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A tanúsítási védjegy használatának általános szabályai 
 

1. A tanúsítási védjegy tulajdonosának neve és székhelye 
 
A Budapesti székhelyű TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft a tulajdonosa a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál regisztrált TAM CERT elnevezésű tanúsítási védjegynek, amelyet a 
melléklet szerinti minta alapján lehet használni. 
 
 

2. A tanúsítási védjegy használói 
 
A tanúsítási védjegy használói az érvényes TAM CERT tanúsítvány tulajdonosai, ahol is a TAM 
CERT tanúsítvány tulajdonosai alatt azok a gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szerveze-
tek, valamint természetes személyek értendők, akik irányítási rendszerét, termékét vagy humán 
erőforrását a TAM CERT Rendszertanúsító (RTH) vagy a Terméktanúsító Hely (TTH) vagy a Sze-
mélytanúsító Hely (STH) tanúsította. 
 
 

3. A tanúsítási védjegy használati jogának engedélyezése 
 

TAM CERT Rendszertanúsító hely, a Terméktanúsító Hely és a Személytanúsító Hely (továbbiak-
ban: TAM CERT tanúsítóhelyek) vagy engedélyezi a tanúsítási védjegy használóinak a TAM CERT 
tanúsítási védjegy használatát a szerződésben, valamint a hozzátartozó dokumentumokban, kivált-
képpen ezen előírásban - A tanúsítási védjegy használatának általános szabályai - foglaltak alapján. 

A tanúsítási védjegy használójának biztosítania kell, hogy a tanúsítási védjegy használata reklám-
ban vagy egyéb intézkedéseknél ezen előírások keretei között történik. A tanúsítási védjegy haszná-
lata jogi személyekre korlátozódik, és harmadik személyre vagy utódra nem ruházható át, illetve 
nem képezheti se átengedés vagy megvétel, sem pedig bármely kikényszerített cselekvés tárgyát a 
TAM CERT tanúsítóhelyek kifejezett engedélye nélkül. A tanúsítási védjegyet egyedi termékek meg-
jelölésére csak abban az esetben szabad használni, ha a tanúsítás magára a termékre vonatkozik. 
Ha a tanúsítás a szervezet irányítási rendszerére, személyre, vagy a termék gyártási folyamatára 
vonatkozik, akkor a tanúsítási védjegy feltüntetése TILOS a termék csomagolásán, vagy a termé-
kekkel szoros kapcsolatban olyan módon, amely arra enged következtetni, hogy maguk a termékek 
vannak a TAM CERT tanúsítóhely által tanúsítva. A tanúsítási védjegy használatáért, különösen 
reklám keretében, a tanúsítási védjegy használója felelősséggel tartozik a TAM CERT 
tanúsítóhellyel szemben. A tanúsítási védjegy használatát megelőzően szerződést kell kötnie a TAM 
CERT tanúsítóhelyével. Ez a szerződés belefoglalható a tanúsításra kötött szerződésbe is. 

A tanúsítási védjegyet nem szabad használni vizsgálati, ellenőrzési, kalibrálási jegyzőkönyveken. 

A tanúsítási védjegy használója engedélyezés céljából meg kell, hogy küldje a TAM CERT 
tanúsítóhelyek részére a tanúsítási védjegy alkalmazásának mintáit, melyeket – egyetértés esetén – 
a TAM CERT tanúsítóhelyek jóváhagyó ellenjegyzéssel látnak el és küldik vissza a felhasználónak. 
 
 

4. Forma 
 
A tanúsítási védjegyet csak a mellékletben csatolt módon lehet használni. A tanúsítási védjegynek 
könnyen olvashatónak és jól láthatónak kell lennie. A tanúsítási védjegy a részek arányának megtar-
tása mellett minden tetszőleges méretben felhasználható.  
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A tanúsítási védjegy használójának kérésére a TAM CERT tanúsítóhelyek elektronikus formában is 
megküldik a megfelelő feliratokat tartalmazó tanúsítási védjegyet. Ezt csak a megküldött formában 
szabad alkalmazni, a nagyítás vagy kicsinyítés kivételével mindennemű átformázása tilos 

 

 

5.  A termék csomagolásán elhelyezett tanúsítási védjegy, bármely nyilatkozat, vagy 

kísérő információ alkalmazásának különös szabályai 

A termék címkézését, csomagolását úgy kell biztosítani, hogy az eltávolítható legyen a termék szét-
esése vagy károsodása nélkül. A kísérő információ külön is elérhető vagy eltávolítható legyen. 

A típust jelző címkék, vagy azonosító táblák a termék részének tekintendők. A termék csomagolá-
sán elhelyezett bármely nyilatkozatnak egyértelműen jelezni kell, hogy a terméket, a folyamatot 
vagy a szolgáltatást tanúsították. A nyilatkozatnak hivatkozást kell tartalmaznia a következőkre: 

 a tanúsított ügyfél azonosítása (pl.: márka, vagy név) 

 a tanúsított irányítási rendszer, termék típusa (pl.: minőség, környezetközpontú, munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere, konkrét építőipari termék megnevezése) 

 a tanúsítványt kiállító TAM CERT tanúsítóhely megnevezése 

A tanúsítási védjegy használata korlátozott a vállalat tanúsításának a tanúsítási oklevélen megneve-
zett érvényességi területére, mely csak üzleti célokra alkalmazható, továbbá kizárólag az üzleti leve-
lezés dokumentumain és reklám keretében. 
 
 

6.    A tanúsított státuszra való szöveges hivatkozás 

6.1. Ha a tanúsított a tanúsított státuszára nem a tanúsítási jel alkalmazásával kíván hivatkozni, ak-
kor ezt kizárólag a TAM CERT szerződésében rögzített feltételekkel összhangban, az alábbiak sze-
rint tehetik meg. 

A szöveges hivatkozásnak akként kell megjelennie, hogy egyértelműen azonosítható legyen a tanú-
sítottságra vonatkozóan, hogy a TAM CERT Rendszertanúsító, Terméktanúsító vagy Személytanú-
sító helye adta meg a tanúsítást, illetve, hogy mit tanúsított (összhangban az MSZ EN ISO/IEC 
17021-1:2016 (8.3 pont), az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 (9.7 pont) és az MSZ EN ISO/IEC 
17065:2013 (4.1.3 pont) szerinti, vonatkozó követelményekkel). 
 
6.2.  A tanúsított státuszra való hivatkozás kizárólag a tanúsítás érvényességéig használható. 

 

 

7.  A tanúsítás felfüggesztése 

Amennyiben a tanúsítást a TAM CERT tanúsítóhelyeinek tanúsítási szabályzatának megfelelően 
felfüggesztik, a tanúsítási védjegy használója elveszíti a tanúsítási védjegy használatának jogát. 
Egy ilyen esetben a tanúsítási védjegy használója a védjeggyel már ellátott meglévő dokumentumo-
kat, médiákat, stb. legfeljebb a tanúsítvány felfüggesztésének jogerőssé válásától számított egy 
hónapig használhatja.  
 
 

8. A tanúsítás visszavonása 

Amennyiben a tanúsítást a TAM CERT tanúsító helyeinek tanúsítási szabályzatának megfelelően 
visszavonják, a tanúsítási védjegy használója elveszíti a tanúsítási védjegy használatának jogát. 
Ebben az esetben a tanúsítási védjegy használója legfeljebb a tanúsítvány visszavonásának jog-
erőssé válásától számított egy hónapig használhatja a védjeggyel már ellátott meglévő dokumentu-
mokat, médiákat, stb..  
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9. A tanúsítási védjegy alkalmazási jogának egyéb módon történő elvesztése 

A tanúsítási védjegy használatának joga megszűnik a tanúsítás érvényességi dátumának elteltével, 
valamint ezen előírás rendelkezéseinek szándékos vagy súlyos hanyagsággal történő megsértésé-
vel. A tanúsítási védjegy használati jogának megszűnése után a tanúsítási védjegy használója a 
védjeggyel már ellátott meglévő dokumentumokat, médiákat, stb. legfeljebb egy hónapig használ-
hatja. 


