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EMBLÉMA HASZNÁLATÁRA 
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Érvényes: 2016.09.20-tól 

A FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft. mint tanúsítóhely vezetője felhatalmazom a 
 

- Vállalkozás neve - 
- Vállalkozás címe - 

 

tanúsított szervezetet a Ferrcert tanúsítási embléma használatával. 

A Ferrcert tanúsítási embléma használatának feltételeit az alábbiakban szabályozom: 

− A szervezet teljesítse a tanúsító testület követelményeit. 

− Ne tegyen és ne engedjen a tanúsított státusra vonatkozó semmilyen félrevezető nyilatkozatot. 

− Ne használja a tanúsítási dokumentumot, se annak semmilyen részét félrevezető módon és ne en-
gedje annak ilyen használatát. 

− Szüntesse meg a tanúsításra vonatkozó hivatkozást, ha a tanúsítás felfüggesztettük vagy visszavon-
tuk. 

− Módosítsa minden hirdetési anyagát ha a tanúsítás szakterülete szűkül. 

− Ne keltse azt a látszatot, hogy a tanúsítás olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek valójában 
kívül esnek a tanúsítás alkalmazási területén. 

− Ne hivatkozzon a tanúsításra oly módon, amely a tanúsító testület és/vagy a tanúsítási rendszer hír-
nevét csorbíthatja, és a közvélemény bizalmát megingathatná. 

− A minőségirányítási-, környezetirányítási, vagy MEB rendszer tanúsítási emblémája a következő he-
lyeken alkalmazható: 

o Dokumentumok első oldalán (jelentések, levelek, cégprospektusok, reklámanyagok, stb.) 

− A minőségirányítási-, környezetirányítási, vagy MEB rendszer tanúsítási emblémája terméken megfe-
lelőségi jelként nem használható. 

− A minőségirányítási-, környezetirányítási, vagy MEB rendszer tanúsítási emblémája vizsgálati, ellenőr-
zési és kalibrálási jegyzőkönyveken megfelelőségi jelként nem használható. 

− A Ferrcert tanúsítási embléma a megadott színekben és formában alkalmazható. 

− A Ferrcert tanúsítási embléma csak a tanúsítvány érvényességi ideje alatt használható. 

A termék csomagolásán – amely eltávolítható a termék szétesése vagy károsodása nélkül –  elhelyezhető 
nyilatkozat, hogy tanúsított irányítási rendszerrel rendelkeznek. A nyilatkozatnak hivatkozást kell tartal-
maznia a tanúsított szervezet azonosítására (márka vagy név), az irányítási renszer típusára és a tanúsít-
ványt kiállító testületre. 

A tanúsítási embléma helytelen, félrevezető használata esetén tanúsítóhely az alábbi 

intézkedéseket hozza: 

− Helyesbítő intézkedés kérése a tanúsított szervezettől 
− Tanúsítvány visszavonása 
− Szabálytalan emblémahasználat nyilvánosságra hozatala  
− Jogi beavatkozás 

Dunaújváros, ___________ 
                                                                          _______________________ 

              Tanúsítóhely vezető 

 

Fentieket tudomásul vettem: 
 
Dátum:  _______________ 

    _______________________ 
      Tanúsított szervezet 

 


