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Útmutató az EU ökológiai logó és Bio 

Garancia Kft. logóinak használatához 

1. Felhasználási feltételek - EU ökológiai logó 
 

Az EU ökológiai logó alkalmazásának feltételei az (EU) 2018/848 rendelet 32. és 33. cikkelyében 

találhatók. További részletek itt találhatók: Az ökológiai logó | Európai Bizottság (europa.eu). 

 

A logót kötelező használni: 
 minden előrecsomagolt, az EU-n belül ökológiaiként termelt és értékesített élelmiszeripari 

terméken. 

Ezen kívül a logó opcionálisan használható: 
 importált termékeken, ahol a termék megfelel az ökológiai termékek importjára vonatkozó 

EU szabályoknak; 
 nem előrecsomagolt ökológiai termékeken; 
 harmadik országok piacára szánt EU ökológiai termékeken; 
 a nyilvánosság figyelmét az ökológiai élelmiszer előállításra felhívó tájékoztató kampányok 

részeként (amennyiben az nem félrevezető vagy nem azt sugallja, hogy egy nem ökológiai 
termék teljesíti az ökológiai termékekre vonatkozó követelményeket). 

A logó nem használható: 
 kevesebb, mint 95% ökológiai összetevőt tartalmazó termékeken; 
 vendéglátóiparban, mint pl. éttermek vagy kórházak; 
 nem az ökológiai szabályok alá tartozó termékeken, mint pl. kozmetikai termékek vagy 

vadászatból és halászatból származó termékek; 
 az „átállás” alatt álló termékeken (ahol az ökológiai módszereket nemrég vezették be, és 

még lehetnek ökogazdálkodásban nem engedélyezett anyagok a talajban vagy az állati 
termékláncban). 

 

A címkéken levő EU ökológiai logót az alábbi részletekkel együtt kell alkalmazni: 

 Az ellenőrző szerv kódszáma (pl: HU-ÖKO-02, ami a Bio Garancia Kft kódszáma) 

 Közvetlenül a kódszám alatt fel kell tüntetni az összetevők eredetét az alábbiak szerint: 

o Ha minden mezőgazdasági összetevő adott országból származik: pl. HU mezőgazdaság 

vagy Magyar mezőgazdaság (a jelzések kicserélhetők vagy kiegészíthetők ország 

szerint) 

o Ha minden mezőgazdasági összetevő az EU-ból származik: EU mezőgazdaság 

o Ha minden mezőgazdasági összetevő az EU-n kívülről származik: Nem-EU 

mezőgazdaság 

o ha a mezőgazdasági összetevők részben az EU-ból, részben nem az EU-ból 

származnak: EU/nem-EU mezőgazdaság 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en
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A „mezőgazdaság” szót „akvakultúra”-ra lehet cserélni ott, ahol szükséges. 

Nem kötelező feltűnteti a mezőgazdasági összetevők származását j kis tömegű összetevők esetén, 

ha azok a mezőgazdasági összetevők tömegének 5%-ánál nem nagyobbak.  

 

 

A logó alkalmazására vonatkozó specifikációk, a (EU) 2018/848 rendelet szerint: 

Az EU ökológiai logónak egyeznie kell a mintával. 

1) A referenciaszín a Pantone 376 zöld a Pantone színtartomány 

szerint, vagy zöld [50% cián + 100% sárga] négyszínnyomás 

esetében. 

2) Az EU ökológiai logó alkalmazható fekete-fehérben is az alábbi 

minta szerint, de csak abban az esetben, ha a színes változat nem 

használható. 

3) Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a 

szimbólumot negatív formában kell használni a csomagolás vagy a 

címke háttérszínének alkalmazásával. 

4) Ha a színes logó színes háttéren van, és ezért nehezen látható, a 

kontraszt javítása céljából a szimbólum bekeretezhető. 

5) Amennyiben a csomagoláson levő jelölések fekete-fehérek, az EU 

ökológiai logó ugyanilyen módon alkalmazható. 

6) Az Európai Bizottság honlapjáról két változatban (fehér kerettel és 

anélkül) letölthető EU ökológiai logónak legalább 9 mm magasnak 

és 13,5 mm szélesnek kell lennie; a magasság-szélesség arány 

minden esetben 1:1,5. Nagyon kisméretű csomagolások esetében 

a megengedett legkisebb magasság kivételes esetben 6 mm-re 

csökkenthető. Mindkét rendelkezésre álló EU ökológiai logó 1:1,5 

arányú a fehér kerettel együtt is. 

7) Az EU ökológiai logóhoz társulhat grafikus vagy szöveges elem, de 

csak akkor, ha ezek a módosítások nem változtatnak sem az EU 

ökológiai logó stílusán, sem pedig az 32. cikkelyben említett 

jelöléseken. Amennyiben az EU ökológiai logó olyan nemzeti vagy 

privát logók mellett jelenik meg, amelyek a 2. részben leírt 

referenciaszíntől eltérő árnyalatú zölddel vannak tervezve, az EU 

ökológiai logó a referenciaszíntől eltérő színben is elkészíthető. 

 

Az EU ökológiai logót az ökológiai termelésre vonatkozó, a Benelux Szellemitulajdon-

védelmihivatalnál történő védjegyként való bejegyzés alapján kell használni, és meg kell 

felelnie a közösségi és országos védjegybejegyzési szabályoknak. 
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2. Felhasználási feltételek - a Bio Garancia Kft. logója 

 

 

 

A Bio Garancia logót a cég szerződéses partnerei használhatják sikeres tanúsítást követően a 

termékeik jelölésére, valamint marketingcélokra. 

 

A Bio Garancia Kft. kódszáma HU-ÖKO-02. 

 

A logó használható: 

 A (EU) 2018/848 rendelet 30. cikkelyében meghatározott ökológiai termékek esetében. 

 hazai vagy privát feltételrendszerek szerint tanúsított ökológiai termékek esetében.  

 

A logók a Bio Garancia Kft. – mint védjegytulajdonos – tulajdonát képezik, és rendelkezésre állnak 

a nyilvánosság részére is, valamint díjmentesen letölthetők a www.bio-garancia.hu weboldalról. 

 

A Bio Garancia logóját az adott termék utolsó gyártási és feldolgozási lépését végző ügyfelek 

használják. 

 

Kereskedelmi termékek címkéi esetében a Bio Garancia logójának használata csak akkor 

megengedett, ha fel van tüntetve, hogy a Bio Garancia Kft. ellenőrizte a termékek kereskedelmét. 

 

A címkén több cég feltüntetése esetén egyértelműsíteni kell, hogy melyik az ellenőrző szerv. 

 

A Bio Garancia logójának marketinganyagokon, üzleti dokumentumokon vagy weboldalakon való 

megjelenítése esetén az alábbi szöveget kell feltüntetni a logóval egy látómezőben: 

 

 Feldolgozásnál: “Biotermékeinket a Bio Garancia Kft. tanúsította.” 

 Kereskedelmi tevékenységnél: „A biotermékek forgalmazását a Bio Garancia Kft. 

tanúsította.” 

 Saját terméket előállító mezőgazdasági üzemek esetén a tanúsításra történő utalás: 

„Ökológiai gazdálkodást folytató üzemünket a Bio Garancia Kft. tanúsította.” 

 

Szabvány és egyszínű változatok 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.bio-garancia.hu/
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3. Felhasználási feltételek - Kombinált logó 
 

Amennyiben az ügyfeleink az előző pontokban foglaltaknak megfelelően jogosultak az EU 

ökológiai logó és a Bio Garancia Kft logójának használatára, választhatnak az alábbi 

kombinált logó formátumk közül is.  

A kombinált logók díjmentesen letölthetők a www.bio-garancia.hu weboldalról. 

 

Kombinált logó mintapéldák: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kombinált logó lehet álló vagy fekvő formátumban, és igazodnia kell a mintához. Az üres 

mezővel ellátott letölthető kombinált logón fel kell tüntetni a származási helyet.  

 

A kombinált logó színe és mérete: 

A kombinált logó minimális mérete 18.5 x 31 mm vagy 31 x 18.5 mm. 

 

Példa a fekvő és álló formátumokra: 
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A kombinált logó színei: 

 

 

 

 

4. Felhasználással kapcsolatos jogsértés 
 

Ha valamely ügyfél nem a jelen útmutatóban foglalt előírásoknak és az általános 

feltételeknek megfelelően használja az EU ökológiai logót vagy a Bio Garancia logókat, az 

ellenőrző szerv írásban figyelmezteti az ügyfelet, hogy szűntesse meg a nem megfelelő logó 

használatot az előírt korrekciókkal. Jogtalan logóhasználat esetén előírja annak 

haladéktalan eltávolítását.  

A jogsértés súlyosságától függően jelenthetjük az esetet az illetékes kormányhivatal felé. 

 

Ha az ügyfél valamely logót az ellenőrző szerv írásos figyelmeztetését követően továbbra 

is illegálisan, vagy nem az előírásoknak megfelelően használja, további lépésekre kerül sor, 

amik jogi következményeket is tartalmazhatnak.   

 

A Bio Garancia valamely logójának illegális használata esetén, amennyiben a felek nem 

jutnak közös megegyezésre, az ügyfél a nem megfelelően címkézett termékekből származó 

bevétele 10%-ának megfelelő, de minimum 1000 € kötbért köteles fizetni. Ez a kötbér nem 

csökkenti az egyéb jogszabályokban foglalt bírságokat.  

 

A fentiek mellett az ellenőrző szerv jogosult a szerződés felbontására az ellenőrzési 

szerződés megszegése esetén.  


