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Az Európai Vegetáriánus Védjegy kötelezően 
alkalmazandó arculati kézikönyve 

Termékcsomagoláson való használat 
 

Leírás: 
A védjegy jelzése egy „V“ forma, amely a „678.553 A” számú hivatalosan bejegyzett védjegy  
szerint készült. 
A logó egy kör alakzat. A kör felső részén, magán a körön belül félkör alakban az „Európai 
Vegetáriánus Szövetség” felirat található. A védjegy alján a vegetáriánus szó található a gyártó 
által választható nyelven. 
A logó körátmérőjének minimális mérete nyomtatásban: 12 mm. 
 
Szín: 
A V-forma ugyanolyan zöld színű, mint az azt körülvevő szöveg. A háttér sárga színű. 
Hacsak lehetséges a Pantone 356 C elnevezésű zöld szín használata ajánlott 
(illetve nyomdai alapszínek esetén: C=100%,M=0%,Y=100%,K=20%; azaz RGB: R=0, G=130, 
B=46) . 
A sárga szín esetén: nyomdai sárga (a következő színösszetétel ajánlott: 
C=0%,M=0%,Y=100%,K=0%; azaz RGB: R=255, G=237, B=0). 
Ha nem lehetséges a védjegy nyomtatása színesben, akkor a zöld színű rész fekete legyen, a 
sárga pedig fehér (egyszínnyomás vagy más színeket tartalmazó kétszínnyomás esetén 
esetlegesen más, rendelkezésre álló színek is lehetnek). 

 
Vegetáriánus kategória: 
A kör alakú védjegy mindig az adott kategóriára vonatkozó szöveggel használandó. Ez a 
szöveg a következő kategóriák szerint sorolja be a terméket:

 Ovo-lakto vegetáriánus 

 Lakto-vegetáriánus 

 Ovo-vegetáriánus 

 Vegán
 
A megfelelő szöveg használata kötelező jellegű. Azonban a „vegetáriánus” szó szükség szerint 
bármely nyelvre lefordítható, illetőleg a „vegán” szó helyettesíthető a „100% növényi eredetű” 
szöveggel (bármely nyelven). A kifejezések rövidítése szintén megengedett, de nem javasolt, 
mint például az „ovo-lakto veg.”. 
Ezt a leírást - a logón kívül (!) - kiegészíthetik más szöveggel is, például a megfelelő kategóriát 
több nyelven is közzétehetik. Mindazonáltal a fenti 4 kifejezés közül egyet mindenképpen 
kötelező feltüntetni a logón. 
A logón kívüli kiegészítő szövegre vonatkozóan a következő előírások nem kötelező érvényűek, 
de erősen ajánlottak: 

- helyezzük a kiegészítő szöveget a védjegyhez közel; lehetőlega szöveg közvetlenül a 
védjegy alatt helyezkedjen el. 

- használjunk Pantone 356 C színt a kiegészítő szövegnél is. 
 

A védjegyről készült mintákat lásd a következő oldalon. 
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Az Európai Vegetáriánus Védjegy logó mintái 
 

A védjegy kép- és grafikai formátumban letölthető a következő honlapcímről: www.v-label.info 

 

 

 

Szöveges, kétszínű minta 
Ezt a védjegyet használjuk általános, normál esetekben. 
Tulajdonképpen minden terméknél alkalmazhatjuk. 
Az itt látható mintán a vegetáriánus szó angolul szerepel 
a védjegyen, de szerepelhet ugyanez más nyelveken is. 
Ha az adott termék csomagolása sárga, 
akkor alkalmazzuk a zöld 
szegéllyel körbevont védjegyet (ld. itt jobbra).   
 

 

 

 
Szöveges, egyszínű minta 
Ezt a színkombinációt akkor használjuk, ha 
egyszínnyomást alkalmazunk. 
Ilyenkor a fehér a háttérszín, míg a zöld a felirat színe. 
Ebben az esetben is angolul szerepel a vegetáriánus szó 
a védjegyen, de létezik ugyanez a minta más nyelveken 
is. 
Ha egy gyártó ezt a fehér háttérszínű mintát (amely nem 
lehet átlátszó!) kívánja használni egy színes 
(négyszínnyomásos) csomagolású terméken, akkor 
engedélyért kell folyamodnia az adott képviselő 
szervezethez. 

 

 

 
Szöveg nélküli, kétszínű minta 
A védjegy ezen változata csupán akkor alkalmazható, ha 
a logó közvetlen közelében leírás található a védjegyről. 
Ennek a védjegynek a használatához szükséges az adott 
nemzeti képviselő szervezet jóváhagyása. Általában ezt a 
változatot nem használják termékcsomagok 
megjelölésére. 
Inkább éttermekben használják (pl. étlapok, éttermek 
cégtábláinak stb. megjelölésére). 

 

 

 

 
 
Szöveg nélküli, egyszínű minta 
A védjegy ezen változatára ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mint a szöveg nélküli kétszínű mintás 
logóra, abban az esetben, ha csak egy szín áll 
rendelkezésünkre. 
A mintán a fehér a háttérszín, míg a zöld a logó színe. 

http://www.v-label.info/

