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1. A BIOTERMÉKEK JELÖLÉSE

IBio élelmiszerek esetén az EU ökológiai logó használata minden 

csomagolt/címkével ellátott, a végfelhasználók részére értékesítésre 

kerülő termék esetén kötelező. Amennyiben az élelmiszerre címke 

kerül, a logót is szerepeltetni kell rajta. Ömlesztett termékeken a logó 

feltüntetése nem kötelező.

A kötelezően használandó EU-bio logón felül, a Bio Garancia Kft. 

ügyfelei a Bio Garancia logót is használhatják termékeiken. A Bio 

Garancia logója egyéb felületeken pl. reklámanyagokon, weboldalon, 

stb… is feltüntethető a jelen útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

1.1. Az EU-bio logó használatának feltételei

Az EU-bio logó használatáról a 889/2008/EK bizottsági rendelet 57. 

cikke rendelkezik. Ennek megfelelően az EU ökológiai logóját címké-

zési célból csak a 834/2008/EK tanácsi rendeletben, az 1235/2008/

EK bizottsági rendeletben és a 889/2008/EK bizottsági rendeletben 

szereplő követelmények szerint előállított terméken használhatják 

azon ügyfelek, akik részt vesznek a tanúsító rendszerben és az adott 

termékekre vonatkozóan érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek.  

Az EU-bio logó csak a 834/2007/EK rendelet 23. cikk (4) a) 

bekezdésében meghatározott biotermékek esetében használható. 

Ennek megfelelően a következő termékeken, illetve azok 

csomagolásán NEM használható:

›  tápanyagutánpótló készítmények és vetőmag 

›  „átállási“, azaz az ökológiai termelésre való átállásból  

származó termékek 

›  azon termékek, melyek 95%-nál kisebb arányban tartalmaznak 

bio/ökológiai összetevőket 

›  a vadat vagy halászati összetevőket tartalmazó biotermékek 

›  azon termékek melyek tanúsítása privát feltételrendszer  

szerint történik
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1.2. A Bio Garancia védjegyhasználatának feltételei

A Bio Garancia logót szerződött partnereink sikeres tanúsítást követően 

használhatják termékeik jelölésére, valamint reklámozási céllal.

A logó használható:

›  834/2007/EK rendelet 23. cikk (4) a) bekezdésében meghatározott 

biotermékek esetében

›  a Bio Garancia privát feltételrendszere szerint tanúsított termékek 

esetén (strucc-, emu-, nandu- és fürj tartására vonatkozóan. 

A felhasználási feltételek a jelenleg érvényben lévő Általános Szerző-

dési Feltételek részét képezik. A logók a Bio Garancia - mint védjegy-

tulajdonos – védjegyei, melyek a nyilvánosság számára is elérhetők ill. 

ingyenesen letölthetők a www.bio-garancia.hu honlapról.

 1.3. A logóhasználat jóváhagyása címkéken   
 és reklámanyagokon

A tanúsítási szerződés aláírásával az ügyfél kötelezettséget vállal arra, 

hogy az elérhető védjegyeket a megadott iránymutatások szerint 

használja. A védjegy megfelelő használatát az ellenőrzések vagy belső 

felülvizsgálatok alkalmával ellenőrizzük. A használatból eredő bármiféle 

eltérés, helytelen vagy esetleges jogtalan használat jogi úton büntethető.

Kérjük, hogy a biotermékek címkéit illetve azon reklámanyagokat, me-

lyen a Bio Garancia-logó felhasználásra kerül, minden esetben küldjék 

meg részünkre e-mailen előzetes jóváhagyásra! 
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2. AZ EU ÖKOLÓGIAI  
 LOGÓ HASZNÁLATA 

Az EU-bio logó használata minden csomagolt/címkével ellátott, a 

végfelhasználók részére értékesítendő (előrecsomagolt) bio élelmiszer 

esetén kötelező. Amennyiben az élelmiszerre címke kerül, a logót is 

szerepeltetni kell rajta. 

Előre csomagolt élelmiszer: a 2000/13/EU rendelet 1 cikk (3) b be-

kezdése szerinti fogalommeghatározás: „előre csomagolt élelmiszer“: 

a végső fogyasztónak vagy közétkeztetésben működő gazdasági 

szereplőknek való bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy élelmi-

szerből és annak az értékesítésre való felkínálása előtti csomagolásából 

áll-függetlenül attól, hogy a csomagolásban az élelmiszer teljes egészé-

ben szerepel vagy csak részben-, a csomagolás mindenképpen olyan 

legyen, hogy a tartalmát ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 

felnyitása vagy módosítása nélkül. 

A logót a címkéken minden esetben a következő  

adatokkal együtt kell szerepeltetni:

›  Az ellenőrző szervezet kódszáma. Az ellenőrző szervezetek kódszá-

ma az EU-n belül egységes séma alapján épül fel. A Bio Garancia 

Kft. kódszáma HU-ÖKO-02.

›  Közvetlenül a kódszám alatt kell szerepeltetni a mezőgazdasági 

összetevők származási helyét a következők szerint:

–  amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevő egy 

adott országból származik (pl. Magyarország esetén: HU-me-

zőgazdaság/magyar mezőgazdaság)

–  amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevőt az 

EU-ban termeltek: EU-mezőgazdaság

–  amennyiben minden mezőgazdasági eredetű összetevőt az 

EU-n kívül termeltek: nem EU-mezőgazdaság

–  amennyiben a mezőgazdasági eredetű összetevők termelési 

helye az összetevők egy része esetén EU, más része esetén 

pedig nem EU: EU/nem EU mezőgazdaság 

Csekély tömegű összetevők (≤ 2% a mg.-i eredetű összetevők 

tömegszázalékában) az „EU” vagy „nem EU” megjelölés tekintetében 

figyelmen kívül hagyhatók. 
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A logó használatára vonatkozó előírások  

a 889/2008/EK rendelet alapján:

1. Az EU ökológiai logójának meg kell felelnie a mintának. 

2.  A referenciaszín a Pantone színskála szerint Pantone 376 zöld, illetve 

zöld [50 % cián + 100 % sárga] négyszínnyomás használata esetén.

3.  Az EU ökológiai logóját lehet a lentiek szerint fekete-fehérben is használni, 

de csak abban az esetben, ha a színes logó használata nem kivitelezhető. 

4.  Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólu-

mot negatív formában kell használni a csomagolás vagy a címke háttér-

színének alkalmazásával. 

5.  Ha színes szimbólum színes háttéren helyezkedik el, és ezért nehezen 

látható, a szimbólum körül a háttérszínekkel való kontraszt fokozása 

érdekében a szimbólum vonallal körülhatárolható. 

6.  Azokban a kivételes esetekben, amikor a csomagoláson a jelzéseket 

csak egyetlen színnel tüntetik fel, az EU ökológiai logója ezzel a színnel 

is használható. 

7.  Az EU ökológiai logójának legalább 9 mm magasnak és legalább 13,5 

mm szélesnek kell lennie; magasság-szélesség aránya minden esetben 

1:1,5. A nagyon kis csomagolásoknál a megengedhető legkisebb ma-

gasság kivételesen 6 mm-re csökkenthető. 

8.  Az EU ökológiai logója társítható az ökológiai termelésre utaló egyéb 

grafikai vagy szöveges elemmel, feltéve, hogy ez utóbbiak nem módo-

sítják vagy változtatják meg sem az EU ökológiai logójának jellegét, sem 

az 58. cikkben említett jelölések bármelyikét. Ha az EU ökológiai logója 

olyan nemzeti vagy magánlogókkal együtt szerepel, amelyek a 2. pont-

ban említett referenciaszíntől eltérő zölddel készülnek, akkor az uniós 

logó készülhet az említett, referenciaszíntől eltérő színnel. 

9.  Az EU ökológiai logóját a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál az 

ökológiai termelésre vonatkozó együttes védjegyként történő bejegyzé-

sével, valamint a közösségi és nemzetközi védjegynyilvántartásba való 

bejegyzéssel együtt járó szabályokkal összhangban kell használni.  

Az EU ökológiai logójának használati útmutatója az Európai Bizottság  

oldalán elérhető: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/far-

ming/organic-farming/organic-logo_hu

Pantone 376 | C050:M000:Y100:K000

Fekete/fehér engedélyezett

1.

3.

5.

7.

Negatív engedélyezett

min. 13,5 mm

m
in

. 9
 m

m
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2.1. Import termékek címkéi, címkefordítás

Az Európai Unióból beérkező előrecsomagolt termékek esetén az EU- 

ökológiai logója már szerepel a csomagoláson, azonban a magyar 

nyelvű címkefordításra kötelezően fel kell tüntetni az utolsó termékma-

nipulálást ellenőrző tanúsító szervezet kódszámát illetve az összete-

vők termelési helyét is.

Az Európai Unión kívülről (ún. harmadik országokból) érkező előrecso-

magolt termékek esetén az EU ökológiai logó feltüntetése lehetséges, 

de nem kötelező. Amennyiben az import termékek az EU-n belül 

kerülnek csomagolásra és címkézésre (nem csak magyar nyelvű kie-

gészítő címke), az EU ökológiai logójának feltüntetése szükséges.  

2.2. Egyéb, nem végfelhasználók  
 számára szánt termékek jelölése 

Egyéb címkéken (pl. nem végefelhasználók részére szánt termékeken, 

big-bag zsákokon, ömlesztett termékek címkéi, gyűjtőcsomagolások) 

az EU-bio logó feltüntetése nem kötelező, azonban, az ellenőrző 

szervezet kódszámát (Pl. HU-ÖKO-02) ezen csomagolások esetén is 

fel kell tüntetni. 

Ajánlott ezen kívül a mezőgazdasági összetevők termelési helyének 

megadása a 834/2007/EK 24. cikkében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben az EU-bio logó ezen csomagolások/címkék esetén 

is feltüntetésre kerül, azt minden esetben az ellenőrző szervezet 

kódszámával és a mezőgazdasági összetevők eredetmegjelölésével 

együtt kell alkalmazni. Ezen kötelezően feltüntetendő adatokat ideális 

esetben közvetlenül az EU-logó alatt vagy mellett kell elhelyezni, de 

mindenképp azzal egy látómezőben.

Ezen kívül a termékeken a Bio Garancia Kft. logója is feltüntethető. 
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3. A BIO GARANCIA KFT. 
  LOGÓJÁNAK HASZNÁLATA

A Bio Garancia logót szerződött partnereink sikeres tanúsítást követő-

en használhatják termékeik jelölésére, valamint reklámozási céllal.

A logó használható

›  834/2007/EK rendelet 23. cikk (4) a) bekezdésében meghatározott 

biotermékek esetében

›  a Bio Garancia privát feltételrendszere szerint tanúsított termékek 

esetén (strucc-, emu-, nandu- és fürj tartására vonatkozóan. 

Átállási termékek esetében a logó nem tüntethető fel.

A Bio Garancia logókat alapvetően azon ügyfelek használják, akik az 

utolsó gyártási ill. feldolgozási folyamatot végezték az adott terméken.

A Bio Garancia logó kereskedelmi termékek címkéi esetén csak 

abban az esetben használható fel, amennyiben azon egyértelműen 

jelölik, hogy cégünk a termékek kereskedelmét ellenőrizte.

Amennyiben a címkén több vállalkozás is szerepel, nem lehet 

félrevezető, hogy az egyes szereplők esetén ki az illetékes ellenőrző, 

tanúsító szervezet.

Amennyiben a Bio Garancia logó hirdetési anyagokon, üzleti 

dokumentumokon, honlapokon kerül feltüntetésre, a logóval egy 

látómezőben a következő szöveget kell feltüntetni:

A  Feldolgozás esetén:

„Bio termékeinket a Bio Garancia Kft. tanúsítja.” 

B  Kereskedelmi tevékenység esetén: 

„Az ökológiai termékek forgalmazását a Bio Garancia Kft. ellenőrizte.”

B  Saját terméket előállító mezőgazdaság üzemek esetén  

 az ellenőrzése történő utalás:: 

„Ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemünket  

a Bio Garancia Kft. tanúsítja.”
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Színkódok a Bio Garancia Kft. lógójához

A Bio Garancia Kft. logó színes és fekete fehér változata

Zöld

CMYK  80/0/100/0

RGB 1/167/71

HEX #01a747

Piros

CMYK 10/100/100/10

RGB  168/24/25

HEX  #a81819

A Bio Garancia Kft. logója elérhető színes és fekete fehér változatban, 

a www.okogarancia.hu honlapról ingyenesen letölthető. 
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4. EU ÖKOLÓGIAI LOGÓ - BIO  
 GARANCIA KFT. KOMBINÁLT LOGÓ

Amennyiben ügyfeleink az előző pontokban foglaltaknak megfelelő-

en jogosultak termékeiken az EU ökológiai logó és a Bio Garancia 

logó használatára, az előre elkészített kombinált logók közül is 

választhatnak.

A kombinált logó a www.bio-garancia.hu honlapról ingyenesen 

letölthető.

Mintapéldák: 

A Bio Garancia/EU ökológiai kombinált logó álló vagy fekvő formá-

tumban használható és a megadott minták szempontjainak meg 

kell feleniük. 

A mezőgazdasági összetevők származási helyét a 2. pontban 

leírtaknak megfelelően kell feltüntetni:

›  Magyar-mezőgazdaság

›  EU-mezőgazdaság

›  NemEU-mezőgazdaság

›  EU/nemEU-mezőgazdaság

Azon letölthető kombinált logókon, ahol üres mező szerepel a szárma-

zási ország tekintetében, az adott előállító ország nevét kell feltüntetni. 
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4.1. Az EU ökológiai logó és a Bio Garancia/EU 
 ökológiai kombilogó mérete és színe

Az EU ökológiai logó minimum magassága 9 mm, minimális szélessége 

13,5 mm; a magasság/szélesség arány minden esetben 1: 1,5. Na-

gyon kis csomagok esetében a minimális méret kivételesen legfeljebb 

6 mm magasságig és 9mm szélességig csökkenthető. Az EU-Bio logó 

legkisebb méretéből (9 x 13,5 mm) következik a Bio Garancia/EU-Bio 

kombinált logó minimális mérete:

Fekvőformátum

min. 16 mm

m
in

. 2
7,

5 
m

m

min. 28,5 mm

m
in

. 1
5 

m
m

Állóformátum

Amennyiben a csomagolás vagy a háttércímke sötét, a szimbó-

lumok a csomagolás háttérszínének használatával vagy a címke 

negatív formátumával is nyomtathatók. 

A Bio Garancia Kft. logójának színkódja és EU-Bio-Logo színének definiálása

Zöld (Bio Garancia Kft. logó)

CMYK  80/0/100/0

RGB 1/167/71

HEX #01a747

Piros (Bio Garancia Kft. logó)

CMYK 10/100/100/10

RGB  168/24/25

HEX  #a81819

Zöld (EU-Bio-Logo)

CMYK  80/0/100/0

Pantone  Pantone Nr. 376

Zöld (háttér)

CMYK 25/0/50/0
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4.2. A Bio Garancia/EU ökológiai kombilogó 
 felhasználása  

Ügyfeleink az EU-Bio logót illetve a Bio Garancia/EU-Bio kombi logót a 

834/2007/EK rendelet és annak végrehajtási rendeleteiben szabályozott 

termékek címkézésére használhatják fel, ill. hivatkozhatnak a termékek 

megnevezésében az ökológiai termelésre.

A kombinált logókat az alábbi esetekben  

nem szabad használni: 

›  tápanyagutánpótló készítmények és vetőmag 

›  „átállási“, azaz az ökológiai termelésre való átállásból származó 

termékek 

›  azon termékek, melyek 95%-nál kisebb arányban tartalmaznak  

bio/ökológiai összetevőket 

›  a vadat vagy halászati összetevőket tartalmazó biotermékek 

›  azon termékek melyek tanúsítása privát feltételrendszer szerint 

történik

 

A Bio Garancia/EU ökológiai kombi logók felhasználhatók reklá-

manyagokon az ide vonatkozó 834/2007 EU-bio szabályozásnak 

megfelelően, szerződéses ügyfeleink által. 

A promóciós anyagon történő felhasználás esetén ne legyen utalás 

a termék származására.

Amennyiben a Bio Garancia/EU ökológiai kombi logók hirdetési 

anyagokon, üzleti dokumentumokon, honlapokon kerül feltüntetés-

re, a logóval egy látómezőben a következő szöveget kell feltüntetni: 

A  Feldolgozás esetén:

„Bio termékeinket a Bio Garancia Kft. tanúsítja.” 

B  Kereskedelmi tevékenység esetén: 

„Az ökológiai termékek forgalmazását a Bio Garancia Kft. ellenőrizte.”

C  Saját terméket előállító mezőgazdaság üzemek esetén az ellenőrzése 

történő utalás: 

„Ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemünket  

a Bio Garancia Kft. tanúsítja.”



12.02.2021  13/132000048HU Design manual HU Logóhasználati útmutató

5.  VISSZAÉLÉS AZ EU ÖKOLÓGIAI 
LOGÓ ÉS A BIO GARANCIA 
LOGÓ HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATBAN

Amennyiben az ügyfél az EU ökológiai logót vagy a Bio Garancia 

logót nem az előírásoknak megfelelően használja a Bio Garancia 

írásban figyelmezteti az ügyfelet, hogy szüntesse meg a nem meg-

felelő logó használatot az előírt korrekciókkal, illetve jogtalan logó 

használat esetén előírja haladéktalan eltávolítását. 

A szabálysértés jellegétől függően, szükség esetén a 34/2013 

(V.14.) VM-rendelet 15 §-ban foglaltaknak megfelelően az esetről 

tájékoztatjuk az illetékes kormányhivatalt.

Amennyiben az ügyfél a Bio Garancia logóját az ellenőrző szerve-

zet írásbeli figyelmeztetése ellenére is jogszerűtlenül vagy nem az 

előírásoknak megfelelően használja, további lépések szükségesek, 

melynek jogi következményt is vonhatnak maguk után.

A Bio Garancia logó jogszerűtlen használata esetén, amennyiben 

nem jutnak kölcsönös megegyezésre a felek, a szerződött ügyfél a 

tévesen címkézett termékek forgalmának 10%-át, de min. 300.000 

Ft pénzbírságot köteles fizetni. Ez a pénbeli büntetés nem vonatkozik 

a Magyarországon egyéb törvényi előírásokban foglalt pénzbírságok 

mérséklésére. A fentieken kívül a Bio Garancia jogosult a tanúsítási 

szerződés megszegése esetén a szerződés azonnali felmondására.


