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Tanúsítás

„olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban 
igazolja, hogy egy termék, egy folyamat, egy 

szolgáltatás megfelel az előírt követelményeknek.” 

Nemzetközileg elismert
megfogalmazás



  

Ezzel szemben a jogban

Egyes jogszabályokban

a gyártónak fel kell tüntetnie a termékén annak fő 
jellemzőit, 

és ezt minőségtanúsításnak nevezik



  

Vizsgálat

Minden darab tényleges vizsgálata azonban 
bizonyos esetekben lehetetlen

tömeggyártás vagy roncsolásos vizsgálatok 



  

Rendszertanúsítás

A gyártó rendszer kap tanúsítást,

Mely szerint nem megfelelő termék gyakorlatilag 
nem kerülehet ki az adott rendszerből



  

Megfelelőségi tanúsítvány

ésszerű megalapozottsággal elvárható, 

hogy a szabályszerűen előállított termék, folyamat 
vagy szolgáltatás 

megfelel bizonyos szabványoknak, normáknak



  

Az EU és a tanúsítványok



  

8 tanúsítási elem

●  „A”: a termék típusvizsgálatán alapuló minősítés
● „B”: a kereskedelemből származó mintán végzett 

felülvizsgálati ellenőrzés
●  „C”: a forgalmazás előtti mintákon végzett felülvizsgálati 

ellenőrzés
●  „D”: a gyártó alkalmasságának ellenőrzése
●  „E”: meghatározott tételből, sorozatból vagy szállítmányból 

kiválasztott termék vizsgálata
●  „F”: a termék minden darabjának vizsgálat
●  „G”minden darabos vizsgálat
●  „H”minőségügyi rendszer tanúsítása



  

ISO tanúsítási rendszerek

Tanúsítás rendszer száma A rendszer elemei
1 A
2 A + B
3 A + C
4 A + B + C
5 A + B + C + D
6 D
7 E
8 F



  

vásárlási tájékoztató

magyar nyelven és 

közérthetően 

tájékoztatni kell a termék

 használatának, 
kezelésének módjáról 

(használati-kezelési útmutató) 

és minőségi jellemzőiről (minőségtanúsítás).



  

A tanúsítás kötelezettsége

A tanúsítás kötelezettsége a gyártót terheli,

 hiszen ő ismeri legjobban a terméket, 
a megfelelő műszerezettség 

és a szakembergárda.



  

A minőségtanúsítás kötelezettségei 
fogyasztási cikkek esetén



  

A minőségtanúsítás leggyakrabban 
használt formái

minőségi bizonyítvány (műbizonylat)

műszaki leírás

minőségi jel

kísérőjegyzékben közölt adatok

hatósági tanúsítvány a minőségről



  

A minőségi bizonyítvány

●  a termék lényeges tulajdonságait szabatos 
műszaki adatokkal, 

● mérhető tulajdonságait mérési eredményekkel,
● a termék azonosításához szükséges adatokat
● és a termék használatának, kezelésének 

módját.



  

A műszaki leírás

● a terméktípus főbb műszaki jellemzőit,
● a mérhető tulajdonságokat a tűrési határokkal,
● a termék használatának, kezelésének módját

Közölni kell



  

A minőségi jel

● minőséget vagy a terméken, vagy a 
csomagoláson kell tanúsítani,

● csak olyan minőségi jel alkalmazható, 
amelynek jelentése meghatározott, az 
érdekeltek számára megismerhető,

● a minőségi jelnek alkalmasnak kell lennie a 
termék lényeges tulajdonságainak tanúsítására.



  

Kísérőjegyzék

● szabványra és más műszaki előírásra,
● szerződésre való hivatkozással
● szerződésben kikötött adatokkal.



  

A kísérőjegyzék megjelenési 
formája

 lehet számla, szállítólevél, szállítási jegyzék. 



  

CE megjelölés



  

CE megjelölés

nem minőségi jel hanem 

a gyártó nyilatkozata arról, hogy a terméke az 
előírt követelményeknek megfelel 

és hogy a gyártó vagy egy harmadik fél meg is 
győződött erről. 



  

Kinek szól a CE?

A CE alapvetően a hatóságok számára szóló 
jelölés.



  

Megkülönböztető minőségjel



  

Megkülönböztető minőségjel

a fogyasztók felé jelzi a termék kiemelkedő 
minőségét

Ilyenek a különböző védjegyek. 



  

A védjegyek



  

A védjegyek

lajstromozott árujelző



  

Meddig tart?

A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított 
tíz évig tart, és további 10-10 évre 

meghosszabbítható. 



  

Kiváló Magyar Élelmiszer



  

Lehet: kiváló, jó, közepes, még megfelelő



  

Kék angyal

Papíráruk esetében a 100 százalékban 
újrahasznosított hulladékpapírból gyártott 
termékek kaphatják meg. 



  

termékek alapanyagául felhasznált faanyag olyan 
erdőgazdálkodásból származik, amelyben 
felelősen messzemenőkig figyelembe vették a 
természeti, ökológiai, környezeti hatásokat

FSC minősítés



  

Kiváló Áruk Fóruma (KÁF)

1967-ben hozta létre az 

Országos Piackutató Intézet 

azzal a céllal, hogy a 

kiemelkedően magas minőségű árukat megjelölje



  



  

Márka



  

Márka

a védjegy a márkanév jogilag levédett formája



  

A nemzetközi szaknyelv megkülönbözteti a 
márka, márkanév és védjegy fogalmakat. 

Az Amerikai Marketingszövetség meghatározásai 
szerint, a márka: név, kifejezés, jel, szimbólum, 

forma, vagy ezek kombinációja, szerepét tekintve: 
áruk, szolgáltatások, vagy ezek gyártóinak, 

forgalmazóinak a versenytársaktól való 
megkülönböztetésére szolgál. 

Márka például a: 
Coca-Cola. Pepsi, Adidas, Mercedes



  

A márkanév
áru vagy adott árucsoport megkülönböztetésére 

szolgáló szó. betű, szóösszetétel vagy 
betűcsoport, 

amelyek együttesen nevet alkotnak, 

feladata az áruk, szolgáltatások, gyártók, eladók 
vagy ezek csoportjainak a versenytársaktól való 

megkülönböztetése. 

Márkanév például a: Shell. Nestlé. British Airways.

A védjegy: áru vagy árucsoport jogi védelmet 
élvező megkülönböztető jelzése.



  

megfelel a szigorú munkaegészségügyi és 
környezetvédelmi követelményeknek, valamint 
hogy annak energia fogyasztása alacsonyabb, 
mint más hasonló termékeké



  

Jövedéki termékekre alkalmazzák. 

A termelő. ill. az importőr köteles alkalmazni.

Tanúsítja, hogy a termék a jogszabályoknak 
megfelelően került forgalomba. 

Minőségi garanciát jelent, kizárja a hamisítást.

Zárjegy, 
adójegy



  

Az Energy Star programot az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Szervezete vezette be 1992 

júniusában. 



  

A program az energiatakarékos irodai 
berendezések kifejlesztését igyekszik elősegíteni. 



  

A programban való részvétel önkéntes és első 
sorban az ipar és az Egyesült Államok 

Mára az Energy Star-ral jelölhető termékek köre 
más termékekre is kibővült, mint pl. a 
légkondicionálókra vagy más irodai 

berendezésekre is.



  

http://www.energystar.gov



  

Az Európai Unió energia-címkéje



  



  

A 92/75/EEC számú EU direktíva kötelezi a 
háztartási gépek gyártóit, hogy tüntessék fel 

termékeiken azok energia és 
anyagfelhasználását, az Európai Unió 

energiafelhasználásra vonatkozó emblémájának 
segítségével. Az energia címke 

hűtőszekrényekre, fagyasztóládákra, ezek 
kombinációjára, mosógépekre, szárítókra és ezek 

kombinációjára, mosogatógépekre, sütőkre, 
vízmelegítőkre, világítóeszközökre és 

légkondicionáló berendezésekre vonatkozik.



  

 A címkén a következő adatok 
szerepelnek:

 márkanév, a modell típusa, energiafogyasztás 
összehasonlítva az azonos kategóriába tartozó 
termékekkel, valamint a termék zajkibocsátása. 



  

Az energia fogyasztást  A-tól G-ig terjedő 
osztályozási skálán sorolják be, ahol az A 

kategória a leghatékonyabb, 

tehát legjobb, a G kategória pedig a legkevésbé 
hatékony termékeket jelöli.



  

Újrahasznosított anyagból készült



  

a gyártó szerződést kötött egy arra szakosodott 
céggel a csomagolási hulladék elszállítására, de 
nem utal a termék környezetbarát voltára!



  

A Möbius hurok újrahasznosítási szimbólum

a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
alkalmazásával  újrahasznosítható. 



  



  

Európai Környezetbarát Termék
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URL

● http://www.tuev-sued.de/kermi/hu/kiadott_terme
kjeleink

●

http://www.tuev-sued.de/kermi/hu/kiadott_termekjeleink
http://www.tuev-sued.de/kermi/hu/kiadott_termekjeleink
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