakértőkkel. 

 
13. A cégnek joga van kifogást emelni az Auditor csoport összetételét 

illetően, megindokolva kifogásait. Az NQA indokolatlanul nem 
hagyhatja figyelmen kívül a cég kifogásainak megindoklását. A 
jelentkezőnek korlátlan hozzáférést kell biztosítania az üzlet azon 
részeihez, helyszíneihez és dokumentumaihoz, amelyekre kiterjed 
a kért érvényességi terület. 

 
14. Lehetővé kell tennie az irodai elhelyezést az audit időtartamára 

és a vezetőség képviselője vagy megbízottja az auditon jelen kell 
legyen. A cég rangidős vezetőjének részt kell vennie a nyitó és 
záró megbeszélésen. Az auditot normális esetben a 
dokumentum átvizsgálást követő 6 hónapon belül kell 
lefolytatni. Abban az esetben, ha az intervallum meghaladja a 6 
hónapot, az NQA elvárja, hogy a kijelölt Auditorok és szakértők 
igazolják, hogy a cég dokumentált irányítási rendszere alapjában 
véve nem változott. 

 
A regisztráció értékelése 

 
15. Amikor az auditot követően döntés születik a regisztrációról, az 

NQA belátása szerint dönt, hogy: 

a) megadja a regisztrációt, vagy 
b) visszautasítja a regisztrációt. 

 
Regisztrációs díj 

 
16. A regisztráció a Regisztrációs Díj megfizetésétől függ, mely díj 

tartalmazza a Nemzeti és Nemzetközi Regisztrált Társaságok 
címtárába való bejegyzést. A díj tartalmazza a regisztráció 
feldolgozásának adminisztrációs költségét és a felügyeleti 
auditokat, amelyeket tervbe vettek az adott üzleti év fennmaradó 
részében. Terven kívüli, további felügyeleti auditok plusz költséget 
jelentenek. 
A regisztrációs díjat a Regisztrációs Tanúsítvány kiadása előtt kell 
megfizetnie a cégnek, kivéve, ha folyószámla megbízással 
rendelkezik. A regisztrációhoz kapcsolódó díj a Szabályzat 32. 
pontjában előírtak szerint alakul. 



NQA/RR/V2021  

A Regisztrációs Tanúsítvány és az NQA eszközök másolása 
 

17. A regisztrációs díj  kifizetését követően az NQA kiállítja a 
Regisztrációs Tanúsítványt, mely részletezi a cég érvényességi 
területét, a regisztráció időpontját, az érvényességi időszakot, és 
a tanúsítvány számot. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a 
megfelelő akkreditációs logót is. A tanúsítvány és az audit 
jelentés(ek) az NQA tulajdona, melyeket kérésre vissza kell 
szolgáltatni, ha a regisztráció bármilyen okból megszűnik. 

 
18. A Regisztrációs  Tanúsítványnak  tartalmaznia kell  az alábbi 

adatokat a vállalatról: 
 

a) az ügyfél nevét és címét, (vagy a központi iroda címét és 
azokat a telephelyeket, melyek a több telephelyes 
tanúsítvány érvényességi területéhez tartoznak), 

b) a   tanúsítvány   megadásának,   meghosszabbításának   vagy 
megújításának dátumát, 

c) a lejárati dátumot, 
d) egy egyedi azonosító számot, 
e) a pontos szabvány és/vagy egyéb tanúsítási feltételeket, 

amik szerint kiállították a tanúsítványt, 
f) a tanúsítás érvényességi területét, 
g) az NQA nevét, címét és tanúsítási logóját, 
h) bármilyen egyéb információt, ami szükséges a tanúsításhoz, 

 
19. Az NQA-s regisztráció érvényessége alatt a cég jogosult, hogy 

reklámozza regisztrációját és használja az NQA Regisztrációs, 
illetve Tanúsítvány logókat, előbbit az akkreditált érvényességi 
terület szerint, utóbbit a regisztráció szerint. Minden NQA 
Regisztrációs és Tanúsítvány logó használatának  összhangban 
kell lennie az NQA logók használatának feltételeivel. Rendes 
körülmények között a cégnek nem lehet több mint 1 tanúsítvány 
száma regisztrációnként. A cég nem használhatja sem az NQA 
Regisztrációs Logót, sem a Tanúsítvány logót amíg Regisztrációs 
Tanúsítványa kiállításra nem kerül. Regisztrált vállalatok 
semmilyen formában nem használhatják az IATF logóját. 

 
20. Az NQA által regisztrált cégnek időközönként be kell mutatnia 

Regisztrációs Tanúsítványát ellenőrzésre az NQA 
meghatalmazott képviselőjének. 

 
A folyamatos regisztráció feltételei 

 
21. Megújítás nélkül a regisztráció az NQA azon üzleti évének végéig 

tart, melyben a jóváhagyás történt, fennmaradása alá van vetve 
az NQA által lefolytatott időszakos felügyeleti auditok sikeres 
kimenetelének és ezen Regisztrációs Szabályzatnak (lásd 
Szabályzat 23-29. pontja) való megfelelőségnek. 

 
22. Az   NQA   által   regisztrált   cég   jogosult   a   folyamatos 

regisztrációra, alávetve magát az alábbiaknak: 
 

a) Éves regisztrációs díj megfizetése április 1-ig - a Szabályzat 32. 
pontjában leírtak szerint - vagy rendelkezik megfelelő 
folyószámla megbízással, és 

b) az NQA képviselőjének hozzáférése az üzlet azon részeihez és 
helyszíneihez, amelyekre kiterjed az érvényességi terület az 
irányítási  rendszer  időszakos  felülvizsgálata  során  (lásd: 
Szabályzat 23. pont), és 

c) További címek belefoglalása a pályázatba, ahol az 
érvényességi területbe tartozó tevékenységek végzése 
történik és amelyek, ennek következtében a cég dokumentált 
irányítási rendszere által előírt szabályozásnak vannak kitéve, 
és 

d) A cég érvényességi területében bekövetkező változások, 
melyek eredményeként a cég dokumentált irányítási 
rendszere változik, és 

e) Megfelelőség a terv specifikus követelményeknek  (úgy 
mint IATF elismerés megszerzésének és megtartásának IATF 
szabályai), és 

f) Megfelelőség a vonatkozó szabvány követelményeinek, és 
g) A vezetőségi átvizsgálás és belső  audit feljegyzéseinek 

megtartása minimum 3 évig, és 

h) NQA értesítése a cég dokumentált irányítási rendszerének 
jelentős változásáról. 22.c) és 22.d) szabályozáshoz 
kapcsolódó munka pótdíj megfizetését vonja maga után (lásd 
Szabályzat 32. pontja). A vállalatnak értesíteni kell az NQA-t 
azokról a változásokról, melyek a Szabályzat 22.c), pontjai alá 
tartoznak, nem később, mint 28 nappal a hatályba lépésük 
előtt, és 

i) késlekedés nélkül (maximum három nap) értesítenie kell az 
NQA-t azokról az esetekről, melyek hatással lehetnek az 
irányítási rendszer azon képességére, hogy megfeleljen az 
alkalmazandó irányítási rendszer követelményeinek 

□ jogi státusz 
□ kereskedelmi státusz (közös vállalat, alvállalkozás más 

vállalatoknál) 
□ tulajdonosi státusz (összeolvadás, felvásárlás) 
□ szervezet és menedzsment (kulcs irányítási, 

döntéshozói és szakmai személyzet) 
□ kapcsolattartási cím és helyszín 
□ IATF OEM speciális státusz (10 naptári napon belül 

értesíteni kell) 
□ nagy    változás    az    irányítási    rendszerben    és    a 

folyamatokban 
□ a működés érvényességi területe a tanúsított irányítási 

rendszer alatt 
 

j) NQA késlekedés nélküli értesítése a súlyos eseményeket 
kezelő illetékes szabályozó hatóság bevonását szükségessé 
tevő esemény vagy szabálysértés esetén. 

 
k) NQA három (3) munkanapon belüli értesítése a termékek 

visszahívásáról és a szerencsétlenségekről, melyek hatással 
lehetnek az irányítási rendszer azon képességére, hogy 
megfeleljen az alkalmazandó irányítási rendszer 
követelményeinek 

 
l) NQA három (3) munkanapon belüli értesítése a hatóságokkal 

folytatott bármilyen jogi eljárásról és az 
élelmiszerbiztonsággal és / vagy minőséggel kapcsolatos 
eredményekről, melyek hatással lehetnek az irányítási 
rendszer azon képességére, hogy megfeleljen az 
alkalmazandó irányítási rendszer követelményeinek 

 
m) NQA értesítése a lehető legrövidebb időn belül az üzletmenet 

folytonosságát fenyegető fő veszélyekről, mint például 
földrengés, tűz, árvíz, szökőár, vis maior stb. melyek hatással 
vannak az élelmiszerbiztonságra és / vagy minőségre, illetve 
amelyek befolyásolják az irányítási rendszer azon 
képességét, hogy továbbra is megfeleljen a rendszer 
követelményeinek. 

 

Időszakos felügyeleti auditok 
 

23. Az ügyfél kiállított tanúsítványát, akinek az irányítási rendszere 
megfelelt az auditált követelményeknek, ahogy azt a Szabályzat 
11-14. pontjai meghatározzák, az NQA időszakos felügyeleti 
auditok elvégzésével tartja fenn. Az első felügyeleti audit az NQA 
által előre meghatározott időben történik, ami normális esetben 
nem több, mint 12 hónappal a tanúsítási döntés meghozatalát 
követően. 

 
a) Abban az esetben, ha a tanúsított szervezet megtagadja a be 

nem jelentett felügyeleti auditon való részvételt, a 
tanúsítványt haladéktalanul fel kell függeszteni, majd ezt 
követően vissza kell vonni, ha a be nem jelentett auditot 
hat hónapon belül nem hajtják végre (a 23. a FSSC 
specifikus). 

 
24. A cégnek joga van kifogást emelni az Auditor csoport összetételét 

illetően, megindokolva kifogásait. Az NQA indokolatlanul nem 
hagyhatja figyelmen kívül a cég kifogásainak megindoklását. A 
jelentkezőnek korlátlan hozzáférést kell biztosítania az üzlet azon 
részeihez, helyszíneihez és dokumentumaihoz, amelyekre kiterjed 
a kért érvényességi terület. 



NQA/RR/V2021  

25. Újabb felügyeleti látogatások általában évente vagy félévente 
tartandók annak megfelelően, ahogy azt az NQA szükségesnek 
tartja (hacsak további látogatásokat nem tart szükségesnek az 
NQA). Rendes körülmények között a Szabályzat 12-14. pontjai 
szerinti követelmények az irányadók. 

 
Okirat-megújító  auditok 

 
26. A tanúsítás normális esetben 3 évig érvényes, a Szabályozás 22. 

pontjának megfelelően. A hároméves tanúsítási ciklus lezárását 
megelőzően egy okirat-megújító auditot kell végezni a felügyeleti 
audit helyett, ahogy azt a Szabályozás 23-25. pontjai 
meghatározzák. Ez az okirat-megújító audit fogja értékelni az 
ügyfél irányítási rendszerének folyamatos megfelelőségét és 
hatékonyságát az összes tanúsítási feltétel követelményeivel 
szemben. 

 
A cégnek joga van kifogást emelni az auditor csoport összetételét 
illetően, megindokolva kifogásait. Az NQA indokolatlanul nem 
hagyhatja figyelmen kívül a cég kifogásainak megindoklását. A 
jelentkezőnek korlátlan hozzáférést kell biztosítania az üzlet azon 
részeihez, helyszíneihez és dokumentumaihoz, amelyekre 
kiterjed a kért érvényességi terület. 

27. Amikor az auditot követően döntés születik a regisztrációról, az 
NQA belátása szerint dönt, hogy: 

a) megadja a regisztrációt, vagy 

b) visszautasítja a regisztrációt. 
 

28. A folyamatos tanúsítás megadásának döntése esetén az NQA 
újra kiállítja a regisztrációs tanúsítványt az ügyfélnek, ahogy a 
Szabályozás 17. pontja meghatározza. Az újra kiállított 
tanúsítvány normális esetben 3 évig érvényes, a Szabályozás 22. 
pontjának megfelelően. 

 
Felfüggesztés 

 
29. Az NQA által kiállított irányítási rendszer tanúsítványt 

átmenetileg fel lehet függeszteni számos ok miatt, 
beleértve: 

 
a) a tanúsított irányítási rendszer működtetésének 

önkéntes megszüntetése (az ügyfél részéről) 
bármilyen okból kifolyólag, (ahogy a Szabályozás 22.f) 
pontja meghatározza), 

b) az ügyfél által alkalmazott irányítási rendszer folyamatosan 
vagy súlyosan nem felel meg a tanúsítási követelményeknek 
és alkalmatlannak mutatkozik a hatékonyságra, (ahogy a 
Szabályozás 22.f) pontja meghatározza), és 

c) az ügyfél nem engedte, hogy az NQA elvégezze a 
felügyeleti/okirat-megújító auditot (ahogy a 
Szabályozás 22.b) pontja megköveteli). 

 
30. A felfüggesztés alatt, bármilyen okból kifolyólag is történik, az 

ügyfél nem állíthatja, hogy az irányítási rendszere tanúsítással 
rendelkezne. Továbbá az NQA értesítést tehet közzé a honlapján 
(www. nqa.com), hogy az ügyfél tanúsítványa fel lett függesztve. 

 
Üzleti év, díjak és költségek 

 
31. Az NQA üzleti éve április 1-én kezdődik. A meghatározott díjak 

és költségek ÁFA kötelesek az érvényes árfolyamon számítva, 
nem visszatéríthetők és az alábbiak szerint fizetendők: 

 
a) Jelentkezési/dokumentált irányítási rendszer 

átvizsgálási díj - jelentkezéskor fizetendő (vagy 
megfelelő folyószámla megbízást kell csatolni a 
jelentkezési laphoz), 

b) Audit és pótdíjak – 28 nappal a tervezett tevékenységet 
megelőzően fizetendő (kivéve, ha folyószámla megbízás 
tartalmazza, lásd: a. pont), 

c) Regisztrációs díjak és más költségek – a számla dátumától 
számított 28 napon belül esedékes vagy a Szabályzat 22a) 
pontjában előírtak szerint, 

d) Abban az esetben, ahol folyószámla megbízással történik a 
regisztrációs díj megfizetése, a megbízást az NQA-nak a 
fizetési értesítőtől számított 28 napon belül kell megkapnia, 
és 

e) Törlési díj – számla dátumától számított 28 napon belül 
fizetendő. 

Megbeszélések, halasztások és törlések 

32. Az ügyfeleket megfelelően tájékoztatni kell az NQA látogatásáról. 
Miután megerősítették, további pótdíj kifizetése szükséges, ha a 
tervezett dátumot megelőző 20 napon belül az ügyfél elhalasztja 
vagy lemondja az auditot. A fizetendő díj alapja az NQA aktuális 
napi díjának százaléka minden audit nap után, az alábbiak szerint: 
aznapi lemondás = 100%, 5 napon belüli lemondás = 90%, 6-20 
napon belüli lemondás = 50%. További vissza nem térítendő 
költségek, amik felmerültek az NQA számára (pl.: repülőjegy vagy 
hotel), szintén kiírásra kerülnek az ügyfél számára. 

 
A regisztráció törlése és visszavonása 
33. Az NQA bármikor figyelmen kívül hagyhatja a cég jelentkezését, 

illetve törölheti a regisztrációt, ha a Szabályzat 32-es pontjában 
előírt díjak és költségek fizetésében probléma adódik. A döntésről, 
mely szerint figyelmen kívül hagyják a jelentkezést, illetve törlik a 
regisztrációt a cég írásban kap értesítést, melyet a levél 
feladásától számított 14 nap lejárta után tekintenek érvényesnek. 
A cég megkísérelheti visszaszerezni regisztrációját, melyért az 
NQA   a   benne   foglalt   költségek   fejében   díjat   számol   fel. 

 
34. Az NQA bármikor visszavonhatja egy cég regisztrációját, ha az az 

NQA elégedettsége ellenére az alábbiakat mutatja: 
 

a) Ezen Szabályzat által előírt kötelezettségek bármelyikét 
megszegi, vagy 

b) Nem sikerül a vonatkozó szabvány követelményei szerint 
fenntartani irányítási rendszerét, vagy 

c) Nem sikerül az NQA Auditora által az irányítási rendszer 
időszakos felügyelete alatt a vonatkozó szabvánnyal 
kapcsolatban feltárt eltéréseket helyrehozni, vagy 

d) Nem tájékoztatja az NQA-t új címek létezéséről, ahol szintén 
szerveznek és végeznek olyan  tevékenységet, melyre a 
meglevő érvényességi terület kiterjed, vagy 

e) Nem tájékoztatja az NQA-t 28 napon belül a cég 
tulajdonviszonyában bekövetkező változásról, mely a cég 
ellenőrzési érdekeltségében eredményez változást, 

f) Megkísérli félrevezetni ügyfeleit az érvényességi területbe 
tartozó szolgáltatás helyszínét és forrását illetően, vagy 

g) Az NQA regisztrációs vagy tanúsítvány logóját vagy az 
NQA eszközeit (ahogy a Szabályzat 19. pontjában áll) úgy 
használja, amellyel az NQA rossz hírnevét keltheti, vagy 

h) Nem tájékoztatja az NQA-t 28 napon belül a vezetőség 
képviselőjének megváltozásáról bármely, a Regisztrációs 
Tanúsítvány által lefedett üzleti helyszíne(ke)n, vagy 

i) Nem tájékoztatja az NQA-t tudomásában lévő 
törvényszegésről, mely közvetlen kihatással van az NQA által 
megadott regisztrációra, vagy 

j) Csődbe jut vagy fizetésképtelen lesz, vételi határozat van 
ellene, vagy kiegyezik hitelezőivel, olyan társaság, amelynél 
megkezdődött a felszámolás (nem tagja újjászervezés céljából 
történő önkéntes felszámolásnak), vagy csődgondnokság alatt 
olyan üzleti tevékenységet folytat, mellyel hitelezőinek, illetve 
bárki másnak kedvez, vagy – az NQA véleménye szerint – 
tevékenységének természete megváltozik, vagy 

k) Szünetelti az üzletmenetét, illetve, ha olyan változás 
következik be a cég tulajdonviszonyában, ami lényegesen 
befolyásolja azon feltételeket, mely szerint a cég regisztrálva 
lett, vagy 

l) Olyan működést tanúsít, amely az NQA véleménye szerint 
eltér  vagy  hátrányos  az  NQA  céljait,  illetve  hírnevét 
tekintve. 

http://www/
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35. Mielőtt döntés születik, hogy visszavonják vagy sem a cég 
regisztrációját a Szabályzat 34. pontjában foglaltak szerint, az 
NQA írásban, ajánlott küldeményben értesíti a céget ezen 
szándékáról és a visszavonás okáról. Az NQA megadja a 
lehetőséget a cégnek, hogy írásban kifogást emeljen az NQA-nál 
az ajánlott küldemény dátuma szerinti 14 napon belül, így az NQA 
mielőtt dönt, hogy a cég regisztrációját visszavonja vagy sem, 
figyelembe veszi az ilyen kifogásokat. 

 
36. Írásban, ajánlott küldeményként kell értesítőt küldeni a cég 

regisztrációjának visszavonásáról, amennyiben az a Szabályzat 36. 
pontja alapján történt. A cég regisztrációja, mely visszavonásra 
került nem ruházható át más cégre. A Szabályzat 1. pontjában 
foglaltak ellenére az NQA közzé teheti a regisztráció visszavonását 
és a kapcsolódó szabályokat, amelyek megszegésre kerültek. 

 

Panaszok 
 

37. Az NQA rendelkezik egy nyilvánosan elérhető folyamatleírással 
arról, hogy hogyan kezeli az ellene benyújtott panaszokat. Ez a 
folyamatleírás a honlapján (www.nqa.com) található. Bármilyen 
panasz tárgyának részletei és az arra vonatkozó döntés szintén 
megtalálható a honlapon, amennyiben a panaszos és/vagy az 
ügyfél szeretné, hogy a panasz részletei nyilvánosan elérhetőek 
legyenek. 

 
Fellebbezések 

 
38. Mindegyik jelentkező szervezetnek vagy az NQA Certification 

Limited (NQA) által tanúsított ügyfélnek joga van fellebbezni 
bármilyen döntés ellen, amely az NQA tanúsítási folyamat része 
és a jelentkező szervezetre vagy a tanúsított ügyfélre vonatkozik. 

 
1. megjegyzés: A fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és az arra 
vonatkozó döntés nem eredményezhet diszkrimináló 
bánásmódot a fellebbezővel szemben. 

 
2. megjegyzés: Ezen fellebbezési eljárás szempontjából a 
"független személy" olyan ember, akinek nem volt közvetlen 
kapcsolata az audittal vagy az érintett fellebbező tanúsításával 
kapcsolatban az írásos fellebbezés benyújtását megelőző 12 
hónapban beleértve a fellebbezés tárgyát képző  auditot vagy 
tanúsítási döntést. 

 
39. Az első lépés, hogy a fellebbező benyújt egy írásos fellebbezést az 

NQA-nak, melyben részletezi a fellebbezés hátterét és indokait. 
Az NQA rögzíti a fellebbezés kézhezvételét, megerősíti az 
átvételét és megadja az ügyfélnek azoknak a személyeknek a 
nevét, akik kivizsgálják az esetet és a kivizsgálás lezárásának 
várható dátumát. 

 
40. Amennyiben a kivizsgálás lezárása túllépi a kijelölt várható 

időpontot, a fellebbezőt tájékoztatni kell a fejleményekről. 
 

41. A vizsgálat eredményét és az ideiglenes döntést ellenőrzi és 
jóváhagyja egy független személy, akinek nincs korábbi 
kapcsolata a vizsgálattal vagy az ideiglenes döntéssel. 

 
42. Hogy biztosítsa a pártatlanságot és kiegészítse a Szabályozás 42. 

pontját, a vizsgálat eredményét és az ideiglenes döntést az NQA 
Független Tanúsítási Szervezete ellenőrzi. 
Ez az ellenőrzés megelőzi a fellebbező tájékoztatását az 
eredményről. 

 
43. A vizsgálat elvégzésekor és sikeres pártatlansági ellenőrzés után, 

az eredményről hivatalosan tájékoztatják a fellebbezőt. 
 

44. Amennyiben a fellebbező tiltakozni akar a fellebbezés 
kivizságálásának eredménye ellene, további fellebbezést kell 
benyújtania az NQA vezetőjének. 

 
45. Az előre meghatározott függetlenségi követelményekre 

vonatkozóan az NQA vezetője hozza meg a végső döntést, ami 
minden félre vonatkozik. 

46. Abban az esetben, ha az NQA ügyvezetője nem független, az NQA 
ügyvezetőjének át kell adni a döntést a Globális Akkreditációs 
Igazgatónak. 

 
47. A folyamat során bármelyik félre (akár külső, akár belső) háruló 

intézkedéseket 21 munkanapon belül el kell végezni. 
 

Az  NQA  Regisztrációs  Tanúsítványainak,  illetve  logóinak  téves 
használata 

48. A cég, amelynek regisztrációját visszavonták nem függesztheti ki 
illetve nem függeszttetheti ki korábbi Regisztrációs Tanúsítványát 
illetve annak bármilyen másolatát, sem helyszínein, sem másutt; 
nem használhatja, nem teheti ki és nem engedélyezett a 
használata illetve kitétele az NQA regisztrációs illetve tanúsítvány 
logó bármilyen másolatának illetve nyomtatott formájának 
semmilyen formában illetve anyagon, vagy bármi máson. 

49. Minden Regisztrációs Tanúsítványt haladéktalanul vissza kell 
juttatni az NQA részére, amennyiben törvényi követelmény van 
részleteinek változtatására, illetve a Szabályzat 34. illetve 36. 
pontja szerinti regisztráció megszüntetése esetén. 

 
50. Az a cég, amely nem regisztrált az NQA által, nem használhatja, 

illetve használtathatja azon szavakat, hogy ’NQA’ semmilyen 
okból vagy bármilyen célból kifolyólag, üzletéhez vagy 
cégnevéhez kapcsolódóan és nem tüntetheti fel sem magát, sem 
cégét, mint regisztrált társaságot. 

 
Rövid időn belüli auditok 
51. Szükséges lehet, hogy tanúsított ügyfeleknél az NQA rövid időn 

belül vagy bejelentés nélkül végezzen auditot, hogy: 
a) kezeljen egy lényeges szerkezeti változást a vállalatnál és/vagy 

a dokumentált irányítási rendszerben, ami magában foglalhatja 
az előfeltételek változását. 

b) lényeges panaszok, amik kérdéseket vethetnek fel a 
tanúsítvány érvényességével kapcsolatban 

c) nyomon kövesse a tanúsítvány felfüggesztését. 

52. Szükséges lehet, hogy tanúsított ügyfeleknél az NQA rövid időn 
belül vagy bejelentés nélkül végezzen auditot, amennyiben a 
vonatkozó szabvány ezt előírja. 

 
Garanciák 

 
53. Az NQA garantálja, hogy azon a napon, amikor a Regisztrációs 

Tanúsítványt kiállították vagy újra-kiállították a Szabályozás 17 
vagy 29. pontjának értelmében az okirat-megújító auditot 
követően (ha alkalmazható): 

 
a) a jelen Szabályozás szerint kiállított Regisztrációs Tanúsítvány 

meg fog felelni a Szabályozás 18. pontjában meghatározott 
előírásoknak; 

b) joga van átruházni és/vagy átvinni a Regisztrációs 
Tanúsítványát és ugyanazt költségmentesen kézbesítsék; 
és 

c) a megadott Regisztrációs Tanúsítvány minden 
szempontból megfelel az adott ellenőrző testületek 
előírásainak és követelményeinek. 

 
54. Minden fél garantálja a másik félnek, hogy minden szükséges 

hatalommal rendelkezik, hogy elkötelezze magát és eleget 
tegyen jelen Szabályozás követelményeinek és jelen Szabályozás 
és az egyéb hivatkozott dokumentumok feltételei érvényesek, 
jogosak és kötelezők. 

 

55. A Szabályozás 54-55. pontjában meghatározott garanciákon túl az 
NQA nem vállal garanciát ezen Szabályozás feltételei mellett 
vagy ezekkel kapcsolatban. 
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56. Az 1979-es Kereskedelmi Törvény 13-15. szakaszában és az 1982- 
es Árukról és szolgáltatásokról szóló törvény 3-5. szakaszában 
meghatározott feltételek a törvény által megengedett 
legteljesebb mértékben ki lettek zárva ebből a Szabályozásból. 

 

57. Minden jelentkező és/vagy regisztrált vállalat: 

a) elismeri és egyetért, hogy egy jelentkező és/vagy regisztrált 
vállalat nevének, címének és fizetési rekordjának részleteit 
továbbíthatják egy hitel referencia ügynökségnek, és a 
személyes adatokat NQA részéről feldolgozzák a nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatban ennek a Szabályozásnak 
megfelelően, és 

b) garantálja, hogy rendelkezik minden szükséges 
hozzájárulással és engedéllyel az 1998-as Adatvédelmi 
törvény szerint, hogy az NQA nyújthassa az ezen 
Szabályozásban meghatározott szolgáltatásokat. 

 
58. A jelentkező  vagy a regisztrált vállalat elismeri, hogy az NQA 

megbízik a jelentkezőben vagy a regisztrált vállalatban, hogy 
útmutatást ad, hogy az NQA, mint feldolgozó, mennyire jogosult 
felhasználni és feldolgozni a kapcsolódó személyes adatokat. 
Ennek következtében sem az NQA, sem a leányvállalatai nem 
felelősek bármilyen adat követelésért, ami az NQA vagy 
leányvállalatainak, mint feldolgozóknak cselekedeteiből vagy 
mulasztásaiból fakad, amennyiben ezek a cselekedetek vagy 
mulasztások a jelentkező vagy a regisztrált vállalat utasításaiból 
fakad. Amennyiben bármilyen követelés felmerül az  NQA 
és/vagy a leányvállalataival szemben ahhoz kapcsolódóan. A 
jelentkezőnek vagy a regisztrált vállalatnak az NQA és 
leányvállalatainak minden felmerülő veszteségét kártalanítania 
kell a Szabályozás 60. pontjában leírt feltételeknek megfelelően 
(ahogy a Szabályozás 60. pontja meghatározza). 

 
Jóvátételek 

 
59. A jelentkező vagy regisztrált vállalat az egyik oldalon és az NQA a 

másik oldalon ezennel kártalanítja a másik felet és 
leányvállalatait minden felmerülő követelésével, veszteségével, 
pénzbeli kötelezettségével, kiadásával, kárával, bírságával és 
illetményével (együttesen  "veszteségek") szemben, melyek 
abból adódtak vagy közvetlen eredményei annak, hogy a másik 
fél megszegte ezeket a Szabályozásokat, kivéve, ha ezen 
veszteségek oka, okozója vagy kapcsolatban van vele a 
kártalanítandó fél (és leányvállalatai). 

 
60. A jelentkező  vagy a regisztrált vállalat ezennel kártalanítja az 

NQA-t és leányvállalatait minden veszteséggel szemben, 
amelyeket az NQA vagy leányvállalatai okoztak annak 
következtében vagy kapcsolatban, hogy az 1998-as Adatvédelmi 
törvény és a Szabályozás 58-59. pontjának megfelelően 
feldolgozták a személyes adatokat; hogy a jelentkező vagy a 
regisztrált vállalat megszegte a Szabályozás 49-51. pontját 
és/vagy az NQA-val és/vagy leányvállalataival szembe követelést 
nyújtottak be egy harmadik fél szellemi tulajdonával 
kapcsolatban elkövetett valódi vagy állítólagos szabálytalanság 
miatt, amit ezen Szabályozás alá eső szolgáltatással 
kapcsolatban követtek el. 

Korlátolt felelősség 
 

61. A Szabályozás 62-65. pontjai meghatározzák az NQA és 
leányvállalatai teljes pénzügyi felelősségét (beleértve az 
alkalmazottak, ügynökök és alvállalkozók cselekedeteire és 
mulasztásaira vonatkozó felelősségeket is) az alábbiakra 
vonatkozóan: 

 
a) ezen Szabályozások megszegését, bármilyen módon is merül 

fel; 
b) ezen Szabályozások alatt az NQA által végzett bármilyen 

szolgáltatás vagy annak része; és 

c) bármilyen képviselet, nyilatkozat vagy káros cselekedett vagy 
mulasztás (beleértve a hanyagságot is), ami ezzel a 
Szabályozással kapcsolatos. 

 
62. Ebben a nyilatkozatban semmi nem korlátozza vagy zárja ki egyik 

fél felelősségét sem: 
 

a) hanyagságból bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés; 
vagy 

b) csalás vagy megtévesztés; vagy 
c) az 1982-es Árukról és szolgáltatásokról szóló törvény 2. 

szakaszában említett csendes birtoklás feltételének vagy 
biztosításának megszegése. 

 
63. A Szabályozás 63. pontjával szembeni előítélet nélkül, az NQA 

felelőssége fennáll, ami ezen Szabályozás alatt vagy ezzel 
kapcsolatban: akár szerződésben vagy szerződésen kívüli 
károkozásban (beleértve a hanyagságot is), kártérítésben, 
törvényi kötelezettség megszegésében, megtévesztésben, vagy 
egyéb módon történik, bármilyen körülmények között egy adott 
összegnek megfelelő, NQA-nak jelen Szabályozás szerint 
fizetendő díjra korlátozódik. 

 
64. Az NQA semmilyen körülmények közt nem felelős, akár 

szerződésben vagy szerződésen kívüli károkozásban (beleértve a 
hanyagságot is), kártérítésben, törvényi kötelezettség 
megszegésében, megtévesztésben, vagy egyéb módon 
akármilyen profit, vevőkör, üzlet, üzleti lehetőség, remélt 
megtakarítás elvesztéséért, adat vagy információ vesztésért 
vagy károsodásért, vagy speciális, közvetett vagy 
következményekkel járó kárért vagy veszteségért, amit a 
jelentkező vagy a regisztrált vállalat szenved el ezen Szabályozás 
alatt vagy ezzel kapcsolatban vagy az NQA által a 
Szabályozásokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások miatt. 

 
Vis Major 

 
65. Az NQA nem tehető felelőssé, ha akadályoztatva van abban, 

hogy ellássa a jelen Szabályozásból fakadó kötelezettségeit 
bármilyen előre nem látható okból kifolyólag. 

 
Teljes megegyezés 

 
66. Ez a Szabályozás, valamint a 'Panaszkezelési eljárás' és a 'Fizetési 

feltételek' elérhetőek az NQA honlapján (www.nqa.com) és 
minden csatolmány felhasználási feltételei egy teljes 
megegyezést alkotnak a felek között és helyettesítenek minden 
korábbi megegyezést, melyek ezentúl semmisnek tekinthetőek. 
Semmilyen megrendelés, megrendelés-visszaigazolás vagy 
egyéb elfogadási nyomtatvány felhasználási feltételei nem 
módosítják ezeket a feltételeket, és ezennel kifogásolható 
minden további vagy eltérő feltétel. Az elfogadás csak ezekre a 
feltételekre vonatkozik. A felek sem módosítani, sem feloldani 
nem tudják ezt a Szabályozást, hacsak nem írásban, mindkét fél 
képviselői által aláírva és elfogadva. Azonban a fentiek ellenére 
és a félreértéseket elkerülendő, az NQA időről időre 
módosíthatja a 'Panaszkezelési eljárást', a 'Fellebbezési 
folyamatot' és a 'Fizetési feltételeket' a jelentkezők és a 
regisztrált vállalatok tájékoztatásával vagy az NQA honlapján 
(www.nqa.com), anélkül, hogy a jelentkezők vagy a regisztrált 
vállalatok hozzájárulását kérné. 

 
Megbízás 

 
67. Az NQA bármikor megbízhat, áthelyezhet, költséggel 
vagy jelzáloggal terhelheti egyik vagy az összes jogát, ami ezen 
Szabályozás alá esik. 

 
68. Egyetlen jelentkező vagy regisztrált vállalat sem bízhat meg, 

helyezhet át, terhelhet költséggel, adhatja ki alvállalkozásba, 
ruházhatja át vagy kezelheti bármilyen más módon ezen 
Szabályozás alá eső jogait és kötelességeit az NQA előzetes írásos 
engedélye nélkül. 
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Harmadik fél jogai 
 

69. A jelen nyilatkozatban meghatározottak kivételével egy személy, 
aki egyik félhez sem tartozik ebben a Szabályozásban, semmilyen 
joggal nem rendelkezhet az 1999-es Szerződések (Harmadik fél 
jogai) törvény alapján érvényesítse ennek a Szabályozásnak 
bármelyik feltételét. A feleknek joga van megszüntetni, elállni 
vagy egyetérteni bármilyen változtatással, jelen megállapodásról 
való lemondáshoz vagy elszámoláshoz nem szükséges másik 
személy hozzájárulása. 

 
Nyelv 

 
70. Minden auditot angol nyelven végeznek, kivéve, ha előzetesen 

megállapodtak és azt az NQA-t írásban engedélyezte. 
 

Nincs lemondás 
 

71. Semmilyen hiba vagy késlekedés a felek részéről, hogy gyakorolják 
a jogaikat vagy a Szabályozás vagy törvények szerint nyújtott 
jogorvoslat nem értelmezhető az arról vagy egyéb jogról vagy 
jogorvoslatról való lemondásként, és nem akadályozhatja vagy 
korlátozhatja annak vagy egyéb jogának vagy jogorvoslatnak 
gyakorlásában. Az ilyen jogok vagy jogorvoslat semmilyen 
egyedüli vagy egyoldalú gyakorlása nem akadályozhatja vagy 
korlátozhatja annak vagy egyéb jogainak vagy jogorvoslatnak a 
gyakorlásában. 

 
Jogok és hatáskörök 

72. A regisztrációs eljárás és ezen Szabályzat  érvényessége, 
szerkezete és megjelenése felett az angol jog rendelkezik. 

 
73. Minden fél visszavonhatatlanul egyetért, hogy az angol bíróság 

kizárólagos joghatósággal rendelkezik, hogy elrendezzen 
bármilyen vitát vagy követelést, ami ezen Szabályozásból ered 
vagy ezzel kapcsolatos (beleértve a nem szerződéses vitákat és 
követeléseket is). 

 
 
 
 

NQA Certification Limited 
Az Egyesült Királyságban lett bejegyezve. 
No. 9351758 

 
Regisztrált Iroda: 
Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton 
Regis, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5ZX 
Telefon: +44 (0)1582 539000 
Fax: +44 (0)1582 539090 
Email: info@nqa.com 
Honlap: www.nqa.com 
Regisztrációval kapcsolatos szabályozás frissítése: 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact us 
NQA, Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, LU5 5ZX, United Kingdom 0800 
052 2424 info@nqa.com www.nqa.com/regs 

mailto:info@nqa.com
http://www.nqa.com/
mailto:info@nqa.com
http://www.nqa.com/regs

	Bevezetés

