
HOGYAN 
HASZNÁLJA 
TANÚSÍTVÁNYÁT?
útmutató a tanúsítási jel használatához



A TANÚSÍTVÁNY 
MEGSZERZÉSE 
MUTATJA SZERVEZETE 
ELKÖTELEZETTSÉGÉT AZ 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE ÉS 
A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 
IRÁNT

Csak a legjobb vállalatoknak 
sikerül tanúsítványt szerezniük 
a Bureau Veritas-nál, aki 
világszerte híres szakérteleméről 
a tanúsítási szolgáltatások terén. 
A Bureau Veritas tanúsítási 
jele a megbízhatóságot, a 
fenntarthatóságot jelöli, értékesebbé 
téve márkáját.

Gratulálunk! Immár tanúsítvánnyal 
rendelkezik, melyet szabadon 
felhasználhat. Ez a világszerte 
elismert tanúsítási jel használható 
reklámként akár az interneten, akár 
nyomtatott formában járműveken, 
irodaházakban stb.

A tanúsítási folyamat sikeres 
teljesítése után, az általunk kiadott 
tanúsítási jeleket használja arra, 
hogy megmutassa mindenkinek, 
jogosan birtokolja ezt a minősítést.

A TANÚSÍTÁSI JEL
ELÉRHETŐ MINDEN 
SZABVÁNYRA

KÖRNYEZET
ISO 14001

MINŐSÉG
ISO 9001

EGÉSZSÉG &
BIZTONSÁG
ISO 45001

TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉG-
VÁLLALÁS 
SA 8000

INFORMÁCIÓ-
BIZTONSÁG
ISO 27001

SZEKTOR 
SPECIFIKUS 
SZABVÁNYOK
IATF 16949 (Autóipar),
AS/EN 9100 (Aeros-
pace),
ISO 22000 (Élelmiszer),
FSC® 
(Erdőgazdálkodás) stb
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TUDASSA 
MINDENKIVEL 

KIVÁLÓSÁGÁT



Példa: 
* Ezt a terméket a minőségirányítási rendszer 
keretei között tervezték, fejlesztették vagy 
gyártották, melyet a Bureau Veritas tanúsított az 
ISO 9001: 2015 szabványnak megfelelően.

Bureau Veritas tanúsítvány száma:
XXXXXXXXXX

Megszerzett tanúsítványa igazolja, hogy irányítási rendszerei megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, azonban nem 
tanúsítja termékeit vagy szolgáltatásait. Ezért kérjük, vigyázzon tanúsítási jeleinek használata során, hogy ne hivatkozzon 
a tanúsítványra félrevezető módonon, utalva terméke vagy szolgáltatása tanúsítására is; illetve ne sugallja azt, hogy a 
tanúsítás olyan tevékenységeire is vonatkozott, amelyek nem tartoztak a tanúsítás hatálya alá.

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT ÖSSZEGZI A BUREAU 
VERITAS TANÚSÍTÁSI JELÉNEK HELYES 
HASZNÁLATÁT:

A terméken vagy az elsődleges csomagoláson

TERMÉKNYILATKOZATTAL EGYÜTT*

A termékek szállítására használt nagyobb dobozokon, stb. 
(Másodlagos vagy átmeneti csomagolás)

Járműveken vagy tartós hirdetési eszközön, mint pl
épületeken megjelenő reklám felületen

Brosúrákon, prospektusokban, weboldalakon reklámozva

Megjegyzés:A Bureau Veritas tanúsítási jele nem alkalmazható laboratóriumi vizsgálati, kalibrációs vagy ellenőrzési jelentéseken, 
tanúsítványokon.
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HOGYAN ÉS HOL
HASZNÁLHATJA 
MEGSZERZETT 
TANÚSÍTÁSI JELEIT?



SZÍNEK

EREDETI SZÍN

A Bureau Veritas Certification tanúsítási jele két színben 
jelenik meg:

 Pantone 404 C szürke Pantone 200 C piros

FEKETE/FEHÉR

MÉRETEK

MÉRET

A tanúsítási jel minimális magassága 12 mm.

VÉDŐZÓNA

A tanúsítási jel vizuális integritásának fenntartása 
érdekében ki kell hagyni a logó mellett a piros blokk 
magassága (h) 50 % -ának megfelelő minimális helyet 
(védőzóna).

50% 

B
50% 

Minimum
magas-
ság: 12 

Védőzóna

MILYEN INFORMÁCIÓKAT 
TARTALMAZ A TANÚSÍTÁSI JEL?
A tanúsítási jel az Ön által megszerzett tanúsítvány (azaz pl ISO 9001, ISO 14001…stb) megjelenítésére szolgál. Ez a 
tanúsítási jel egyetlen módosítható része, a színek/háttér/Bureau Veritas logo semmilyen formában NEM módosítható. A 
tanúsítási jel használható a tanúsítvány egyedi azonosító számára történő hivatkozással vagy anélkül.

Megjegyzés: A tanúsíási jelek négyféle formátumban állnak rendelkezésre: jpeg, GIF, EPS és Illustrator.
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SA 8000

BUREAU VERITAS
Certification

EGYEDI TANÚSÍTVÁNY KOMBINÁLT TANÚSÍTVÁNY

ISO 9001 
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS 
Certification

GYAKORLATI
ÚTMUTATÓ
A TANÚSÍTÁSI JEL
HASZNÁLATÁHOZ 



TANÚSÍTÁSI JEL 
HONLAPON TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATA

Ne feledje: A tanúsási jel az 
irányítási rendszerre vonatkozik, 
nem pedig termékeire /
szolgáltatásaira. Használhatja 
tanúsítási jelét honlapján, 
amely a tanúsított helyszínen 
gyártott terméket mutatja be, 
azonban szükséges emellé a 
terméknyilatkozat hozzáadása is. 
Több terméket bemutató weboldalak 
esetén ügyelnie kell arra, hogy azon 
az oldalon látható MINDEN termékét 
a tanúsított telephelyen gyártsák.

Néhány webhely átrendezheti oldalai 
tartalmát az olvashatóság javítása 
érdekében, ezért biztosítania kell, 
hogy webhelye:

Ne különítse el a tanúsítási jelet a 
terméknyilatkozattól

Biztosítsa a minimális helyet, hogy 
a tanúsítási jel megtarthassa me-
ghatározott méreteit

Ajánlott méret: Asztali verziójú 
weboldalán javasoljuk, hogy a 
tanúsítási jel 200 pixel szélességű 
legyen (maximum 250 pixel).

A BUREAU VERITAS TANÚSÍTVÁNY 
HASZNÁLATA A KÖZÖSSÉGI 
MÉDIÁBAN

A közösségi média bejegyzéseinek 
gyakran rövidnek kell lenniük – viszont 
minden esetben el kell kerülniük a 
megtévesztést. Amikor Bureau Veritas 
tanúsításáról beszél, mindig pontosan 
hivatkoznia kell az adott irányítási 
rendszer szabványra:

Környezetirányítási 
rendszerünket a Bureau Veritas 
tanúsítja az ISO 14001:2015 
szabvány szerint.

A Bureau Veritas 
termékeinknek zöld 
jóváhagyási bélyegzőt adott!
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DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
TEGYE VAGY NE TEGYE?
KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK, MELYEK 
SEGÍTEKEN ÖNNEK



FONTOS
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AMENNYIBEN SZERETNÉ NÉPSZERŰSÍTENI 
MEGSZERZETT TANÚSÍTÁSÁT, A BUREAU VERITA 
SEGÍT ENNEK VÉGREHAJTÁSÁBAN:
 

SEGÍTÜNK A KOMMUNIKÁCIÓBAN, HOGY  
TANÚSÍTVÁNYA MÉGINKÁBB KITŰNHESSEN:

Az akkreditációs / tanúsítási szabványok és szerződéses feltételek 
elsőbbséget élveznek az ebben a dokumentumban megadott információkkal 
szemben. A tanúsítási jel használata a tanúsító szervezet által biztosított jog. 
Amennyiben tanúsítványát visszavonják vagy megszüntetik, akkor azonal le 
kell állítania minden olyan hirdetési anyagának használatát, amely hivatkozik 
a Bureau Veritas tanúsítására. A tanúsítási jel helyes használata szerződéses 
kötelezettség, auditok során ellenőrizhető.

Megjegyzés: A Bureau Veritas tanúsítási jele nem alkalmazható laboratóriumi vizsgálati, kalibrációs vagy ellenőrzési jelentéseken, 
tanúsítványokon.

HOGYAN TUD 
A BUREAU VERITAS

SEGÍTENI TANÚSÍTVÁNYA 
HIRDETÉSÉBEN?

• Megoszthatja elért eredményeit a
    Bureau Veritas workshop-jain, egyéb
    rendezvényein

• Segítünk esettanulmány vagy videó elkészítésben is,   
    melyet felhasználhat közösségi média csatornáin 
    keresztül

•  Segítünk a megszerzett tanúsítvány közös aláírását 
   bemutató rendezvény megszervezésében

•  Segítünk a tanúsítás jel optimális felhasználásában

•  Kiadhat olyan sajtóközleményt, amelyet a Bureau Veritas 
   is jóváhagyott
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BUREAU VERITAS

VEZETŐ SZERVEZET A 
TANÚSÍTÁSBAN
Minden   iparágban  segítjük ügyfeleinket minőségügyi, egészségvédelmi- és biztonsági, 
környezetvédelmi,  vállalati kockázati  és társadalmi felelősségvállalási kihívásaik kezelésében. 
Szakértő auditoraink globális hálózata, valamint képzési és tanúsítási megoldások széles skálája 
támogatja őket, a teljesítmény optimalizálásában folyamataik és irányítási rendszereik folyamatos 
fejlesztése érdekében.

TANÚSÍTÁSI IRODÁINK 
SZERTE A VILÁGBAN

Amerika

13

Európa

32

Afrika

18

Ázsia, Közel-kelet & 
Csendes- óceán

30

certification.bureauveritas.com

certification.contact@bureauveritas.com



Le Triangle de l’Arche
8, cours du Triangle / CS 90096
92937 Paris La Défense Cedex / FRANCE 
certification.bureauveritas.com

BIZALMAT ÉPÍTÜNK EGY 
KOCKÁZATOKKAL TELI 
VILÁGBAN
A Bureau Veritas egy B2B2S (Business to Business to 
Society) vállalat, mely hozzájárul a világ jobbá tételéhez 
amelyben élünk. A tesztelés&ellenőrzés, tanúsítás és 
műszaki szolgáltatások terén világelsők vagyunk, minden 
iparágban segítjük ügyfeleinket a minőség, az egészség 
és biztonság, a környezetvédelem és a társadalmi 
felelősségvállalás területén. 

TANÚSÍTÁS A FOLYAMATOS 
FEJLÖDÉSÉRT 

A Bureau Veritas a világ egyik vezető tanúsító 
szervezete. Támogatjuk ügyfeleinket minden 
kontinensen, hogy folyamatosan javítsák irányítási 
rendszereiket és szervezeti teljesítményüket,
csökkentsék kockázataikat, növeljék érdekelt feleik 
bizalmát és elérjék a kiválóságot.


