
VÉDJEGYEKVÉDJEGYEK

Látod ezt a rengeteg  
védjegyet? A világ tele 

van védjegyekkel!

Igaz is, ki kell találnunk,  
hogy mi legyen a mi 

védjegyünk.

Ping Pong, 
történelmet  
fogunk írni!...

Mi az a védjegy, 
amiről Marko 

beszél?

Lapozz tovább, és tudj 
meg mindent a

védjegyekről!

Úgy ám!



Biztos vagy benne,  
hogy itt van?

Ott is van!

Ping Pong kitalálja 
a mintákat…

és eladjuk az 
utcán!

Te és én rányomjuk 
a pólóra, aztán 
rárakjuk a 
védjegyünket…

Igen, pólókat nyomnak.

Király! Pont erre 
van szükségünk!

Gondolj csak bele: 
rendelünk  

üres pólókat…



Remélem, bejön. Nagyon híres 
márkák ellen indulunk.

De nekik nincs olyan csapatuk, 
mint a miénk!

Szerintem mindenkinek 
lehetőséget 

kell adni. 

És mivel a mi pólóink 
egyediek lesznek…

…mi is híresek 
leszünk!

… és a saját cuccát árulja …

… mintha  
eredetiek volnának!

Hallottad, mit csinál  
Trükkös Tóni mos-

tanában?

A híres 
márkák már 
megkapták…

Lemásolja az 
ismert márkákat…



Trükkös Tóni egy 
csaló!

Helló srácok, most jövök a védje-
gyeket regisztráló hivatalból.

A lényeg, hogy azonosítsa valakinek a termékét, 
hogy az emberek ne keverjék össze más cégek 

termékével.

„Védjegy lehet szó, betű, szám, 
ábra, kép, szín, hang- vagy fényjel, 
hologram, sík vagy térbeli alakzat, 

beleértve az áru vagy a csomagolás 
formáját.”

Kemény 
munkával…

… és a saját 
védjegyünkkel!

MI Az A vÉDjeGy? 

Itt jön Csibi.Megmutatjuk, hogy 
tisztességesen is 
lehet ezt csinálni!

„A védjegy az egyes áruk és 

szolgáltatások azonosítását, 

egymástól való megkülönböztetését, 

és a fogyasztók tájékoztatását 

szolgáló jogi oltalom.”



Így van. És az eladó így hirdetni is tudja 
magát.

Ha az emberek megszeretik a terméket, 
fel fogják ismerni a védjegyét is, ami így 
ismertté és értékessé válik.

Hát olyan csokis, 
nagyon finom, de nem 
emlékszem, mi a neve.

ezért annyira 
fontos, hogy legyen 
védjegyünk!

Ne várd, hogy így 
kitaláljam.

Ha a másik oldalról nézed: védjegy nélkül 
viszont senki nem fogja felismerni a 

termékünket.

A védjegy arra is használható,  
hogy egy képet vagy stílust  
alakítson ki egy termékkel  
kapcsolatban.

Ha az emberek így 
megtalálják, amit 
keresnek, könnyebben 
meg tudják venni. ez 

egyszerű.

Pofonegyszerű.



Szóval, ne feledjétek: ha az emberek 
megismerik a védjegyünket,  

keresni fogják, és…

Azt nem szabad. A védjegynek 
különlegesnek és mindenki  

másétól eltérőnek  
kell lennie.

elkobzás és még büntetés 
is? Miért ilyen sok? Olyan 

kicsi a vállalkozásom!

A hamisítás komoly  
vétek, uram.

Úgy van, 
te csaló!

jeLeNTjüK A HATóSáGOKNAK,  
HOGy MeGSzeGIK A TöRvÉNyT.

Azonosítaniuk kell 
a pólóinkat, nem 

összekeverni.

De mi van, ha 
mégis másolják 

vagy utánozzák a 
védjegyünket?

Ahhoz, hogy meg tudjuk 
védeni a védjegyünket, 

először regisztrálni kell.

Upsz… és ha még  
nem regisztráltam?

De várjatok! Mi van, ha mások 
elkezdik másolni vagy utánozni a 

védjegyünket?

… a csúcsra jutunk! Meggaz-
dagszunk!



Hát akkor nem 
tudod megvédeni!!*

A regisztráció 10 évre szól, 
de újra és újra meg tudod 

hosszabbítani.**

jobb, ha kitaláljuk 
a védjegyünket, és 
regisztráljuk most  

rögtön.

Ki kell találnunk több ütőset, ami 
mindenkinek tetszik, és kiválasztani 

a legjobbat.

Ne feledjétek, a vásárlóink  
a termékünkre gondolnak  
majd a védjegy láttán!

Ha regisztrálod, attól fogva 
a tiéd a védjegy.

És csak te 
használhatod.

És ez egy egész 
életre szól?

erre, erre.

Te vagy a 
tulajdonosa.

*  Néhány országban regisztráció nélkül is 
oltalmat élveznek bizonyos védjegyek.

**  Néhány országban még ennél 
hosszabb időre is.



Swan

KING
crown

Mit szóltok  
ahhoz, hogy

van olyan, ami 
a termék vagy 
szolgáltatás 
minőségére, 
milyenségére utal:

Aztán van olyan 
fantázianév is, ami 
egyátalán nem jelent 
semmit:

van olyan, ami 
egyátalán nem írja 
le a terméket vagy 
szolgáltatást, de van 
valamilyen jelentése:

K ülönféle  
védjegyek 
vannak.

Aha. Már mindenki  
ismeri a világon.

Upsz,  
igaz,  

bocsi…

Kivéve 
persze, ha 
engedélyt 
kapunk rá.

KI AD eNGeDÉLyT Rá?

Nem felejtesz el valamit?  
Nem használhatunk 

olyat, amit más már regisztrált!

Mit szóltok  
a Ribokhoz?

Ami úgy 
hangzik, mint a 
Reebok, amit a 
tévéreklámban 
láttam?

ez valami  
betegség?

Hát a  
BAbi,  
MArco,  
CSIbi és  
PIng- 
Pongból.

BAMACSIPI?
BAMACSIPI???



Ha van egy védjegyed, 
az olyan, mint mikor van 

egy autód.

És olyan árat is kérhetünk 
érte, hogy jó sok pénzt 

keressünk rajta??

Gyerünk már srácok,  
el kell dönteni, mi legyen  

a védjegyünk!

Miért is ne lehetne 
az én nevem?

HA HA …

ez egy jó kis 
fantázianév, semmi  

mást nem jelent.

Miért ne  
mindjárt  

MARKO PávA?

ez attól függ, hogy a piacon mennyire értékes  
a védjegy. ezért annyira fontos, hogy ismerik és 

szeretik az emberek,  
emlékszel?

Akár el is tudod adni, vagy 
megengedni másnak, hogy használja, 

ha fizet érte.

A vé d jegy a szel lemi 
tu la jdon egy for má ja .

A véd jegy értéke, mint 
bármi másé, megál lapodás 

kérdése.

BAMACSIPI
Ribok



Lehet a te 
neved is: 

Mi lenne, ha úgy 
hívnánk,

Úgy van. Akkor tervezzük 
meg, és regisztráljuk végre!

Nekem  
tetszik a És mellette ®  

mert regisztrált!

4 ifeL

4 ifeL

4 ifeL
egy életre?

egy életre a tiéd, 
egy életre szól, 

egy életre veled!

Csupa Csibi az én nevem, 
olyan, mintha a személyes 

védjegyem lenne, nem enge-
dem, hogy használjátok.

Nem!

Csupa
Csibi

De figyelj 
ám!

vannak 

egy védjegy 
bejelentésénél, 
amelyek az ország 
jogrendszerének 
megfelelően 
eltérőek lehetnek.

KORL áTOzáSOK



4 ifeL

Ha a termékeknek semmi közük egymáshoz, 
mint például egy autónak és egy csokinak, 
akkor nincs olyan veszély, hogy összekeverik 
őket. Különböző termékek különböző osztá-

lyokba vannak sorolva.

Megteheti, mert egy teljesen  
más termékről van szó, aminek semmi 
köze a pólóinkhoz.

És ki mondja meg, hogy milyen  
osztályok vannak?

Itt a védjegy-
bejelentésünk…

És most  
  mi következik?

Rendben.

…és kérek szépen egy le-
pecsételt példányt belőle.

Helyre kis  

nemzetközi  

osztályozás

védjegy- 
regisztrációs 

Iroda

A termékek osztályozását egy 
helyre kis nemzetközi osztályozás 
tartalmazza.

A pólóinkat 4 ifeL ®-nak fogjuk hívni, de mi 
van akkor, ha valaki csokit akar ilyen  

néven árulni?

®

4 ifeL ®



A hivatal közzéteszi  
a megfelelő újságban  
a védjegyünket.

És ha nem  
lesz ilyen?

Hát ha valakinek gondja van 
a védjegyünkkel, szólhasson 

a hivatalnak.

Akkor a hivatal ellenőrzi, hogy minden  
rendben van-e a bejelentésünkkel.

Már van saját védjegyünk  
a saját termékünkre!

Az emberek már fel is ismerik 
és keresik a boltban.

Kemény munka volt, de a védjegyünket 
már ismerik az emberek 

és most…

…KASzáLUNK!!

Azt meg  
minek??

Kis idő Múltán…

4 ifeL ®

4 ifeL ®

4 ifeL ®

vége
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