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1. A tanúsítási embléma használata, ellenőrzések
A tanúsítvány kiadását követően a Cemkut Kft. hivatalos honlapján –- közzéteszi a tanúsítás azonosító adatait.
A Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda a tanúsítást kérelmezővel kötött szerződésben rögzítette a tanúsítvány és a
tanúsítási embléma használatának feltételeit. A tanúsítványon feltüntetett adatokkal egyértelműen meghatározott annak
alkalmazási területe.
A tanúsítvány kizárólag az abban – adataival pontosan meghatározott – azonosított termékre, üzemre
érvényes!
A tanúsítvány mellé a kérelmező igény esetén megkapja a tanúsítási emblémát. Az annak használatára vonatkozó
jelen tájékoztató és a TT5502 Tájékoztató a tanúsított termékeket szállítók jogairól és kötelezettségeiről c. tájékoztató a
Cemkut Kft. honlapjáról letölthető, de igény esetén külön átadjuk.
A Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda által adott tanúsítási embléma jelentése az, hogy a termék a rá vonatkozó
műszaki specifikációk követelményeit a Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda által végzett megfelelőség-igazolási eljárások
eredményei alapján kielégíti.
A tanúsítási emblémát csak érvényes tanúsítvány alapján szabad alkalmazni és azt a terméken az
előírásoknak megfelelően, jól láthatóan és időt-állóan kell elhelyezni!
A tanúsítási emblémát csak a jelen tájékoztató függelékében meghatározott alakban, arányait megtartva jól
látható méretben és színben szabad ábrázolni. A terméken, csomagolásán vagy kísérődokumentumain a tanúsítási
embléma fekete-fehér megjelenítése is megengedett.
A tanúsítási embléma mellett mindig fel kell tűntetni:
•
•
•

a CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda kijelölési számát (szám) vagy bejelentési számát (NB szám),
a gyártó nevét, és/vagy azonosító jelét,
a tanúsítvány számát.

A tanúsítványra való hivatkozást és a tanúsítási embléma alkalmazását az időszakos felülvizsgálatok során a
CEMKUT Kft. Tanúsítási Iroda munkatársai ellenőrzik.
A tanúsítvány vagy a tanúsítási embléma alkalmazásával kapcsolatos nemmegfelelőség észlelése esetén a
kérelmező és a CEMKUT Kft. között létrejött szerződéses jogokat érvényesítve az érvényben lévő utasításai
szerint jár el.

2. A használattal kapcsolatos nemmegfelelőségek kezelése
Ha a kiadott tanúsítványt a Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda valamilyen okból visszavonja, úgy a tanúsítási embléma
további alkalmazása tilos. A tanúsítvány és a tanúsítási embléma fentiektől eltérő használata jogtalan használatnak
minősül.
Amikor az ellenőrzés vagy az érdekelt felektől származó bejelentés alapján kiderül, hogy a kérelmező a
tanúsítványt félrevezetően vagy jogtalanul használja, a Cemkut Kft. Tanúsítási Iroda a kérelmezővel fennálló
szerződés alapján a következő intézkedéseket teheti:
•
•
•
•

írásban felhívja a kérelmező figyelmét a jogtalan használatra, és kéri annak abbahagyását, megszűntetését;
ha a figyelemfelhívás eredménytelen, a jogtalan használatra vonatkozóan közleményt jelentet meg a Cemkut Kft.
honlapján, illetve szakmai kiadványokban;
visszavonja, és törli a kiadott tanúsítványt;
ha szükségesnek véli, eljárást kezdeményez az illetékes hatósági szervnél vagy bíróságon.

A tanúsítvány visszavonásáról a nemmegfelelőség kivizsgálása alapján az TIV dönt. Visszavonási szándékunkról a
kérelmezőt előzetesen értesítjük.
A visszavonás tényét a Cemkut Kft. honlapján közzéteszi, valamint a tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban is
átvezeti.
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1. ábra: A tanúsítási embléma formája és színei
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