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A tanúsítási okirat és a tanúsítási embléma
használatának feltételei
1.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által tanúsított partner irányítási rendszerének
tanúsítottságára a számára kiadott tanúsítási okirat érvényességének időtartamán belül
hivatkozhat és ugyanezen időtartam alatt jogosult az MSZT tanúsítási és az IQNet
emblémájának (lásd az 1. sz. /MSZT és IQNet/, 2.sz. /Integrált/ mellékletet) használatára.

2.

A partnernek nem szabad irányítási rendszere tanúsítását, tanúsítási dokumentumait olyan
módon felhasználnia, amely a tanúsító szervezetet rossz hírbe hozná, sem a
tanúsítottságával kapcsolatban olyan kijelentést tennie, amelyet a tanúsító szervezet
méltán félrevezetőnek tekinthet. A tanúsítási okiratot a partner nem használhatja a jogi
megfelelőség demonstrálására.

3.

Ha az irányítási rendszer működési területe nem terjed ki a partner egész szervezetére,
minden telephelyére és minden tevékenységére, akkor a tanúsítási okiratot csak a
tanúsított tevékenységre hivatkozva szabad felhasználni és a tanúsítási embléma
alkalmazásakor nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a teljes szervezetet, minden
telephelyét és/vagy annak minden tevékenységét tanúsították. Ha a tanúsítás alkalmazási
területe szűkül, annak megfelelően kell módosítani minden hirdetési anyagot. Az MSZTnek jogában áll betekintenie mindazon dokumentumokba, üzleti iratokba stb., amelyeken
a partner a tanúsítási emblémát elhelyezte.

4.

Az MSZT tanúsítási emblémája csak a tanúsított partner nevével, a tanúsítási okirat jól
olvasható nyilvántartási számával, valamint a modellszabvány (pl.: ISO 9001) jelzetével
együtt alkalmazható. A partnernek nem áll jogában a tanúsítási embléma grafikai
módosítása, de az emblémát tetszőleges méretben, fekete-fehér, illetve a mellékletek
szerinti színes kivitelben egyaránt alkalmazhatja. A tanúsítási emblémát és használatának
feltételeit az MSZT Tanúsítási Titkársága a tanúsítási okirattal egyidejűleg adja át.

5.

Az MSZT tanúsítási emblémáját a partner az üzleti tevékenységéhez szükséges
dokumentumokon és nyomtatványokon tüntetheti fel. A termékekkel/szolgáltatásokkal
kapcsolatos dokumentumokon való felhasználás esetén a tanúsítási emblémát nem szabad
olyan formában alkalmazni, amiből arra lehetne következtetni, hogy az MSZT Tanúsítási
Titkársága magát a terméket/szolgáltatást tanúsította. Magán a terméken, valamint a
termék csomagolóanyagán, sem más olyan módon, amely úgy értelmezhető, hogy ez a
termék megfelelőségét jelenti az MSZT tanúsítási emblémáját nem szabad feltüntetni. A
termék gyűjtőcsomagolásán az alábbi – vagy azzal egyenértékű tartalommal bíró – felirat
elhelyezésével alkalmazható pl: „Az ezt a terméket előállító/gyártó szervezet (pl.: márka
vagy név) minőségirányítási/környezetközpontú irányítási rendszere az MSZ EN ISO
9001-es, MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerint tanúsított az MSZT által”.
Az MSZT tanúsítási emblémáját nem lehet használni laboratóriumi vizsgálatról,
kalibrálásról, vagy ellenőrzésről szóló jelentéseken vagy tanúsítványokon.

6.

Az MSZT tanúsítási emblémájának alkalmazásakor és a tanúsított státuszra való
hivatkozás esetén a tanúsított partnernek be kell tartania a követelményeket és a
tisztességes üzleti verseny szabályait.
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7.

Az MSZT tanúsítási emblémája - az MSZT Tanúsítási Titkárság írásos engedélye nélkül nem adható át és/vagy nem ruházható át harmadik félnek vagy a partner
utódszervezetének, nem lehet eladás vagy bármilyen kényszerintézkedés tárgya.

8.

A tanúsítási emblémát alkalmazó partnernek kártalanítania és permentesítenie kell az
MSZT-t abban az esetben, ha harmadik fél az MSZT-vel szemben bármilyen igényt
támaszt az embléma szabály- vagy törvényellenes felhasználása miatt.

9.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága a tanúsítási okirat és/vagy a tanúsítási embléma
félrevezető, illetve jogtalan használata esetén a következő intézkedéseket hozhatja:
 helyesbítés közzététele az MSZT és/vagy a partner részéről;
 a félrevezető vagy jogtalan használat nyilvánosságra hozatala;
 a tanúsítási okirat érvényességének felfüggesztése/visszavonása;
 bírósági eljárás kezdeményezése;
 egyéb intézkedés.

10. A partner tanúsítási okiratának felfüggesztésekor a tanúsítási okirat és a
embléma használatát szüneteltetni kell.
A tanúsítási okirat visszavonásakor vagy érvényességének lejárta után megújító eljárásra nem került sor - a partnernek a tanúsítási okirat és a
embléma használatát haladéktalanul meg kell szüntetnie mindenütt, ahol azt
szerepeltette.
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Az IQNet emblémáját az MSZT tanúsítási emblémájával együtt kell alkalmazni,














és az embléma csak a következő feltételekkel használható:

a tanúsított cég (részleg) nevének feltüntetésével;
a tanúsítvány nyilvántartási számának feltüntetésével;
az alkalmazott szabványra való hivatkozással;
a tanúsítvány érvényességi idején belül;
a tanúsított alkalmazási területen/hatáskörön belül;
a tanúsított cég által;
mindennemű változtatás nélkül;
a tagszervezet által előírt színekben, nagyítás vagy kicsinyítés megengedett;
feltüntethető a dokumentumokon, feliratokon, kirakatokon, hirdetési eszközökön; általános
cégdokumentumokon, világosan megjelölve, hogy a tanúsítvány mely tevékenységi
területre/témára vonatkozik;
a termék gyűjtőcsomagolásán, feltéve, ha a következő szöveget is tartalmazza oly módon,
hogy a szöveg és a tanúsítási jelzés kapcsolata nyilvánvalóvá válik: ezt a terméket egy
olyan üzemben/létesítményben gyártották, amelynek minőség/környezetközpontú/
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás stb. rendszere X szabvány szerint
tanúsított.1, 2;
választható logoval való hivatkozás (ha alkalmazható) az akkreditáló testületre, de csak
az MSZT emblémájával együtt.

Nem lehet kombinált emblémákat használni
 sem a termékeken, sem pedig az “elsődleges csomagoláson” vagy olyan csomagoláson,
amely eljut a végfelhasználóhoz (pl. kartondobozos csomagolású tejet tartalmazó tálca,
vagy 500 ív fénymásoló papír gyűjtőcsomagolására szolgáló doboz, stb).
Nyomtatvány azonosítója: Logóhasználat 6/2016. 07. 08.
1

Olyan határesetek is előfordulnak, amikor indokolt kétség merül fel arra nézve, hogy egy átlagos fogyasztó
milyen tevékenységekre értelmezi a “gyártották” kifejezést. Ilyen esetekben a “gyártották” kifejezés helyett
egy sokkal világosabb, a termékre megfelelő megjelölést kell használni arra a tevékenységre, amelyre a
tanúsítvány kiterjed, pl. összeszerelt, csomagolt, palackozott, kevert stb.
2
Nem használható a környezetközpontú tanúsításra vonatkozóan, amikor a törvényes előírások ezt megtiltják.
: H-1450 Budapest 9. Pf. 24.  1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.   : (361) 456-6928
 Fax: (361) 456-6940  E-mail: cert@mszt.hu  Honlap: www.mszt.hu

