
Rendszer folyamatok

Fejlesztési módszerek (pl.: nemmegfelelőségi 
lap, mérés stb.), szabványokra vonatkozó 
stratégia és tényezők

•Vezetőségi támogatás és felelősség
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ANTIKORRUPCIÓS IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK (ISO37001)
AJÁNLATKÉRŐ NYOMTATVÁNY

Igen Nem

Dokumentumok, beleértve a 
munkautasításokat 

Vezetőségi átvizsgálás(ok), figyelembe 
véve a szabványokra vonatkozó teljes 
vállalatot, stratégiát és tényezőket

Belső audit(ok)

Politika és célok

Társaság adatai:

QRF/ABMS/UK/FEB20

Integrált irányítási rendszerek:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
Kérjük, az alábbi interaktív PDF fájlt mindenekelőtt szíveskedjenek letölteni, lehetőség szerint Adobe 
Reader/Acrobat alkalmazás segítségével kitölteni, és megküldeni az emt@tanusito.hu email címre.
(Az űrlapot nem szükséges sem kinyomtatni, sem aláírni.) Kérjük, az első fejezetet minden esetben töltsék 
ki, majd ezt követően azokat a szakaszokat, amelyekre árajánlatot szeretnének kérni.

HA EGYNÉL TÖBB CÍMET SZERETNÉNEK A TANÚSÍTVÁNYRA, KÉRJÜK, HOGY 
AZ NQA TELEPHELY MELLÉKLETET IS TÖLTSÉK KI.

Cégjegyzékszám:Társaság neve (a tanúsítványon)

Telefon:

Mobil:

Tanúsítványon 
szereplő cím:

Székhely címe:

Adószám:

Aláírásra jogosult(ak) 
neve(i) / beosztása(ik):

Levelezési cím:

Kapcsolattartó neve 
és beosztása:

Email/Honlap:

Szeretnék-e irányítási rendszerüket más irányítási rendszer szabványokkal integrált audit részeként auditáltatni? 

  Igen-Teljes   Igen-Részben     Nem   Igen-Teljes   Igen-Részben     Nem

Milyen mértékben van az irányítási rendszerük integrálva?
Kérjük, pipálják ki az integráltság mértékét:

1.

2.



Ha egynél több címet szeretne a tanúsítványra, kérjük, hogy az NQA Telephely mellékletet is töltse ki 

Ha részmunkaidős munkavállalókat vagy szezonális munkavállalókat foglalkoztat, kérjük, adja meg a részleteket: 

részleteiket:

3. A székhely és a telephelyek részletei a tanúsítványon:

Székhely címe és irányítószáma:

Létszám:

1. műszak 2. műszak 3. műszak 4. műszak
Teljes 
létszám*

Folyamatok/
tevékenységek
ezen a címen:

Teljes létszám*:

Hasonló munkát végző alkalmazottak száma:
(pl.: kereskedők száma, mérnökök száma stb.)
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a) Új NQA ügyfél?

4. Az Önök Társasága:
Igen Nem

b) Kívánják-e kiterjeszteni az alkalmazási területüket?

Igen Nem

Ha nem szeretné transzferálni a tanúsítványt, kérjük, ugorjon a 8. kérdésre.
Kérjük, válaszolja meg a következő kérdéseket, ha a tanúsítványukat a jelenlegi tanúsító testülettől az NQA-ra kívánja átruházni.

Kérjük, adja meg minden transzferálni kívánt tanúsítványnak adatait: tanúsítvány száma, szabvány, érvényesség és kiállító tanúsító szervezet neve.

c) Transzfer ügyfél? d) A Társaságuknak volt-e NQA-s tanúsítása?

5. Tanúsításuk transzferálása

Tanúsítvány száma Szabványszám                                            Érvényessége Tanúsító szervezet

Érvényesek-e jelenleg a tanúsítványaik (nincsenek felfüggesztve vagy visszavonva)?

Igen Nem

Merült-e fel bármilyen panasz az Önök szervezetével kapcsolatban a jelenlegi tanúsító szervezeténél?

Jelenleg folyik-e hatósági kivizsgálás Önöknél a tanúsított tevékenységekkel kapcsolatban?
(Pl.: egészségügyi és biztonsági sérülésekről szól)

QRF/ABMS/UK/FEB20
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6. Az Önök jelenlegi audit programja:
Igen Nem

Van-e olyan nagy nemmegfelelőség, amelynek jelenlegi tanúsító testületük nem ellenőrizte a helyesbítő intézkedések végrehajtását?

A jelenlegi tanúsító szervezetük milyen gyakran végez auditokat Önöknél? Évente 6 havonta Egyéb

Kérjük, részletezzék az utolsó auditot, beleértve a legutóbbi megújító vagy a 2. szakasz szerinti auditot: 

Audit típusa (Felügyeleti / Megújító/ 2. szakasz / Speciális) Audit időtartama Audit dátuma

Kérjük, csatolják a következőket: 

Tanúsítványaik másolatai: Az összes, a tanúsító vagy megújító audit illetve mostanáig elkészült audit jelentései:

Ha a szükséges alátámasztó dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a transzferálás nem lehetséges. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az 
NQA felveszi a kapcsolatot a meglévő tanúsító szervezetükkel a tanúsítvány érvényességének ellenőrzéséhez.

Ne vonassák vissza a tanúsításukat a meglévő tanúsító szervezetüknél addig, amíg a transzfer folyamatot az NQA el nem végzi, 
és meg nem kapták az NQA tanúsítványt.

7. Az igényelt alkalmazási terület:

Megjegyzés: Maximum 250 karakter engedélyezett. Az alkalmazási terület tömören megmagyarázza az irányítási rendszer által lefedett célokat és
kimeneteket; meg kell határozni, hogy mit csinál a Társaság és azt hogyan végzi. Pl.: Építészeti tervező szolgáltatás nyújtása.
Kérjük, ha egyéb (nem angol) nyelven is igényelnek tanúsítványt, a nyelv/alkalmazási területet részletezzék.

8. Végeznek-e olyan tevékenységet, ami nem a székhelyen/telephely(ek)en történik?
(pl.: építés, helyszíni szerelés stb.)

Igen Nem

9. Vannak-e kiszervezett vagy alvállalkozásba adott tevékenységeik? Igen Nem

Kérjük, részletezzék a kiszervezett vagy alvállalkozásba adott tevékenységeket:

Van-e olyan kis nemmegfelelőség, amelyre a jelenlegi tanúsító szervezet még nem fogadta el a helyesbítő intézkedések terveit?

Kérjük, részletezzék:
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Egyszerű szervezeti felépítése van-e a Társaságnak, lineáris vonalú ügyvezetéssel és kevés döntéshozóval?

10. Szervezeti és folyamat összetétel:
Igen Nem

Komplex irányítási rendszerük van-e? (pl.: gyártó cég, ahol minden folyamat kritikus, a készterméknek sok eljárása és 
hivatkozása lehet a jogszabályi és a szabályozási dokumentumokra)

A Társaság szigorúan szabályozott-e külső szervek, hatóságok által?
(Jellemző iparági terület lehet az étel-előkészítés, repülőgépipar, autóipar, a villamosenergia-termelés és gáz/olajtermelés, stb.)

A fent említett szervezeteknek vannak-e konkrét elvárásaik a Társasággal szemben?(pl. biztonsági, munkavédelmi 
ellenőrzések, veszélyes hulladék feldolgozás, stb.)

A Társaság munkája kiterjed-e vagy van-e olyan működési területe, amely szigorú biztonsági ellenőrzés alá tartozik?(pl. 
vegyi üzemek, olaj/gázfinomítók, erőművek, stb.)

A Társaság működése része-e egy nagyobb szervezet irányítási rendszerének, vagy befolyásolja-e azt egy nagyobb szervezet 
irányítási rendszere? (pl. anyavállalat által irányított vagy erősen befolyásolja a helyi/központi kormányzat, stb.)

Van-e egyéb tényező, amely befolyásolja a Társaság vezetését és folyamatainak bonyolultságát?

Amelyik kérdésre igennel válaszoltak, kérjük, az alábbiakban részletezzék:
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11. Van-e tervezett audit dátum?

Tájékozódás

12. Milyen státuszban van jelenleg a rendszerük?

Bevezetés Működő Már tanúsított

13. Tanácsadói segítség: Igen Nem

Igénybe veszik-e tanácsadó segítségét az irányítási rendszer kialakításához? 

(Ha igen, kérjük, részletezzék az alábbiakban.) 

Tanácsadó cég neve:

Kapcsolattartó neve:

Email:

Telefon: Irányítószám:

Név:

Dátum: Cég neve:

14. Kitöltötte:

Beosztása:
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15. Honnan hallottak az NQA szolgáltatásáról? Többet is megjelölhetnek.

Tanácsadó ajánlotta (Kérjük, töltsék ki a 14. kérdést)

Egy másik szervezet ajánlotta

Sajtó

Közösségi média

Már NQA ügyfelek vagyunk 

NQA honlapjáról

Keresőprogram (pl. Google)

ISO FÓRUM

Egyéb (Kérjük, részletezzék.)

Kapcsolat:
EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-2040 Budaörs, Muskátli utca 3. Telefon: 23-444-275 Fax: 23-444-276
e-mail: emt@tanusito.hu
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ISO 37001:2016

1. Kérjük, részletezzék, hogyan ruházza át az Önök szervezete a döntéshozatali jogkört:
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2. Kérjük, részletezzék a helyszíneket és az ágazatokat, ahol a szervezet működik vagy működni készül:

3. Kérjük, sorolják fel azokat az entitásokat, amelyek felett az Önök szervezete felügyeletet gyakorol és 
ezek esetén részletezzék a kapcsolat jellegét:

4. Kérjük, sorolják fel azokat az entitásokat, amelyek felügyeletet gyakorolnak az Önök szervezete felett és
ezek esetén részletezzék a kapcsolat jellegét:

5. Kérjük, részletezzék az Önök szervezetének szerepvállalásának szintjét a hatóságokkal és az állami
tisztviselőkkel:

KÖRNYEZET

QRF/ABMS/UK/FEB20



ÁTVILÁGÍTÁS

1. Vizsgálat és/vagy büntetőeljárás alatt áll-e/állt-e Ön vagy az Önök szervezete az
elmúlt 5 évben?  Ez magában foglal minden olyan folyamatos kapcsolatot a
hatóságokkal, amely büntetőeljárást vonhat maga után.

Amennyiben igen, kérjük, részletezzék:

Igen Nem

2. Igen Nem

Kapcsolat:
EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-2040 Budaörs, Muskátli utca 3. Telefon: 23-444-275 Fax: 23-444-276
e-mail: emt@tanusito.hu
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Van-e tudomásuk bármilyen a nyilvánosság számára elérhető kedvezőtlen sajtóhírről, 
amely kapcsolatos az Önök szervezetével és annak tevekénységeivel?

Amennyiben igen, kérjük, részletezzék, valamint csatolják a kapcsolódó sajtóhír elérhetőségét.
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