
 

   
HIRDETMÉNY 

  
a „Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei” (Pénzforgalmi 

Üzletszabályzat) 4. mellékletének módosításáról 
 

Hatályos: 2018. augusztus 1-től 
 

 
 
 
A Magyar Posta a Pénzforgalmi Üzletszabályzat 4. mellékletét 2018. augusztus 1. hatályba lépéssel az 
alábbiak szerint módosítja.  

 
A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 4. melléklet „A készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, 
alkalmazása, forgalmazási feltételei és bevizsgálása”  I. része kiegészítésre kerül az alábbi „3. 
Védjegyhasználat” ponttal.  

 
„3. VÉDJEGYHASZNÁLAT 

(3.1.) A Posta (Használatba adó), mint Védjegyjogosult biztosítja – e pont szerinti képi ábrázolásnak 
megfelelő - saját logójának (a továbbiakban: védjegy) használatát a készpénzátutalási megbízás 
megszemélyesítésére és forgalmazására szerződéssel rendelkező Megszemélyesítő (Használatba 
vevő), mint használó részére a védjegy készpénzátutalási megbízás nyomtatványokon történő 
elhelyezése céljából.  

 

 
 

(3.2.) A Posta szerzői vagyoni jogait teljes mértékben fenntartja a közötte és Megszemélyesítő között 
létrejött 3.1. pont szerinti szerződés hatálya alatt. 

 (3.3.) A védjegyhasználat formája: képi megjelenítés. 

(3.4.) A Használatba vevő a Használatba adó védjegyét kizárólag úgy jogosult felhasználni, hogy a 
megjelenítések során a védjegyet megváltoztatás (így különösen eltorzítása, formájának, az elemek 
egymáshoz viszonyított elhelyezésének megváltoztatása, megcsonkítása) nélkül feltünteti. A 
Használatba vevő a védjegy színhasználatánál jelen mellékletben foglalt követelményeket köteles 
figyelembe venni. A védjegy bármely más felhasználása, megjelenítése tilos. 

(3.5.) A Használatba vevő a védjegy felhasználását a Használatba adó érdekeire figyelemmel jogosult 
végezni. A felhasználás tehát nem sértheti különösen a Használatba adó jó hírnevét, üzleti és 
kommunikációs érdekeit. 

(3.6.) Amennyiben a védjegy használata sérti, sértheti vagy veszélyeztetheti a Használatba adó 
érdekeit (továbbiakban együttesen: érdeksérelem), a Használatba adó jogosult írásban kérni a 
Használatba vevőtől az érdeksérelmet okozó helyzet megszüntetését vagy a védjegy eltávolítását, mely 
kérést a Használatba vevő mérlegelés nélkül köteles teljesíteni. 

(3.7.) A Használatba vevő a védjegy használatát másnak nem engedheti át. 

(3.8.) A védjegy ábrát a Használatba vevő a meghatározott megjelenítések létrehozásában, 
előállításában közreműködő személyek részére jogosult átadni, akik azt kizárólag az előállításhoz 
szükséges mértékben, formában és ideig jogosultak felhasználni. A Használatba vevő a közreműködő 



személyek tevékenységért teljes felelősséget vállal. A Használatba vevő a jelen mellékletben foglalt 
kötelezettségeit köteles az előállításban közreműködő személyek irányába is érvényesíteni. 

(3.9.) A Használatba adó védjegy ábráját vektoros formátumban elektronikus úton (e-mail) adja át a 
Használatba vevőnek. 

(3.10.) A Használatba vevő a védjegy ábrát tartalmazó file-t és annak esetlegesen készített valamennyi 
másolatát és a használatában lévő valamennyi számítástechnikai adattárolót, amin a védjegy ábrát 
tartalmazó file megtalálható, köteles úgy kezelni, hogy megakadályozza a lehetőségét annak, hogy a 
védjegy ábrához harmadik személy hozzáférjen vagy azzal bármilyen módon visszaéljen. 

(3.11.) Amennyiben a 3.1. pont szerinti szerződés hatályát veszti a Használatba vevő köteles a védjegy 
ábrát tartalmazó file-t és annak esetlegesen készített valamennyi másolatát törölni, és annak 
megtörténtét Használatba adó felé igazolni. 

(3.12.)A Használatba adó a védjegy jelen melléklet szerinti használatát a Használatba vevő számára 
térítésmentesen biztosítja. 

(3.13.)A szerződés megszűnését követően - ha a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg - a 
Használatba vevő nem használhatja fel azokat a kreatív anyagokat, plakátokat, dokumentumokat, 
amelyeken a Használatba adó védjegye szerepel.” 

 
 
 
2018. június 29. 
 

Magyar Posta Zrt. 


