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Az Apave Certification bejegyzett, védjegyoltalom alatt álló márka, melyet az Apave Tanúsítás az Apave Certification 

SA-val kötött megállapodás alapján jogosult használni. 

 

 

 

1. A VÉDJEGY CÉLJA 

 

A szóban forgó védjegy célja, hogy az érintettek (szervezet, személy) kérésére igazolja, hogy 

megfelelnek az irányítási rendszerek és folyamataik tanúsítása terén a Tanúsító Testület szabványokon 

alapuló követelményeinek, a személyi kompetenciáknak, és összhangban vannak a hatályos nemzeti 

és/vagy nemzetközi követelményekkel. 

 

2. FOGALMAK 

 

VÉDJEGY: "Apave Certification", védjegyoltalom alatt álló márka. 

 

TANÚSÍTOTT SZERVEZET: A kedvezményezett, aki jogosult a védjegyet használni. 

 

TANÚSÍTÓ TESTÜLET: az Apave Tanúsítás vagy az Apave Csoport más tanúsító testülete. 

 

TANÚSÍTÁS: A tanúsító testület által a tanúsított szervezetnek tanúsítvány formájában adott 

elismerés, amellyel a tanúsító testület elismeri, hogy a tanúsított szervezet megfelel az érintett 

tanúsítási rendszerre vonatkozó szabványnak. 

 

3. A VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK KEDVEZMÉNYEZETTJEI  

 

A kedvezményezettek, akik jogosultak a logó használatára olyan személyek vagy szervezetek, akik: 

• rendelkeznek a Tanúsító Testület által kiadott egy vagy több érvényes tanúsítvánnyal, 

• betartják a jogszabályi és szerződéses feltételeket, 

• betartják a védjegyhasználati előírásokat, valamint védjegyre vonatkozó grafikai szabályokat. 

 

A védjegy engedélyezett használata szigorúan személyes jellegű, nem ruházható át harmadik személyre, 

sem engedményezés formájában, sem jogutódként.
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4. A JELHASZNÁLATI JOG ALKALMAZÁSA 

 

A tanúsítvánnyal kapcsolatos minden kommunikáció a jogszabályi és szerződéses rendelkezések, a 

jelen védjegyhasználati előírások és a vonatkozó grafikai szabályok betartásával történik. 

Bizonyos szakmáknál (szabályozott szakmák szakmai gyakorlásának struktúrája stb.) a kommunikáció 

tekintetében különleges rendelkezések vonatkoznak. Ezekben az egyedi esetekben a tanúsítással 

kapcsolatos kommunikációt a tanúsított szervezetnek a különleges rendelkezések betartásával kell 

megvalósítania. 

Az Apave Tanúsítás (adott szabvány szerinti) tanúsítási logóját az Apave Tanúsítás által tanúsított 

szervezet bármilyen adathordozón használhatja: 

• bolti feliratok, 

• kirakat feliratai, 

• vállalati járművek, 

• kereskedelmi és/vagy reklám dokumentumok és adathordozók, 

• fejléces jegyzetpapír, 

• weboldal, 

• névjegykártya, 

• kompetencia tanúsítványok 

• hirdetések stb. 

Az Apave Tanúsítás tanúsítási logója semmilyen körülmények között nem tüntethető fel terméken! 

 

Egyértelmű, őszinte kommunikáció: 

 

Általánosságban elmondható, hogy a tanúsítással kapcsolatos minden kommunikációt az 

egyértelműség és az őszinteség elvének tiszteletben tartásával kell lefolytatni, különösen a tanúsítás 

hatókörét illetően (magánszemélyek vagy szervezetek, tanúsított telephelyek, tevékenységek, valamint 

szabványok). 

A tanúsított szervezet nem kapcsolódhat semmilyen olyan tevékenységhez, amely indokolatlan vagy 

pontatlan hivatkozást tartalmaz a tanúsítványra vonatkozóan. 

 

A logó használata az egyes hivatkozott szabványokban: 

 

A tanúsítvány típusától függetlenül a tanúsítás alapjául szolgáló szabványra 

történő hivatkozás kötelező. 

A szabványra hivatkozó logót az Apave Tanúsítás biztosítja. 

 

Ha egy tanúsított szervezet több tanúsítvánnyal rendelkezik, 

erősen javasolt, hogy az Apave Tanúsítás által biztosított olyan logót 

használjanak, amely ezeket a szabványokat egyesíti. 

 

A tanúsított szervezet semmilyen körülmények között sem keltheti azt a benyomást, 

és nem cselekedhet olyan módon, amely azt sejtetné, hogy a tanúsítvány más 

szakmai területekre, tevékenységekre vagy telephelyekre vonatkozik, mint 

amely(ik)re a tanúsítás szól. 
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Védjegy használata csomagoláson (irányítási rendszerek tanúsítása esetén) 

  

Minden kereskedelmi tevékenységet folytató tanúsított szervezetnek ügyelnie kell arra, hogy ne legyen 

összetéveszthető saját és beszállítóik tanúsítása, különösen az általuk gyártott csomagoláson. 

 

Az Apave Certification logó semmilyen körülmények között nem használható a terméken vagy a 

fogyasztó számára látható termékcsomagoláson. 

 

Az alábbiakhoz hasonló hivatkozásokat azonban közvetlenül a csomagoláson lehet elhelyezni: 

• "A ZZZ által tervezett és gyártott termék az Apave Tanúsítás által tanúsított minőségirányítási 

rendszer ISO 9001 szabványa szerint" 

• "A ZZZ által gyártott termék az Apave Tanúsítás által tanúsított telephelyen, az ISO 140001 

környezetirányítási rendszer és szabvány szerint" 

• vagy egyéb egyértelmű megfelelője. 

 

ZZZ = A tanúsított szervezet tanúsítványon szereplő neve 

 

A logó felragasztható a terméktől elkülönített dokumentumra, például az első csomagolásba helyezett 

műszaki kézikönyvre, feltéve, hogy kívülről nem látható, és a megjelenése megfelel a termék 

használatára vonatkozó különleges szabályoknak: "védjegy a dokumentumokon". 

 

A védjegy használata dokumentumokon 

 

Az Apave Tanúsítás tanúsítvánnyal rendelkező szervezet tanúsítványokon, anyaglapokon, vagy más, 

azonos típusú dokumentumokon használhatja az Apave Certification logót, feltéve, hogy a tanúsítás 

alkalmazási körét érintő félreértések elkerülése érdekében az a tanúsított szervezet neve vagy logója 

mellett van elhelyezve. 

 

A tanúsított szervezet kérheti, hogy a tanúsítását rögzítsék például egy forgalmazói katalógusban. A 

tanúsított szervezet felel a jelen előírások betartásáért. A tanúsított szervezetnek biztosítania kell, hogy 

ne álljon fenn összetévesztés veszélye személyazonosságát vagy a tanúsítás célját illetően. 

 

Az Apave Certification védjegy használata nem engedélyezett vizsgáló laboratóriumi jelentésekben, 

kalibrálási vagy ellenőrzési jelentésekben. 

 
 

Akkreditációval érintett szolgáltatások: 

 

Az Apave Certification nem jogosítja fel a tanúsított szervezetet a NAH vagy más (pl.: Cofrac) 

akkreditációs védjegyek másolására, vagy az akkreditációira történő hivatkozásra. 
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5. A VÉDJEGY HASZNÁLATI JOGÁNAK IDŐTARTAMA 

 

A védjegy addig használható, amíg az érintett tanúsított szervezet megfelel a védjegy használatára 

vonatkozó feltételeknek. 

A tanúsítvány felfüggeszthető a tanúsított szervezet kérésére vagy szankcióként az alkalmazott 

szabványtól való eltérés, vagy különösen a szerződéses kötelezettségvállalások megszegése miatt. 

 

A felfüggesztés során bármely tanúsított szervezet ellen, amely a tanúsítására hivatkozik, büntetőeljárás 

indítható vagy akár a tanúsítványa visszavonásra kerülhet. 

 

 

6. A VÉDJEGY HASZNÁLATI JOGÁNAK A VISSZAVONÁSA 

 

A Tanúsító Testület kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszavonja a védjegy 

használatára vonatkozó engedélyt az egy vagy több tanúsítvánnyal rendelkező tanúsított szervezettől, 

amint a védjegy használatának feltételei már nem teljesülnek. 

 

A használati jog ilyen visszavonását azonnali végrehajtásnak kell követnie. Haladéktalanul meg kell tenni 

minden lépést annak érdekében, hogy a védjegyet eltávolítsák minden értékesítési és/vagy hirdetési 

dokumentumról, adathordozóról, kirakatról, tábláról, autóról és csomagolásról, valamint a 

tanúsítvány(oka)t haladéktalanul vissza kell küldeni a tanúsító szervezethez. 

 

 

7. VISSZAÉLÉS A VÉDJEGGYEL 

 

Jelen előírások be nem tartása a védjeggyel való visszaélésnek minősül. 

 

A védjeggyel tanúsított vagy nem tanúsított szervezet általi bármely visszaélés a Tanúsító Testület 

intézkedését vonja maga után, amely fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen eljárási úton 

jogorvoslatot kérjen. 

 

A Tanúsító Testület fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen eljárási eszközzel kártérítést 

követeljen attól a tanúsított szervezettől, akitől a használati jogot visszavonták, amennyiben a 

tanúsított szervezet tovább folytatja a védjegy nem jogszerű felhasználását.
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8. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA  

 

Ezeket a szabályokat az audiovizuális kommunikációra észszerűen kell alkalmazni. 

 

A Tanúsított Szervezet közzé teheti a védjegyet a weboldalán a vonatkozó szabványokkal együtt jelen 

szabályoknak, valamint a jogi és szerződéses rendelkezéseknek megfelelően. 

 

A tanúsított szervezet vállalja, hogy a Tanúsító Testület felszólítására köteles a védjegyet azonnal 

eltávolítani, amikor a Tanúsító Testület úgy ítéli meg, hogy a tanúsított szervezet weboldala: 

• ellenkezik erkölcsi értékeivel, 

• megsért minden formai rendelkezést, 

• obszcén, 

• rágalmazó, 

• sértő, 

• megsérti bárki jogait, 

• bármilyen más módon sértheti a Tanúsító Testület közvetlen vagy közvetett érdekeit. 

 

 

9. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 

 

A kiadott tanúsítványok érvényességének biztosítása érdekében a Tanúsító Testület a tanúsítvány (ok) 

érvényességi ideje alatt figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti a tanúsítás tárgyát képező 

követelmények fenntartását, a tanúsítvány és a védjegy használatának a megfelelőségét a tanúsított 

szervezet részéről. 

 

E célból a tanúsított szervezet vállalja, hogy kérésre haladéktalanul megadja a Tanúsító Testületnek a 

felügyeleti jog gyakorlásához szükséges információkat. 

 

 

10. VÉDJEGY ÉS DÍJAZÁS 

 

Az érdekelt személyek vagy szervezetek által benyújtott tanúsítási kérelmek megválaszolásához a 

Tanúsító Testület Tanúsító Bizottságokat állít fel azzal a feladattal, hogy biztosítsa a tanúsítványok 

végrehajtásának feltételeit és biztosítsa, hogy azok megfeleljenek a Tanúsító Testület szabályainak. 

 

Az egyes Tanúsító Bizottságok működési szabályait eljárás határozza meg. 

 

A Tanúsító Testületen belül a Fellebbezési és Jogorvoslati Felügyelő Bizottság célja, hogy a 

tanúsítványán keresztül biztosítsa a Tanúsító Testület védjegyhasználati jogának megadására 

irányadó etikai szabályokat. 

 

A Tanúsító Testület egyedül jogosult a védjegy használatának visszavonásáról szóló határozat 

meghozatalára és végrehajtására, valamint az alkalmazás feltételeinek megállapítására. 
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Ez a logó, amely az Apave Certification elkötelezettségét jelképezi, gondosan 

megtervezett. Kérjük ne változtassa meg! 

 

 

SZÍNEK HASZNÁLATA 

 

Az Apave Certification logót fekete-fehér vagy színes változatban lehet használni: 

 

 

SZÍNHASZNÁLAT 

 
 

SZÍN: C76 - M0 - J91 - N0  

 

SZÍN: C0 - M0 - J0 - N70 

 

FEKETE-FEHÉR OPCIÓ 

 

 

Egyes esetekben fekete-fehér vagy monokróm változat használata szükséges (fax, bélyegző stb.) 

Ezek itt láthatók. 

 
 

 

 

LOGÓ SZÍNES HÁTTÉRREL 

 

 

Ha a logót sötét háttérre helyezi, javasolt fehér téglalapba helyezni. 
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LOGÓ TÍPUSOK ARÁNYAI 
 

 

 
 

 
 

7 x 

 

 

 

A TANÚSÍTVÁNYOK JELLEMZÉSE 

 

 
Irányítási rendszerek tanúsítványai (Minőség, Környezet, Biztonság, Energia, Információbiztonság)  

 

 

  

 


