A MAGYARORSZÁGI PÉNZVÁLTÓK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
együttes védjegy használatára vonatkozó rendelkezései
1.§
A védjegyjogosult társadalmi szervezet
a., elnevezése: Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete
(továbbiakban: MPOE)
b., székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 12.
c., az egyesület képviseletére jogosított személy:
Kósa Zoltán elnök, 7621 Pécs, Szent Mór u. 2. I/16.
d., postacíme: dr. Kurucsai Ügyvédi Iroda, dr. Kurucsai Csaba ügyvéd 7625
Pécs, György u. 6. Tel/fax: 72/516-585
2.§
Az együttes védjegy használatára jogosult tagok
a., „AND NOW” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; cím: Molnár György,
1029 Budapest, Dutka Ákos u. 111.; székhely: 1056 Budapest, Váci utca 75.

döntéséről a kérelmezőt 8 napon belül, írásban kell értesíteni. A Vezetőség
tagfelvételt elutasító döntése ellen 30 napon belül a Közgyűléshez lehet
jogorvoslati kérelemmel fordulni.
4.§
Az együttes védjegy használatának feltételei
a., Az együttes védjegy használatára csak a Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete tagjai jogosultak.
b., Az együttes védjegy ábrája:

c., Az együttes védjegy méretei: 21 cm x 4 cm, 28 cm x 5,2 cm
d., Az együttes védjegyet a MPOE tagjai pénzváltó irodáikban A 4-es méret-ben
egységes keretezett, és a másolást megakadályozó fóliázott formátumban az
alábbi szövegezéssel alkalmazhatják:

b., Exclusive Extreme Change Pénzváltó Kft.; cím: Sztupovszki Anikó, 6453
Bácsbokod, Hunyadi János u. 31.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
c., Exclusive Special Change Pénzváltó Kft.; cím: Madarász Gyula, 1052
Budapest, Váci u. 12.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
d., SZALAI-DODÁ Szolgáltató Kft.; cím: Szalainé Schlosser Szonja, 9400
Sopron, Villa sor 23/B.; székhely: 9400 Sopron, Torna u. 1.
e., „CORNER-TRADE” Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.; cím: Pinczési István,
2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 2.; székhely: 1104 Budapest, Halom u. 42.

A ………… kft. pénzváltó irodája
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
………/………. számú engedélyével
a Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete tagjaként működik.
Budapest, 200 . …………

f., NORTHLINE Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; cím: Klauser
Péter, 1052 Budapest, Petőfi S. u. 12.; székhely: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 12.
g., CS-PROFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; cím: Csurgó Gábor, 2921
Komárom, Dózsa Gy. u. 25.; székhely: 2921 Komárom, Dózsa Gy. u. 25.
h., Exclusive Best Change Pénzügyi Kft.; cím: Kósa Zoltán, 7621 Pécs, Szent
Mór u. 2. I/16.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
i., Exclusive West Change Pénzügyi Szolgáltató Kft.; cím: Jáger Éva, 9700
Szombathely, Pf.: 425.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
j., Exclusive Change Kereskedelmi Kft.; cím: Madarász Gyula, 1052
Budapest, Váci u. 12.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
k., IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.; cím: Halász
György, 1053 Budapest, Ferenciek tere 10.; székhely: 1053 Budapest,
Ferenciek tere 10.
l., Good Change Kereskedelmi Kft.; cím: Kublik Balázs, 1092 Budapest,
Ráday u. 4.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
m., EXCLUSIVE PANNON Change Pénzügyi Kft.; cím: Oberhauser Péter,
7632 Pécs, Megyeri u. 76.; székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12.
3.§
Az egyesületi tagság feltételei:
a., A Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete tagja lehet az a magán
vagy jogi személy, aki, illetve amely a pénzváltási tevékenységről szóló mindenkor hatályos kormányrendelet vagy ennél magasabb szintű jogszabály által
előírt feltételeknek megfelel, így Magyarországon ügynöki tevékenység
folytatására jogosult és elfogadja az Egyesület célkitűzéseit.
b., A tagfelvételi kezdeményezőnek a 4. § a., pontjában írtakon felül két alapító
tag írásos ajánlásával is rendelkeznie kell.
c., A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökének kell eljuttatni. Az elnök a
kérelmet döntés végett a legközelebbi Vezetőségi ülés elé terjeszti. A Vezetőség

…………………
MPOE titkára

……………….…
MPOE elnöke

e., A 4. § d., pontjában szabályozott formátumú tanúsítványt a pénzváltó iroda
ügyfelek által jól látható helyén kell kifüggeszteni.
f., A 4. § b., pontjában meghatározott védjegy matricát önállóan csak az a
pénzváltó iroda alkalmazhatja, amely ugyanezen irodában rendelkezik a 4. § d.,
pontjában körülírt formátumú tanúsítvánnyal.
g., A MPOE titkára a 4. §. d., pontja szerinti tanúsítványokról nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásba csak a MPOE tagjai és az ellenőrzést végző hatóságok
munkatársai tekinthetnek be.
h., Az együttes védjegyet alkalmazó irodák a pénzváltó helyiségekben kötelesek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által, az adott iroda működését engedélyező határozata másolatát és a MPOE alapszabálya egy példányát megőrizni. Ezek tartalmáról a hatóságok ellenőrzést végző munkatársainak tájékoztatást kell adni.
5.§
Az együttes védjegy használatának ellenőrzésére vonatkozó szabályok
Az együttes védjegy használatának ellenőrzésére a MPOE elnöke és alelnökei
jogosultak. A MPOE tagjának szabálytalan matricahasználata esetén az egyesület közgyűlése jogosult eljárni.
6.§
A jogosulatlan együttes védjegy használattal szembeni fellépés rendje
Az együttes védjegy használatára jogosított MPOE tagok csak az egyesület
közgyűlése beleegyezésével léphetnek fel a bitorlóval szemben. A védjegyjogosult MPOE által indított perbe beavatkozóként az egyesület tagjai is
felléphetnek.
Budapest, 2005. február 5.

……….................................…........………
MPOE titkára

DR. KURUCSAI ÜGYVÉDI IRODA
7625 Pécs, György u. 6.
Tel/Fax.: 72/516-585, mobil: 06-30/9471-287

FELJEGYZÉS
a Hpt. és az ahhoz kötődő egyéb pénzügyi jogszabályok értelmezéséről
I.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (továbbiakban: hpt.) 4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy Magyarországon
a pénzügyi intézmény a hitelintézet, ami lehet: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet vagy (mindhárman jogosultak
pénzváltási tevékenység végzésére) pénzügyi vállalkozás.
Az 5. § (2) bekezdése szerint, kizárólag a hitelintézet jogosult: betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben bank vagy állam
által a visszafizetésre vállalt kezesség vagy bankgarancia nélkül más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására ha a törvény eltérően nem rendelkezik ; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az
ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kivéve a Hpt. 6. § (3) bekezdésében foglaltakra; pénzváltási tevékenység végzésére.
II.
Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/12/EK. irányelve „A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról” 1. cikkelye kimondja: a „hitelintézet” (credit institution) olyan vállalkozás, amelynek üzletszerű tevékenysége abból áll, hogy a
nyilvá-nosságtól betéteket vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt. Az EU Közös irányelv I.
sz. melléklete szerint „a kölcsönös elismerés alá tartozó tevékenységek listája” a következő: 1., betétek és más visszafizetendő pénzeszközök
elfo-gadása; 2., hitelezés; 3., pénzügyi lízing; 4., pénzforgalmi szolgáltatások; 5., fizetőeszközök kibocsátása és kezelése (pl. hitelkártyák,
utazási csekkek és bankutalványok); 6., garanciák és kötelezettségvállalások; 7., kereskedés saját számlára vagy ügyfélszámlára a
következőkkel: a., pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.), b., deviza, c., tőzsdei határidős pénzügyi ügyletek és opciók, d.,
árfolyam- és kamatláb-ügyletek, e., átruházható értékpapírok; 8., részvétel értékpapírok kibocsátásában és az ezzel összefüggő szolgáltatások
nyújtásában; 9., tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezetet, ipari stratégiát és az ezekhez kapcsolódó kérdéseket illetően, valamint
vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával összefüggő tanácsadás és szolgáltatások; 10., ügynöki tevékenység a bankközi piacon; 11.,
portfoliókezelés és tanácsadás; 12., értékpapírok letéti őrzése és kezelése; 13., hitelinformációs szolgáltatások; 14., letéti szolgáltatások.
Fontos megjegyzés: mint az látható, a pénzváltási tevékenység nincs a kölcsönös elismerés alá tartozó tevékenységek listáján!!
A „pénzügyi intézmény” (financial institution) olyan vállalkozás, amely nem hitelintézet, és amelynek fő tevékenysége: tulajdoni
részesedések megszervezése; vagy a kölcsönös elismerés alá tartozó tevékenységek listáján a 2-12. pontban felsorolt tevékenységek közül
egynek vagy többnek folytatása.
III.
Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 4-i 2001/97/EK. a pénzügyi rendszer pénzmosási célú felhasználásának megelőzéséről
szóló irányelve 1., cikke kimondja: A., „Hitelintézet”(credit institution) a 2000/12/EK. irányelvben foglaltak: a kölcsönös elismerés alá eső
tevékenységek listája szerint működő intézetek. B., „Pénzügyi szervezet” (financial institution) a következő: 1., a hitelintézettől különböző
vállalkozás, melynek elsődleges tevékenységi körébe a 200/12/EK. irányelv „kölcsönös elismerés alá eső tevékenységek listáján” a 2-12. és
14. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik, ez magában foglalja a valutaváltó irodák (bureaux de change) és a
pénzátutaló, utalványozó irodák tevékenységét is. A 2., 3., 4., pontok a jelenlegi értelmezésünk szempontjából irrevelánsak.
Konklúziók:
1., Jelentős értelmezési gondot okoz a magyar jogalkalmazásban, hogy az EU által elfogadott és használt „credit institution” fogalmat az EU
Hpt. (lásd: II. pont) esetében „pénzügyi intézményként”, az EU pénzmosás elleni irányelvében (lásd: III. pont) „pénzügyi szervezetként”
fordították az illetékesek a jogharmonizáció és joganyag átvétel során.
2., Az EU Hpt.-ben a „hitelintézetek” (credit institution) nevesítetten nem folytatnak pénzváltási tevékenységet. Míg Magyarországon csak a
„hitelintézetek” jogosultak a pénzváltásra.
3., Magyarországon a Hpt. nem teszi lehetővé, hogy a ”pénzügyi vállalkozás” pénzváltó tevékenységet folytasson, míg az EU-ban a
„pénzügyi szervezet” (financial institution) nevesítetten jelenti a valutaváltó irodák (bureaux de change) működését.
4., Vélhetően az EU tagjainak nemzeti szabályozása is eltér az EU Hpt-ben meghatározott „hitelintézetei” (credit institution) szabályozástól.
Ha nem így lenne, akkor a magyar szabályozás különcségét sem lehetne fenntartani az EU-ban!
Pécs, 2004. november 26.

Dr. Kurucsai Csaba

