Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport
Ügyrendje
verzió 2.1

I.

A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport céljai

1. A Magyar GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport (a továbbiakban: Csoport) célja, hogy feltárja
az ellátási lánci piaci szereplők illetve a betegállátást végző szervezetek céljait, illetve koordinálja
a GS1 szabvány alapú megoldások helyes ágazati bevezetését és szabályszerű alkalmazását a
helyi igények kiszolgálására, a hazai érdekek mentén, a jogszabályi előírások és a GS1 szellemi
tulajdonának felhasználására vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
2. Célkitűzései között a hangsúly az automatikus termékazonosításon alapuló, betegbiztonságot
javító, illetve a transzparens folyamatok által hatékonyabb és fenntarthatóbb működést
lehetővé tevő megoldások bevezetésén van.
3. Cél, hogy a bevezetésre kerülő gyógyszer- és orvostechnikai eszközök uniós előírásainak nyomán
a GS1 szabványok helyesen és jogszerűen kerüljenek bevezetésre és alkalmazásra hazánkban,
ennek részeként:
3.1. GS1 alapú közös termék cikktörzsek kerüljenek felállításra, a GTIN számkiadási szabályok
ágazati meghatározásával,
3.2. GS1 alapú közös, egységes szervezet- és helyazonosítást biztosító törzs kerüljön felállításra
(GLN),
3.3. az egészségügyi szektorban a GS1 szabványalkalmazók és felhasználók igényeinek,
valamint lehetőségeinek feltárása,
3.4. együttműködés kezdődjön a GS1 szabványok szélesebb körű bevezetésében az ellátási
láncban és az egészségügyi ellátó helyeken.

II.

A Csoport tagsága, szervezeti felépítése és működése

4. A Csoport működését a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs
Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045991, adószám: 14300011-241; a továbbiakban: Gesztor) koordinálja.
5. A Gesztor honlapján található elektronikus regisztráció útján a Csoport tagjává válhatnak az I.
pont szerinti célokkal azonosuló gazdálkodó szervezetek, egyesületek, szövetségek,
érdekképviseleti szervek képviselői, alkalmazottai és egyéni tagként szakértők is. Az egyes
gazdálkodó szervezetektől, egyesületektől, szövetségektől, illetve érdekképviseleti szervektől
több képviselő, alkalmazott is jogosult tagként regisztrálni.
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6. A csoporthoz történő csatlakozás és az abban történő tevékenység ingyenes, azt a Csoport tagjai
saját költségükön végzik, a Csoport tagjai között a Csoport létesítése szakmai és nem társasági
jogi együttműködést keletkeztet.
7. A csoporthoz való csatlakozás történhet meghívás, illetve jelentkezés alapján. A részvételi
szándékot a Gesztorhoz kell a honlapján elérhető elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével
jelezni, illetve a tagfelvételi kérelmet a Szándéknyilatkozat, valamint a jelen Ügyrend és az
Adatvédelmi tájékoztató megismerését követően azok elfogadásával szükséges véglegesíteni.
8. A tagfelvételi kérelem elfogadásáról és jóváhagyásáról a Gesztor visszaigazoló elektronikus levél
útján értesíti a kérelmezőt.
9. A Csoporthoz egyéni tagként csatlakozott társaság, szakmai szövetség, egészségügyi ellátó
szervezet képviselője, alkalmazottja vagy szakértő személyenként egyaránt 1-1 szavazati joggal
rendelkezik a Csoportban.
10. A Csoport legalább hat havonta összehívott plenáris üléseket tart. A plenáris ülésekre személyes
részvétellel, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján kerülhet sor. Az ülések összehívását a
napirend megküldésével a Gesztor kezdeményezi és a Gesztor képviselője vezeti. A plenáris
ülések napirendi pontjait a Csoport tagjainak javaslatai alapján a Gesztor határozza meg. Az ülés
akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz.
11. A plenáris ülésre elektronikus hírközlő eszköz útján is sor kerülhet, melyről kép- és hangfelvétel
készül. A tag az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint a kamera, illetve a mikrofon
önkéntes bekapcsolásával hozzájárul ahhoz, hogy róla az elektronikus hírközlő eszköz útján
tartott ülés során kép- és hangfelvétel készüljön és az felhasználásra kerüljön.
12. Különösen indokolt esetben a Csoport bármely tagja kezdeményezheti rendkívüli plenáris ülés
összehívását, a tárgyalni javasolt téma megjelölésével. Ez esetben a Gesztor a rendkívüli plenáris
ülést egy hónapon belül összehívja.
13. A Csoport alakuló ülésén a Csoport jelenlévő tagjai a Csoport tagjai közül nyílt, egyszerű
szótöbbségi szavazással vezetőt választanak. A Csoport kétévente új vezetőt választ. Ha a Csoport
ülése nem volt határozatképes, vagy az új vezető választása során nincs meg a szükséges
szavazati arány, abban az esetben a Csoport az eredeti napirenden szereplő ügyekben
megismételt plenáris ülést tart az eredeti időpontot követő 30 (harminc) napon belül, mely
megismételt ülés a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Az új vezető megválasztásáig a régi Csoportvezető látja el a Csoport vezetésével járó feladatokat.
14. A Csoport vezetőjének megválasztására sor kerülhet ülés tartása nélküli szavazással is. Az ülés
tartása nélküli szavazást a Gesztor a Csoportvezető jelölti lista tagok részére elektronikus úton
történő megküldésével kezdeményezi. A tagok részére a jelölti lista kézhezvételétől számított 8
(nyolc) nap áll rendelkezésre a Csoport vezetőjére vonatkozó szavazat elektronikus úton való
visszaküldésére. Az ülés tartása nélküli szavazás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek a Gesztor részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Az új vezető megválasztásához az
elektronikus úton tartott szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges. A szavazásra
megszabott határidő utolsó napját követő 1 (egy) napon belül a Gesztor megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a tagokkal. Ha a szavazás nem volt
eredményes, vagy az új vezető választása során nincs meg a szükséges szavazati arány, abban az
esetben a Csoport megismételt szavazást tart a szavazás eredménytelenségének közlését követő
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30 (harminc) napon belül, mely megismételt szavazás a szavazásban résztvevők által képviselt
szavazati jog mértékétől függetlenül eredményes. Megismételt szavazás esetén a tagok részére a
jelölti lista kézhezvételétől számított 4 (négy) nap áll rendelkezésre a Csoport vezetőjére
vonatkozó szavazat elektronikus úton való visszaküldésére. Az új vezető megválasztásáig a régi
Csoportvezető látja el a Csoport vezetésével járó feladatokat.
15. A Csoportvezető a Gesztorral együttműködve szervezi a Csoport szakmai tevékenységét, illetve
képviseli a Csoportot.
16. A Csoport működését leíró Ügyrend módosításáról a Gesztor jogosult dönteni. A Gesztor az
Ügyrend módosításának tervezetét a Csoport tagjai részére elektronikus levélben megküldi. A tag
a tervezet kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult jelezni a Gesztor felé az
Ügyrend módosításának plenáris ülésen való megvitatására és elfogadására vonatkozó igényét.
Ebben az esetben a Gesztor a módosítás elfogadása érdekében a rendkívüli plenáris ülést 30
(harminc) napon belül összehívja.
17. A Csoport tagjai a szakmai részfeladatok illetve egyes szűkebb szakterületeket érintő kérdések
elemzése és feldolgozása érdekében Munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoportok
megalakulását a Csoport tagjainak javaslata alapján a plenáris ülésen a Gesztor kezdeményezi.
18. A Munkacsoportokba a Csoport tagjai a regisztráció során, vagy a regisztrációt követően is
beléphetnek, a Munkacsoportokban való közreműködés önkéntes.
19. A Munkacsoportok a két plenáris ülés közötti időszakban szükség szerinti gyakorisággal
ülésezhetnek személyes részvétellel, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján, melyről kép- és
hangfelvétel készül. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult munkacsoport tag részt vesz.
20. Amennyiben a tagi regisztráció során a tag valamelyik munkacsoportba is regisztrált, abban az
esetben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint a kamera, illetve a mikrofon önkéntes
bekapcsolásával hozzájárul ahhoz, hogy róla az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott
munkacsoporti ülés során kép- és hangfelvétel készüljön és az felhasználásra kerüljön.
21. A Munkacsoport első ülésén a tagok egymás közül egyszerű szótöbbségű, nyílt szavazással
vezetőt választanak. A Munkacsoport két évente új vezetőt választ. Ha a Munkacsoport ülése
nem volt határozatképes, vagy az új vezető választása során nincs meg a szükséges szavazati
arány, abban az esetben a Munkacsoport az eredeti napirenden szereplő ügyekben megismételt
ülést tart az eredeti időpontot követő 30 (harminc) napon belül, mely megismételt ülés a
jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. Az új
Munkacsoport vezető megválasztásáig a régi Munkacsoport vezető látja el a Munkacsoport
vezetésével járó feladatokat.
22. A Munkacsoport vezetőjének megválasztására sor kerülhet ülés tartása nélküli szavazással is. Az
ülés tartása nélküli szavazást a Gesztor a Munkacsoport-vezető jelölti lista munkacsoport tagok
részére elektronikus úton történő megküldésével kezdeményezi. A munkacsoport tagok részére a
jelölti lista kézhezvételétől számított 8 (nyolc) nap áll rendelkezésre a Munkacsoport vezetőjére
vonatkozó szavazat elektronikus úton való visszaküldésére. Az ülés tartása nélküli szavazás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Gesztor részére, amennyi szavazati
jogot képviselő munkacsoport tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne
munkacsoport ülés tartása esetén. Az új vezető megválasztásához az elektronikus úton tartott
szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges. A szavazásra megszabott határidő
utolsó napját követő 1 (egy) napon belül a Gesztor megállapítja a szavazás eredményét, és azt
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további 3 (három) napon belül közli a munkacsoport tagokkal. Ha a szavazás nem volt
eredményes, vagy az új Munkacsoport-vezető választása során nincs meg a szükséges szavazati
arány, abban az esetben a Munkacsoport megismételt szavazást tart a szavazás
eredménytelenségének közlését követő 30 (harminc) napon belül, mely megismételt szavazás a
szavazásban résztvevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül eredményes.
Megismételt szavazás esetén a tagok részére a jelölti lista kézhezvételétől számított 4 (négy) nap
áll rendelkezésre a Munkacsoport vezetőjére vonatkozó szavazat elektronikus úton való
visszaküldésére. Az új Munkacsoport vezető megválasztásáig a régi Munkacsoport vezető látja el
a Munkacsoport vezetésével járó feladatokat.
23. A Munkacsoport Vezető a Gesztorral együttműködve szervezi a Munkacsoport szakmai
tevékenységét.
24. A Munkacsoportok szakmai javaslatokat tehetnek az érintett szakterületükkel kapcsolatos
szakkérdésekben a plenáris ülés részére.
25. A plenáris ülésen elfogadott javaslatokat a Gesztor nyilvánosságra hozza.
26. A Csoport működtetésével kapcsolatos költségeket, beleértve a plenáris és munkacsoport ülések
szervezési és lebonyolítási költségeit a Gesztor viseli, amely magában foglalja:
26.1.
A tagszervezetek, valamint egyéni tagok, illetve a Munkacsoportokban közreműködő
tagok központi nyilvántartását.
26.2.
A Csoport működésével kapcsolatos dokumentumok, információk,
nyilvánosságának biztosítását a Gesztor hivatalos honlapján létrehozott oldalon.

hírek

26.3.
A plenáris ülések, a munkacsoport ülések, és az egyéb események összehívásával és
lebonyolításával kapcsolatos költségeket.
26.4.

III.

A Csoport és a munkacsoportok elektronikus levelező listáinak működtetését.

Egyéb rendelkezések

27. A Csoportban és a munkacsoportban a részvétel önkéntes.
28. Nem képezi és nem képezheti a fentiekben meghatározott találkozók, megbeszélések tárgyát a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11.§-ban foglalt - gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy
torzítását célzó vagy ilyen hatást potenciálisan vagy ténylegesen kifejtő - versenykorlátozó
megállapodás létrehozása.
29. Nem képezi és nem képezheti a találkozók, megbeszélések tárgyát a Tpvt. 5.§ -ában foglalt
bojkott felhívás, így máshoz történő olyan tisztességtelen felhívás intézése, amely harmadik
személlyel fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének
megakadályozását célozza. Nem képezik megbeszélés tárgyát az árak, az ügyfelek, vagy termékek
piaci felosztása, a bojkottok, az üzletkötéstől való elzárkózás vagy a piaci részesedés.
30. A Csoporttól, illetve a munkacsoportoktól származó ajánlások, dokumentumok nem kötelező
erejűek a tagokra nézve, azok alkalmazása önkéntes alapú.
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31. A Csoport tagjai a tagi regisztrációval hozzáférést kapnak a Gesztor által működtetett zárt
weboldalhoz, melyre feltöltésre kerülnek, és minden regisztrált tag számára elérhetőek a plenáris
ülések, illetve a munkacsoport ülések munkaanyagai, rögzített felvételei. A rögzített felvételek,
munkaanyagok egyebekben a nyilvánosság számára nem elérhetőek.
32. A Csoport tagjai az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott plenáris ülésekről, illetve a
munkacsoport ülésekről meghívóban értesülnek, és az ilyen módon tartott ülések, valamint az
egyéb online események esetében részvételi szándékukat nem szükséges előzetes regisztráción
keresztül jelezniük. Az online események vonatkozásában is a résztvevő tagok az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint a kamera, illetve a mikrofon önkéntes bekapcsolásával
hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk az online esemény során kép- és hangfelvétel készüljön és az
felhasználásra kerüljön.
33. Amennyiben a plenáris ülésekre, munkacsoport ülésekre, illetve egyéb eseményekre személyes
jelenléttel kerül sor, abban az esetben a Csoport tagjai a Gesztor által megküldött külön
regisztráció útján jelezhetik részvételi szándékukat. A személyes jelenléttel tartott plenáris
ülésekről, munkacsoport ülésekről és egyéb eseményekről kép- és hangfelvétel készülhet. A
Csoport tagjai a személyes részvétellel megtartott ülésre, eseményre történő külön regisztráció
során az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint külön hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a
személyes részvétellel megtartott esemény során kép- és hangfelvétel készüljön és az
felhasználásra kerüljön.
34. A Csoport tagjai bármikor jogosultak tagsági jogviszonyról lemondó nyilatkozat elektronikus úton
való megküldésével jelezni a Gesztor felé a Csoportból való kilépési szándékukat. A Lemondó
nyilatkozat elérhető a Gesztor honlapján, illetve a Gesztor feltünteti a Lemondó nyilatkozat
elektronikus elérhetőségét a Csoport tagjainak küldött elektronikus leveleiben.

Budapest, 2021. november 25.
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