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Az EASY-CERT services GmbH “biogazdálkodásban 

felhasználható ellenőrzött termék” logójának felhasználási 

feltételei 

 

Azok a termékek, amelyet az EASY-CERT services GmbH tagjaként 

a Bio Garancia Kft elbírál, és a bírálat eredménye pozitív a 

https://www.bio-garancia.hu/hu/szerlistak  weboldalon elérhető 

adatbázisban kerülnek listázásra (lásd Bio Garancia Kft ökológiai 

gazdálkodásban felhasználható szerek listája). 

Az ellenőrzött termékeket a 2018/848 rendelet szerint bíráljuk el és 

engedélyezzük használatukat ökológiai termelésben.Az általunk  használt 

“biogazdálkodásban felhasználható ellenőrzött termék” logó védett. 

Opcionálisan a következő szöveg használható az elbírált terméken: Ezt a terméket 

az EASY-CERT services GmbH tagjaként a Bio Garancia Kft bírálta el a 2018/848 

EK rendelet alapján és a termék felhasználható biogazdálkodásban. 

 

A “biogazdálkodásban felhasználható ellenőrzött termék” logó a következő 

feltételek mellett alkalmazható: 

 A honlapunkról letölthető logó a termékek címkéin vagy csomagolásán 

használható, illetve marketing célokra készített anyagokon, amelyek a listázott 

terméket reklámozzák.  

 A logó használata ingyenes, de egy mintát a termék címkéjéről, 

csomagolásáról, illetve a reklámanyagról részünkre meg kell küldeni. 

Amennyiben a fenti logó egy weboldalon jelenik meg, akkor annak a 

weboldalnak a linkjét kell megküldeni számunkra. 

 A logó nem használható tanúsított ökológiai termékek esetén, mint például 

tanúsított ökológiai takarmányok vagy tanúsított ökológiai alapanyagok esetén. 

Ezekre a termékekre más címkézési előírások (kódszám, EU bio logo, stb.) 

vonatkoznak. Kérjük, további információért lépjen kapcsolatba ökológiai 

tanúsító szervezetével.  

 A termékek címkézésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket be kell tartani.    

 Az általános szerződési feltételeknek történő megfelelés értelmében, a partner 

köteles a logót helyesen használni. A logo nem megfelelő használata esetén, 

az általános szerződési feltételekben rögzített rendelkezések lépnek hatályba 

(https://www.bio-garancia.hu/docs/transfer/2001177HU.pdf). 

  

https://www.bio-garancia.hu/hu/szerlistak
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A logó használatára vonatkozó további grafikai követelmények: 

 

A logónak tisztán láthatónak kell lennie a 

csomagoláson és legalább 15 mm magasnak és 

szélesnek kell lennie. 

 

 

 

 

 

 

A logó használatára az alábbi színkódok vonatkoznak: 

 


