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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „Ki használhatja a postakürtábrát? (2)” című K/8799. számú
írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A Magyar Posta Zrt. színes ábrás, oltalom alatt álló védjegyét használják a Magyar Posta
azon partnerei, melyek szolgáltatásnyújtásuk során az ügyfelek számára nyilvánvalóvá
kell tegyék, hogy ők a Magyar Posta Zrt . nevében és javára járnak el . Összesen 51 cég és
44 önkormányzat vagy egyéb szervezet, rajtuk kívül pedig még 159 egyéni vállalkozó
használja jelenleg a fentiek szerint a Magyar Posta logóját .

A Postacsoport tagok közül a Magyar Posta Befektetési Zárkör űen Működő
Részvénytársaság kapott engedélyt saját arculati elemként a színes ábrás postakürt logó
használatára . Korábban az MPO Magyar Posta Oktatási Szolgáltató Kft . is rendelkezett
ezzel az engedéllyel, de a tulajdonosi szerkezet változását követően a-társaság új logót
használ arculati elemként.

A Magyar Posta csoport tagjai használhatják referenciaként a kürtös ábrás védjegyet, úg y
mint a Postaautó Duna Zrt :

A Magyar Posta Zrt. védjegyének megjelenítésére vonatkozó szerződéses feltételek

azonosak, és a színes ábrás védjegy feltüntetése csak abban az esetben engedélyezett, h a
az nem sérti a Magyar Posta Zrt . jó hírnevét, üzleti és kommunikációs érdekeit, és a
felhasználó a védjegyfelhasználás során az etikai, politikai és vallási semlegessége t
biztosítja. A jogosult a védjegyet (stilizált változatát) annak megváltoztatása nélkül
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tüntetheti fel - ide értve különösen az eltorzítás, a színek, a forma, az elemek egymásho z

viszonyított elhelyezése megváltoztatásának tilalmát is .

A „Magyar Posta” szóösszetétel a Magyar Posta cégcsoporthoz tartozó gazdaság i

társaságok nevében szerepel .

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkzésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselő „Ki használhatja a postakürtábrát? (2) ”

című, K/8799. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax . (06 1) 795 0462
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