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 Márka- Védjegy- Földrajzi árujelző? 

• Márka: kereskedelmi fogalom, amelyhez mindenki egy 
emblémát egy logót, egy márkanevet azaz egy terméket 
vagy szolgáltatást kapcsol.   

    Felfogható: ígéret, hagyomány, tradíció, garancia, vágy 
kifejeződéseként  JOHN DEERE 

 

• Védjegy: jogi oltalom, árujelző, valamely árut vagy 
szolgáltatást megkülönböztet mások áruitól vagy 
szolgáltatásaitól   
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Márka- Védjegy- Földrajzi árujelző? 

    Földrajzi árujelzők: amelyek egy földrajzi megnevezést 
tartalmaznak vagy egyértelműen egy meghatározott 
földrajzi területre utalnak, és amelyekhez többlet - 
jelentéstartalom járul 

• a hozzájuk kötődő termékek révén, 

• az érintett termékek valamely tulajdonsága, minősége 
vagy hírneve és a megjelölés által felhívott földrajzi terület 
közötti kapcsolat révén.     

 



Milyen a jó védjegy? 
 • Könnyen megjegyezhető, 

• Egyedi,  

• Figyelemfelkeltő, 

• Rokonszenves,                                  172 636 

• Azonosítja a gyártóját, de legfőképpen érték! 

 

 A védjegy a vállalkozás arca, a fogyasztó számára pedig: 

ígéret, hagyomány, tradíció, garancia.  

 



A védjegy szerepe 
 

• Kapcsolatteremtő, azonosító funkció az 
áru/szolgáltatás előállítója/nyújtója és a 
vásárló/szolgáltatást igénybe vevő között; 

• Megkülönböztető szerep a kereskedelmi 
forgalomban;   

• Marketingeszköz, a vállalkozás arculatának, jó 
hírnevének alapja. 
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A védjegy szerepe 

• Értékes üzleti tőke megalapozója; 

• Vállalkozások ösztönzője a védjegy alatt 
forgalomba hozott termék/szolgáltatás 
minőségének megőrzése, javítása érdekében, 

• Segíti a fogyasztót a tájékozódásban, 
választásban, döntéseiben az egyes 
áruk/szolgáltatások között. 
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Miért előnyös a védjegy oltalom? 

• a modern gazdaságban az egyik legfontosabb 
versenypiaci eszköz; 

• védjegyek mennyisége tükrözi egy adott piac 
kifinomultságát, az elérhető hasonló termékek körét, 
alapot teremt a  növekedéshez, a jó hírnév jogi 
védelmének biztosítása útján 

• monopol névhasználati jog, FELTÉTELE: tényleges 
használat ( 5 éves türelmi időt követően); 

• valós piaci érdekeket és aktivitást jelenít meg. 

 



Miért előnyös a védjegy oltalom? 

• Az „Iparjog” c. pályázati felhívás (1 milliárd forint, GINOP-
2.1.3-15) 

• Program meghirdetése: 2015. augusztus 25. 

• Végső beadási határidő: 2017. szeptember 25. 

• Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos 
tevékenységek: iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó 
kutatási szolgáltatások, hazai és külföldi iparjogvédelmi 
bejelentés; 

• iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások; A szellemi vagyon 
audit igénybe vétele. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/europai-unios-
forrasbol-tamogatott-projektek/palyazati-felhivasok/2015/ginop-213-

15/iparjog-1-milliard 



Védjegy a gazdaságban 
 Top 10 márka a világon 



A siker záloga 

• Azonosítani a célt: piacra lépni?pozíció erősítés? Új 
piac keresés? 

• Koncepció kialakítás: miért tőlem vásároljanak, ne a 
versenytárstól 

• Figyelem a fogyasztói igényekre: trendek, 
visszajelzések 

• Kommunikáció – Nyitott gondolkodás:  marketing 
eszközök, interaktivitás 

• Tudatosság: a célt szem előtt tartva, letisztult és 
konzekvens piaci stratégia 



 
 

Hogyan védjük meg szellemi tulajdonunkat? 
 

Éljünk az Iparjogvédelmi oltalmi formákkal! 

Védjegyek: 

• Termékeink,szolgáltatásaink nevére, jellegzetes ábránkra, 
szlogenünkre szerezzünk védjegyoltalmat 

• Oltalmi idő : 10 év 

• Kérelem:  SZTNH 

• Piaci szereplő igényei, gazdasági erőforrásai és potenciálja 
alapján dönthet arról, hány országra kiterjedő védjegyoltalomra 
van szükség! 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

 

http://www.szellemitulajdon.hu/ 

 

http://www.sztnh.gov.hu/ 

 

TradeMarker Team - 
Szerezz Te is védjegyet! 
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