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ÉRDEMI SZERZŐDÉSI RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák mindazon rendelkezést, amelyek
a Partner és a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. [továbbiakban: GS1 HU]
között létrejött egyedi szerződés (különösen, de nem kizárólagosan licenc
szerződés, egyes speciális szolgáltatásokra létrejött szerződés stb.)
háttérszabályaként részletezik a GS1 szabványos szolgáltatások és kapcsolódó
egyéb szolgáltatások felhasználásának, alkalmazásának, igénybevételének
feltételeit. Jelen Általános Üzleti Feltételek a Partnerrel történő
megismertetéssel és a Partner általi – egyedi szerződésben rögzített –
2
elfogadással, az egyedi szerződés részévé válnak.
(2) A GS1 HU mindenekelőtt tájékoztatja Partnerét a következőkről. A GS1 a
globális szabványok terén működő, negyven éves tapasztalattal rendelkező
nemzetközi szervezet. Az EAN (European Article Numbering Association) és az
UCC (Uniform Code Council) egyesüléséből jött létre 2005 elején, olyan
globális szervezetként, amely – pillanatnyilag – 110-et meghaladó számú
nemzeti tagszervezet (köztük a GS1 HU) hálózatán keresztül, több mint 140
ország, egymilliót is meghaladó partnervállalata felé nyújt szolgáltatást. A GS1
– és kizárólagos magyarországi képviselőjeként a GS1 HU – olyan
szolgáltatásokat és megoldásokat kínál, amelyeknek alapvető szerepük van az
ellátási lánc hatékonyságának javításában. Az áruértékesítéstől az
egészségügyön, és a szállítmányozáson át a védelmi szektorig, több mint 20
különböző szektorban való jelenlétével a világon a GS1 az ellátási lánc
legelterjedtebb szabványrendszere. Számos egyéb egyedi azonosítást és
nyomon követést lehetővé tévő elem mellett e szabványrendszer
legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás, amely a kereskedelmi
folyamatok elválaszthatatlan része. Jelen Általános Üzleti Feltételek e
szabványrendszer elemeinek felhasználására, valamint a kapcsolódó
szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat határozzák meg, a Ptk. általános
szerződési feltételekre vonatkozó szabályai szerint, valamint azon keretek
közt, amiként azt a GS1 HU és a GS1 nemzetközi központja [a brüsszeli
székhelyű GS1 AISBL], valamint az egyes, GS1 HU által nyújtott szolgáltatások
eredeti jogosultjai [GS1 EPCglobal Inc., GS1 Data Excellence Inc.] között
létrejött szerződések lehetővé teszik.
A GS1 HU ezen túlmenően tájékoztatja Partnereit, hogy a GS1 saját szellemi
termékleírásain túlmenően, az EAN/UPC vonalkód jelképrendszert magyar
nyelven kihirdető MSZ ISO/IEC 15420:2015 szabvány maga is nevesíti Nemzeti
Előszavában, hogy a szabvány szabályszerű alkalmazásához a Partnereknek
jogviszonyt kell létesítenie és fenntartania a GS1 HU-val, jelen Általános Üzleti
Feltételek szerint.
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(3) A GS1 HU rögzíti, hogy az (1) pontban hivatkozott egyedi szerződést külön
ellenérték nélkül olyan, ún. GDTI azonosítóval látja el, amely mindenkor
lehetővé teszi az egyedi szerződés [l. (1) pont], az annak részét képező jelen
Általános Üzleti Feltételek, valamint jelen Általános Üzleti Feltételek
valamennyi melléklete [együtt: Szerződéscsomag] dokumentum-azonosítását,
mindenkori változásának egyedi nyomon követhetőségét. Ennek megfelelően
a Partner mindenkor jogosult arra, hogy jelszóval védett webtárhelyen [az ún.
MyGS1 menüpont alatt] elérje a rá irányadó Szerződéscsomag lényeges
tartalmát. A jelen pont szerinti azonosításhoz a Partner hozzájárul, s azt a maga
részéről ugyancsak kéri.
(4) A GS1 HU cégadatai jelen Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan
mellékletét képezik. Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek eltérően
nem rendelkeznek, úgy a jelen Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan
mellékleteit a GS1 HU jogosult – az általános szerződési feltételek 3
módosítására vonatkozó, Ptk.-ban foglalt rendelkezések keretei közt –
egyoldalúan módosítani, s a módosítást a Szerződéscsomagon a hatályba
lépéskor (cégadat esetén a bejegyzéskor) átvezetni a Partner külön
megkérdezése nélkül is. Önmagában az átvezetés ténye vagy esetleges
késedelme a hatályba lépést nem érinti.
Amennyiben a Partner ezt külön igényli, bármely, Szerződéscsomagot érintő
változásról elektronikus úton értesítést kap a GS1 HU részéről a változás
hatályba lépésekor. Jelen Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan
mellékletei a következők: 1. sz. melléklet – GS1 szabványos szolgáltatások és
kapcsolódó egyéb szolgáltatások (ún. „választott szolgáltatások”) leírása
[Szolgáltatásjegyzék]; 2. sz. melléklet – az Alaplicencbe tartozó, és az egyes
További, licencdíj köteles szolgáltatások meghatározása és díja [Díjjegyzék]; 3.
sz. melléklet – a jelen Általános Üzleti Feltételekben külön nem definiált
szakkifejezések meghatározása [Fogalomtár]; 4. sz. melléklet – a GS1 HU
cégkivonata. A jelen Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékleteit
képezik továbbá a GS1 HU azon hirdetményei, melyek a Felek közötti
jogviszonyra vonatkoznak, és melyeket a GS1 HU honlapján ilyenként
közzétesz. A Szolgáltatásjegyzékben a GS1 HU meghatározhatja az egyes
szolgáltatások alkalmazásának pontos műszaki feltételeit és követelményeit.
Az Alaplicenc és a További, licencdíj köteles szolgáltatások, mint eltérő
szolgáltatás-csomagok vonatkozásában a Partner tudomásul veszi, hogy a GS1
HU mindenkor maga jogosult meghatározni az adott szolgáltatás-csomag
keretei közt igénybe vehető, egyes konkrét szolgáltatásokat. Az egyes
szolgáltatás-csomag keretei közt igénybe vehető szolgáltatások
felhasználásának feltételeit meghatározó Szerződéscsomag egyetlen
rendelkezése sem, úgyszintén a Szerződéscsomag által nevesített egyetlen
jogcselekmény sem értelmezhető akként, mint amellyel a GS1 HU a (11)
pontban körülírt szellemi termékéhez, szolgáltatásához vagy ezek bármely
eleméhez fűződő szerzői vagyoni jogait bármely vonatkozásban átruházná a
Partnerre.
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(5) A GS1 HU rögzíti, hogy jelen Általános Üzleti Feltételek – a Szerződéscsomag
részeként – határozzák meg a GS1 szabványok alkalmazásra és egyéb
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat. A Szerződéscsomag
általánosan alkalmazott feltételei, a licenc szerződést is ideértve mindenkor
elérhetőek a GS1 HU hivatalos weboldalán [www.gs1hu.org] található
Ügyfélszolgálat menüpont alatt, míg a konkrét Partner konkrét
Szerződéscsomagja a hivatkozott weboldalon MyGS1 menüpont alatt, a
Partner számára kiadott jelszóval védett felületen érhető el bármikor a Partner
számára.
(6) A Szerződéscsomag bármely elemének a GS1 HU általi módosítására a (4)
pontban foglaltakon túlmenően a következőek irányadók. A Partner jogosult a
GS1 HU által okszerűen, s a (4) pontban hivatkozott jogszabályok keretei közt
elhatározott módosítást – kivéve, ha az cégadatra vonatkozik vagy a (8) pont
szerinti Bevételi Adat változásából adódik, mely utóbbi változás a tényénél 4
fogva módosítja a Partner díjfizetési kötelezettségét – a módosítás tervezett
hatályba lépése előtt legalább 15 napon belül megismerni. A megismertetés a
GS1 HU részéről hatályos az (5) pont szerinti hivatalos weboldalán történő
hirdetményi közzététellel, ettől függetlenül a Partner kérheti, hogy bármely
tervezett módosítást a részére a hatályba lépést megelőzően elektronikus
úton is juttasson el a GS1 HU. Amennyiben ugyanakkor a hatályos
megismertetéstől számított 15 napon belül a Partner bármely vonatkozásban
kifejezi tiltakozását, azt nyilatkozata szerint úgy kell tekinteni, hogy a
jogviszonyt az általa kifogásolt tartalommal kívánja fenntartani, vagy a maga
részéről a jogviszonyt rendes felmondással, a (22) pontban foglaltak szerint
meg kívánja szüntetni. Előbbi esetben a Partner kifogásával érintett tartalmat
a Partner részéről tett ajánlatnak kell tekinteni, amelyre a GS1 HU 15 napon
belül jogosult megküldeni nyilatkozatát. Kifejezett elfogadó nyilatkozat
hiányában úgy kell tekinteni, hogy a GS1 HU a Partner ajánlatát elvetette.
Ebben az esetben a GS1 HU külön alakszerű nyilatkozattal jogosult a szerződés
– jelen Általános Üzleti Feltételek szerinti – felmondására arra hivatkozással,
hogy a szellemi terméke felhasználásának engedélyezésére a Partner által
megkívánt feltételek szerint nem kötelezhető. A Partner fenti határidőn belül
megtett kifogása (tiltakozása) hiányában pedig úgy kell tekinteni, hogy a
módosítást a Partner a maga részéről elfogadta.
A Társaság rögzíti, hogy jelen Általános Üzleti Feltételek hatályba lépésekor
nincs fogyasztónak minősülő – vagyis szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Partnere. Amennyiben
ugyanakkor ez a jövőben felmerül, a GS1 HU a fogyasztó Partnerekre nézve a
rájuk irányadó módosítási és egyéb többletszabályokat haladéktalanul
meghatározza a Ptk. keretei közt.
Egyebekben a GS1 HU-t a Ptk. keretei közt megillető módosítási jogot a GS1
HU közhasznú tevékenységével összefüggő, diszkriminációmentes
szolgáltatásnyújtás indokolja, egyúttal az ellentételezi, hogy a GS1 HU által
biztosított szolgáltatás alapján a Partner adott esetben olyan azonosító
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felhasználására válik jogosulttá Magyarországon a jelen Általános Üzleti
Feltételek szerint, amely azonosítót a világ több mint 140 országában képesek
az ottani felhasználók visszafejteni.
(7) Az (1) pont szerinti egyedi szerződés és/vagy jelen Általános Üzleti Feltételek
eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéscsomag bármely elemének
módosítására, valamint a jogviszony megszüntetésére (a felmondásra) nézve
a Partner és a GS1 HU írásbeli alakot rendelnek azzal, hogy írásbelinek minősül
minden, a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdésében foglalt alakiságú nyilatkozat is, akár a
Felek bármelyikének aláírása nélkül is, ha a nyilatkozatot olyan e-mail címről
tették, amelyet a Partner ilyenként korábban megjelölt (a GS1 HU
vonatkozásában ilyennek az info@gs1hu.org cím minősül). Amennyiben a
szerződési nyilatkozat megtétele nem jelenlévők között vagy más olyan módon
(pl. postai úton) történik, ahol az okiraton eredeti aláírás szerepel, úgy az első
kapcsolatfelvételkor az alakiság megtartásához a GS1 HU elvárhatja, hogy 5
legalább a Partner képviselőjének aláírása szkennelt vagy fényképezett
formátuma szerepeljen az okiraton. A GS1 HU egyes elektronikus levélcímeket
e rendszerből jogosult kizárni, amennyiben a kizárást a hivatalos weboldalán
megfelelő módon közzéteszi. Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek
ilyen megfelelő közzétételre hivatkoznak, úgy – eltérő rendelkezés hiányában
– az alatt azt kell érteni, ha a hivatalos weboldalon a jelen Általános Üzleti
Feltételekkel azonos képernyőfelületen (menüben) is megjeleníthető legalább
hyperlink formájában az adott közzétételre kerülő információ és/vagy okirat.
A Szerződéscsomag bármely elemének GS1 HU általi egyoldalú módosítására
vonatkozó írásbeliség követelménye teljesül az (5) pont szerinti hivatalos
weboldalon történő és/vagy a Partner által megadott e-mail címre megküldött
hirdetményi közzététellel is, amelynek Partner általi elfogadása
érvényességéhez nem szükséges alakszerűségi követelmény teljesítése, az
elfogadottnak tekintendő, amennyiben arra a Partner a (6) pont szerinti
határidőn belül nem közöl kifogást vagy nem tesz a maga részéről új ajánlatot.
(8) A GS1 HU rögzíti, hogy a közhasznú jogállásánál fogva, s egyébiránt sem tesz a
Partnerei között indokolatlan megkülönböztetést, a GS1 rendszerhez való
csatlakozási szándék esetén vállalja, hogy – amennyiben azt jogszabály vagy
nemzetközi szerződés nem zárja ki – a Szerződéscsomag szerinti tartalommal
bármely jogalannyal szerződést köt, függetlenül annak honosságától,
jogalanyiságától és bármilyen egyéb körülményétől. E körben további
rendelkezéseket a (24) pont tartalmaz. Amennyiben a Szerződéscsomag egyes
rendelkezéseit illetően bizonyos partneri csoportok között bármilyen eltérés
adódik, úgy azt minden esetben a Partner jogalanyiságának (természetes
személy / gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet) és/vagy tevékenységének
(általános felhasználó, kereskedő / szolgáltató) jellege indokolja. A
tevékenység körében ugyanakkor a Partner tudomásul veszi, hogy ilyen
közhiteles adatbázis hiányában a GS1 HU a Díjjegyzék szerint érvényesített díj
mértékeket nem a GS1 szabvány alkalmazása körében elért bevétel, hanem a
licenckód kiadásának napját megelőző második lezárt adóévben elért teljes
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árbevétel [értékesítés nettó árbevétele], gazdálkodó szervezettől eltérő
jogalany esetén pedig a más módon igazolható működési bevételek (ú.m. pl.
költségvetési, uniós források, saját hatáskörben bármely jogcímen beszedett
bevételek) összessége alapján határozza meg. Az így meghatározható Bevételi
Adatok alapjául szolgáló (Számviteli törvény szerinti beszámolót vagy más)
okiratot a Partner köteles annak elkészültétől, létrejöttétől számított 30 napon
– de azon Partnerek esetén, amelyeket a Számviteli törvény szerint beszámoló
készítési kötelezettség terhel, legkésőbb az erre nézve előírt határidőt követő
15 napon – belül a GS1 HU részére megküldeni, a késedelemből eredő kárért
a Partner felelős. Ettől függetlenül a GS1 HU jogosult arra, hogy hivatalos
adatbázis szolgáltatótól közvetlenül vagy közvetve letöltse vagy más módon
elérje az adott Partner Bevételi Adatát. Amennyiben a Partner késedelemben
van, úgy ez utóbbi jogosultság gyakorlásának költségét a GS1 HU jogosult a
Partnerre hárítani. A GS1 HU a fenti szabályok szerint eltérő bevételi 6
kategóriákat határoz meg a díjfizetés alapjául, melyeket a Díjjegyzékben
részletesen rögzít. A GS1 HU – anélkül, hogy erre köteles volna – létrehozhat
ezeken túlmenően ún. nem megállapítható bevételi kategóriát, amennyiben a
Bevételi Adatok ésszerűen a fenti lehetőségek szerint sem határozhatóak meg
(pl. lezárt adóév hiányában), ugyancsak létrehozhat ún. egyedi bevételi
kategóriát, amennyiben annak alkalmazása a jelen pontban foglaltakkal
összhangban, de a jelen Általános Üzleti Feltételek másutt szabályozott
rendelkezéseinél
fogva,
egyes
partneri
csoportokra
telepített
többletkötelezettség miatt bizonyos előnyök biztosítása érdekében, vagy más
jogszerű célból indokolt. Ilyennek minősülhet különösen, de nem
kizárólagosan, amennyiben valamely Partner csoport maga is eljár a jelen
Általános Üzleti Feltételek külön rendelkezése szerinti módon a GS1 HU
szellemi tulajdona védelme érdekében.
(9) A GS1 HU rögzíti, hogy amennyiben a (8) pontban nevesített, jogszerű
megkülönböztetéssel érintett egyes partneri csoportok vonatkozásában önálló
jogosultságokat és kötelezettségeket biztosít illetve telepít, úgy ezen
jogosultságokat és kötelezettségeket a jelen Általános Üzleti Feltételeken
túlmenően jogosult külön okiratba foglalni. E külön okirat csak annyiban osztja
jelen Általános Üzleti Feltételek sorsát, amennyiben ezt maga a külön okirat
ekként rendezi. A külön okirat (program, szabályzat stb.) általános
alkalmazásának feltétele, hogy azt a GS1 HU az (5) pont szerinti hivatalos
weboldalán megfelelő módon közzétegye. Jelen Általános Üzleti Feltételek
hatályba lépésekor ilyen okirat az ún. Szolgáltatói Program igénybevételére
vonatkozó szabályrendszer.
(10)A GS1 HU ugyancsak rögzíti, hogy amennyiben egyes szolgáltatásaira –
jellemzően a nem a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogosulttól
eredeztetett, hanem a GS1 HU által önállóan létrehozott, saját neve alatt
védett szellemi termékek felhasználására – nézve a jelen Általános Üzleti
Feltételektől részben eltérő általános szabályokat határoz meg, úgy azt külön
okiratként megfelelően közzéteszi az (5) pont szerinti hivatalos weboldalán. Az
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így közzétett külön okirat (általános szerződési feltételek, szabályzat stb.)
háttérszabályaként jelen Általános Üzleti Feltételeket annyiban kell
figyelembe venni, amennyiben az adott szolgáltatást egyébként jelen
Általános Üzleti Feltételek is nevesítik, ugyanakkor pedig jelen Általános Üzleti
Feltételek rendelkezéseinek mögöttes alkalmazását a külön okirat nem zárja
ki.
(11)A Partner a GS1 HU által nyújtott szolgáltatások [vö. Szolgáltatásjegyzék]
vonatkozásában tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben tartja a következőt.
Függetlenül attól, hogy a Szerződéscsomag szerint az adott szolgáltatást a GS1
HU saját fejlesztése eredményeként, vagy a (2) pont szerint a GS1 vagy más
eredeti jogosulttól átszármaztatott jogosultsága alapján nyújtja a Partner felé,
a Partner tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben tartja, hogy az adott
szolgáltatás illetve az adott szolgáltatás alapjául szolgáló megoldás a GS1 HU
szellemi terméke, s ennek megfelelően jogi védelem alatt áll. A jogi védelem 7
körében a Partner tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben tartja, hogy a GS1
HU szolgáltatásai alapjául szolgáló valamennyi szabványos megoldás a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. [Szjt.] hatálya alá tartozó olyan szellemi
terméknek minősül, amely az ún. országprefixre [országot azonosító GS1
Prefix-re] való tekintettel Magyarországon önállóan került nyilvánosságra
hozatalra. A Partner ugyancsak tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben
tartja, hogy a GS1 HU egyúttal adatbázis előállítónak minősül mindazon
körben, ahol a létrehozott szellemi termék megfelel a hivatkozott törvény
60/A.§ (1) bekezdésének. E körben a Partner tudomással bír arról, hogy az
adott szellemi termék akár együttesen is teljesítheti a szabványra és az
adatbázisra vonatkozó kritériumokat [pl. ún. GS1 DataMatrix]. A Partner
mindezeken túlmenően tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben tartja, hogy
a GS1 HU szolgáltatásainak azon egyes elemei, amelyek esetlegesen
önmagukban nem elégítik ki a hivatkozott törvény műkritériumait, ettől
függetlenül is védett szellemi terméknek minősülnek a Ptk. 2:47.§, valamint
2:55.§ alapján. A Partner elfogadja és tudomásul veszi, hogy a jelen (11) pont
szerint meghatározott és azon túl is valamennyi, (i) a GS1 HU, illetve
amennyiben az adott szolgáltatást a GS1 HU a (2) pont szerint a (ii) GS1 vagy
(iii) más eredeti jogosulttól átszármaztatott jogosultsága alapján nyújtja vagy
a szellemi terméket ily módon teszi elérhetővé, akkor ezen személyek szerzői
jogával, iparjogvédelmi jogával védett, vagy a GS1 HU, illetve az (ii)-(iii)
pontban meghatározott személyek személyiségi jogával védett valamennyi
szellemi alkotás, egyéb mű, termék, megjelölés, tény, adat, információ
(ideértve különösen, de nem kizárólagosan az üzleti titkot és a védett
ismeretet is) felhasználása, valamennyi és minden egyes felhasználási mód
tekintetében, ideértve az ún. passzív felhasználást is, kizárólag a GS1 HU-tól
származó érvényes és hatályos felhasználási engedély (licenc) alapján
lehetséges, kivéve, ha a GS1 HU -val létrejött szerződés kifejezetten eltérően
rendelkezik. Ilyen eltérő rendelkezést nem lehet kiterjesztően értelmezni.
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A Partner tudomásul veszi, elfogadja és tiszteletben tartja, hogy a GS1 HU által
nyújtott valamennyi szolgáltatást illetve az általa elérhetővé tett szellemi
terméket – függetlenül attól, hogy az a jogszabályok által meghatározott
műkritériumokat eléri-e – a Szerződéscsomag rendelkezései szerint, kizárólag
érvényes és hatályos licenc alapján, az ott meghatározott feltételek szerint és
időbeni terjedelemben veszi igénybe, a Díjjegyzékben vagy az egyedi
szerződésben meghatározott díj(ak) ellenében. A Társaság jogosult arra, hogy
a jogosulatlan felhasználásból származó igényeit – ideértve különösen, de nem
kizárólagosan felmerült teljes kárát – a jogosulatlan felhasználóval szemben
érvényesítse.
(12)A Partner tudomással bír arról, hogy amennyiben a Szerződéscsomag által
biztosított szolgáltatás bármely eleme a jelen Általános Üzleti Feltételek (2)
pontjában meghatározott eredeti jogosulttól származó származtatott
jogosultság, s annak felhasználását a GS1 HU ilyenként teszi lehetővé a Partner 8
számára, úgy az eredeti jogosult és a GS1 HU között beálló bármely potenciális
változás kihathat a Partner és a GS1 HU közötti jogviszonyra. A GS1 HU rögzíti,
hogy ilyen változás ésszerűen előreláthatóan csak a Partner javára történő
változásként lehetséges, abban a nem várt esetben ugyanakkor, amennyiben
ez a Partner hátrányára történne, a GS1 HU vállalja azt, hogy a hátralévő
felhasználási időszakra nézve megfelelően eljár annak érdekében, hogy
lehetőség szerint mentesítse a Partnert az így beálló hátrány alól, és/vagy
megfelelően csökkentse a Partner által teljesítendő díj mértékét. Amennyiben
a díjfizetési kötelezettségének a Partner már eleget tett, úgy a jelen pont
szerinti, nem várt hátrányos változás esetén vállalja a hátránnyal arányos
díjvisszafizetést. Partner és a GS1 HU rögzítik ugyanakkor, hogy a
Szerződéscsomag egyetlen más rendelkezése sem értelmezhető illetve
alkalmazható akként, mint amelyre tekintettel bármely – az e pont szerintitől
eltérő esetben – a Partner a díj mérséklésére vagy arányos díjvisszafizetésre
tarthatna igényt, figyelemmel arra, hogy mivel a GS1 HU szellemi tulajdon
felhasználását biztosítja, így ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatásról
akkor sem lehet szó, ha a jogviszony a (13) pont szerinti licenckód lejárata előtt
szűnik meg. Partner tudomással bír arról, hogy jelen pont alkalmazásában nem
lehet harmadik személy eredeti jogosultként figyelembe venni a Magyar
Államot és/vagy bármely államigazgatási és/vagy költségvetési szervét, illetve
közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdálkodó szervezetet. Erre
tekintettel a GS1 HU rögzíti, hogy amennyiben ezen jogosultak bármelyikével
működne együtt – a céljaival egyébként mindenben összhangban – annak
érdekében, hogy egyes szabványos megoldásai közcélokra illetve közhiteles
alkalmazásokra is felhasználhatóak legyenek, úgy e körben ezen jogosultaknak
is a (2) pont szerinti eredeti jogosult harmadik személlyel, illetve a GS1 HU-val
mint eredeti vagy származtatott jogosulttal szükséges megállapodniuk az
adott szolgáltatás széles nyilvánossághoz való közvetítése érdekében.
(13)A (11)-(12) pontban szellemi termékek mint szolgáltatások Partner általi
igénybevétele, korlátozott terjedelmű felhasználása érdekében a GS1 HU a
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Partner által igénybe vett szolgáltatás-csomag elemeit képező egyes
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan egyedi licenckódot biztosít a Partner számára
a jogviszony kezdő napján (eltérő rendelkezés hiányában a Partner
regisztrációja, igénylése, illetve új igénylése napján), mely licenckód – eltérő
rendelkezés hiányában – az aktiválása után, s a lejáratáig biztosítja a GS1 HU
adott szolgáltatásának igénybevételét, (13)-(15) pont szerinti korlátozott
terjedelmű felhasználását. A licenckód aktiválásának feltétele a licencdíj (és
ezen túlmenően, első licenckód igénylése, vagy ismételt regisztráció esetén a
regisztrációs díj) 2. sz. melléklet szerinti szabályszerű, maradéktalan Partner
általi teljesítése. A licenckód – a licenc szerződés eltérő rendelkezése
hiányában – az igénylésétől (munkanapon történő igénylés esetén egyúttal
kiadásától) számított 365. napon jár le, ettől függetlenül a lejárattól számított
legfeljebb további 15 napig, de ezen további 15 napon belül legkésőbb egy
esetleges új licenckód Partner számára történő kiadásáig pedig feltételesen 9
aktív marad. A feltételesen aktív időszakra, úgyszintén a már kiadott licenckód
aktiválást megelőző időszakára a Partner harmadik személyek felé nem
hivatkozhat olyanként, mint amely időszakban a GS1 HU-val fennálló
jogviszonya szabályszerűen rendezett lett volna. A feltételesen aktív
időszakkal ugyanakkor a GS1 HU biztosítani kívánja, hogy a Partner számára
kellő idő álljon rendelkezésre a GS1 HU szolgáltatásainak további időszakra
történő igénylésére. A Szerződéscsomag részeként a licenc szerződés
tartalmazhat olyan rendelkezést, hogy a Partner eltérő jognyilatkozata
hiányában a GS1 HU jogosult úgy tekinteni, hogy a Partner a korábbi licenckód
lejáratának napjától számított további 365 napos időszakra új licenkódot
igényelt a korábban igénybevett szolgáltatások további időszakra történő
felhasználása érdekében, a 2. sz. mellékletben meghatározott licencdíj fizetési
kötelezettség vállalásával. Amennyiben a Partner új igénylését a korábbi
licenckód lejárata, s az előzőek szerinti feltételesen aktív időszak után jelenti
be a GS1 HU felé, úgy – a licenc szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a
GS1 HU a licencdíj követelésén túlmenően jogosulttá válik a regisztrációs díj
ismételt igénylésére.
(14)A licenckód alapján az adott GS1 HU szolgáltatás-csomag részét képező
szellemi termék a Partner üzleti folyamataihoz vehető igénybe annak
érdekében, hogy szolgáltatással érintett adott a GS1 szabványos azonosítót az
1. sz. mellékletben meghatározottak szerint a Partner saját szolgáltatása,
terméke, vagy más, az adott azonosítóval azonosítható körülménye
meghatározása érdekében feltüntesse, illetve a szabványos megoldás
leolvasására alkalmas eszközzel a más Partner általi azonosítást visszaolvassa.
A licenckód alapján – az 1. sz. melléklet kifejezett eltérő rendelkezése
hiányában – az előzőeket meghaladó felhasználásnak sem a felhasználás
idejében, sem terjedelmében nincs helye. Így különösen, de nem
kizárólagosan nincs mód arra, hogy a licenckóddal elérhető szellemi terméket
a Partner bármilyen módon átdolgozza, továbbfejlessze, Szjt. szerinti
számítógépes programalkotásba vagy Szjt. szerinti adatbázisba rendezze, vagy
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harmadik személynek azon, akár részlegesen is, felhasználási jogot biztosítson,
vagy ennek informatikai hátterét megteremtse számára, vagy annak
felhasználásával jogosulatlan adatmegosztást végezzen (különösen de nem
kizárólagosan GS1 szabvány alapú adatbázisokon, más csatornákon keresztül).
Az előbbi kört bármely mértékben és módon meghaladó felhasználás a Partner
szerződésszegésének (egyúttal jogosulatlan felhasználásának), Partneri
jogviszony hiányában pedig a Ptk. illetve az Szjt. megsértésének minősül, mely
esetekben a GS1 HU a jogszabályokban nevesített módon, szerződésszegés
esetén egyúttal a Szerződéscsomagban meghatározott módon jogosult igényei
érvényesítésére. A GS1 HU sem a jogszerűtlen, sem a szakszerűtlen, helytelen,
hibás vagy téves felhasználásért és az abból fakadó jogkövetkezményekért,
kárért nem vállal felelősséget.
(15)A GS1 HU engedélyével a cégprefix-szel és/vagy ún. GTIN-8 azonosítóval
rendelkező Partner jogosult arra, hogy átadás-átvételi eljárás keretei közt az 10
egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan már megkapott licenckódot a saját
felhasználási joga megszüntetése mellett harmadik személynek átadja, az
eredeti felhasználási feltételek és felhasználási terjedelem szerint. Ilyen
átadás-átvétel esetén a harmadik személy a Partner helyébe lép, s számára a
korábbi licenckód helyébe lépő új licenckódot biztosít a GS1 HU, amennyiben
a Partner az átadás-átvétel (és korábbi regisztráció [l. (18) pont] hiányában a
regisztráció) ellenértékét, továbbá a licencdíj fizetési kötelezettséget teljesíti.
Az átadó felet díj- vagy költségvisszatérítési jog nem illeti meg, az átvevő fél az
átadó fél korábbi teljesítését nem jogosult saját teljesítésébe beszámítani vagy
annak részeként más módon figyelembe venni.
(16)A Szerződéscsomag bármely elemének eltérő rendelkezése hiányában a
Partner felhasználási (illetve általában GS1 HU szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó) jogosultsága a (13) pontban hivatkozott licenckód lejáratáig áll
fenn, a licenckód lejáratával pedig minden további jogcselekmény vagy
felmondási nyilatkozat nélkül megszűnik. Amennyiben a Partner új licenckódot
igényel, az új licenckóddal további felhasználási joga keletkezik az adott
szolgáltatás vonatkozásában, az eredeti lejárattól számított további 365 napos
időszakra. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Alaplicenchez kapcsolódó
szolgáltatást az erre vonatkozóan kiadott licenckód lejáratát megelőzően
bővíti a Partner valamely További, licencdíj köteles szolgáltatással, úgy ezen
további szolgáltatás igénybevétele érdekében kiadott licenckód lejárata is
igazodik az Alaplicenchez kapcsolódó licenckód lejáratához. Ugyanez a szabály
megfelelően alkalmazandó valamennyi olyan licenckód alapján igénybe
vehető szolgáltatásra, amelynek esetében a licenckód igénylése olyan
időpontra esik, amely időpontban más szolgáltatásra az adott Partner már
rendelkezik kiadott és még aktív licenckóddal. A licenckód lejárata esetén – a
feltételesen aktív időszak utolsó napját követő naptól – a GS1 HU
szolgáltatásokat a Partner semmilyen módon, mértékben és terjedelemben
nem veheti igénybe, abban az esetben sem, ha a korábbi licenckódja nem
került alakszerű nyilatkozattal vagy technikai eszközzel visszavonásra a GS1 HU
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részéről. A licenckód lejárata esetén a korábbi Partner köteles arra, hogy a GS1
szabványos azonosítókkal ellátott termékeiről, szolgáltatásairól, elektronikus
adatbázisaiból is eltávolítsa a GS1 szabványos azonosító számokat, jeleket,
jelképeket. Partner tudomásul veszi, hogy a jogviszony lejáratát követően ezt
a GS1 HU annak érdekében jogosult elvárni, hogy a továbbiakban is
biztosíthassa Partnerei felé az azok által jogszerűen igénybe vett GS1
szabványos azonosító és nyomon követési megoldások egyediségét.
(17)Amennyiben a Partner igazolhatóan kizárólag ún. passzív felhasználás
érdekében szerez felhasználási engedélyt, vagyis az adott szolgáltatást
kizárólag annak érdekében használja fel, hogy harmadik személyek által
azonosított tárgyakat, alanyokat, helyeket vagy más azonosított egységeket
felismerjen (leolvasson), úgy a GS1 HU jogosult, de nem köteles arra, hogy a
passzív felhasználásra nézve eltérő, az általános felhasználási szabályokhoz
képest valamely tekintetben kedvezőbb felhasználási feltételeket dolgozzon 11
ki, s azt hirdetményi úton közzétegye a hivatalos weboldalán. Abban az
esetben ugyanakkor, amennyiben ilyenre sor kerül, ám az ezen esetleges
(főszabály szerint nem a díj mértékben megjelenő) kedvezménnyel érintett
Partner tekintetében igazolást nyer, hogy az adott Partner a passzív
felhasználás terjedelmét meghaladóan vett ténylegesen igénybe GS1 HU által
nyújtható szolgáltatást, úgy a Partner jogaira és kötelezettségeire nézve a
továbbiakban az általános felhasználási szabályok alkalmazandóak.
(18)A felhasznált szolgáltatás első igénybevétele előtt a Partnert a Díjjegyzékben
foglalt regisztrációs díjfizetési kötelezettség, egyebekben pedig a felhasználási
feltételekhez és a szolgáltatás-csomaghoz kötött licencdíj fizetési
kötelezettség terheli. A GS1 HU köteles továbbá minden egyéb jogcímen
igényelt díj- illetve költségtételt pontosan feltüntetni a Díjjegyzékben. A
választott szolgáltatás-csomagról a Partner bármikor jogosult másik
szolgáltatás-csomagra áttérni, a választás folytán szélesebb körű
szolgáltatások igénybevétele esetén ugyanakkor köteles a Partner teljesíteni a
szolgáltatás-csomagok közötti díjkülönbözetet. A másik szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó licenckód lejáratára a (13) pontban foglaltak
irányadók. A GS1 HU a mindenkor hatályos és alkalmazandó számlázási
renddel kapcsolatos hirdetményben rögzítettekkel összhangban a Partner
részére kiállított számlában a Partner számára a fizetési kötelezettsége
teljesítésére 15 napot biztosít.
(19)A Partner az egyedi szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a GS1 HU mindazon – akár nyilvánosság által is elérhető – adatbázisban
vagy adatbázist is tartalmazó számítógépes programalkotásban (a mobil
alkalmazásokat is ideértve) szerepeltesse az adott azonosításra vonatkozó
szolgáltatással érintett terméket, helyet, jogalanyt, más azonosított egységet,
és kapcsolódó személyes illetve társasági adatát, amely adatbázissal a GS1 HU
akár a saját maga által kiadott azonosítók egyediségét tudja biztosítani, akár
amely adatbázissal közérdekű vagy közhasznú feladatot lát el. A Partner
tudomással bír arról, hogy a GS1 HU által kiadott azonosítók egyedisége akkor
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tartható fenn, ha a GS1 HU mindent megtesz annak érdekében, hogy
ellenőrizze és lehetőség szerint kiszűrje a hamis, jogosulatlan vagy duplikált
azonosítókat, illetve a lejárt vagy nem megigényelt licenckód ellenére történő
felhasználást. Ennek érdekében a Partner maga is vállalja az üzleti titkával nem
érintett adatkörben a GS1 HU felé az adatszolgáltatást, valamint azt, hogy a
saját részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy a GS1 HU ezen
ellenőrzési jogát ténylegesen gyakorolni tudja. Így felhatalmazza a GS1 HU-t
egyes közigazgatási szervekkel, vagy fogyasztók széles körét elérő
termékértékesítést illetve szolgáltatásnyújtást végző kereskedelmi
egységekkel való indokolt és szükséges mértékű adatcserére, valamint
biztosítja egyebek közt azt, hogy az általa forgalomba hozott és/vagy
értékesített termékek, szolgáltatások, továbbá más azonosított egységek
azonosítóit a GS1 HU nevében eljáró személyek akár informatikai eszközökkel
(a mobileszközöket is ideértve) ellenőrizzék, akár a Partner által bármely 12
jogcímen üzemeltetett és/vagy felügyelt üzletekben vagy más helyiségekben.
A jogszerű felhasználási jogosultsággal rendelkező Partnerek jogai
védelmében a GS1 HU ésszerű módon fellép azon jogalanyokkal szemben,
akik/amelyek szabályszerű jogviszony hiányában vagy annak kereteit
meghaladva használják fel a GS1 HU által egyébként nyújtott szolgáltatásokat.
A fellépés kiterjedhet az Szjt.-ben és a Ptk.-ban biztosított valamennyi
igényérvényesítésre, valamint a (20) pontban hivatkozott Adat- és
Információvédelmi Szabályzatban biztosított adatközlésre.
(20)Az előző pont szerinti adatkezelés érdekében a GS1 HU külön okiratban Adatés Információvédelmi Szabályzatot fogadott el, s adatkezelését bejelentette az
állampolgári jogok országgyűlési biztosánál. Az Adat- és Információvédelmi
Szabályzat az adatkezelés terjedelmét pontosan kifejti, a Szabályzatot a GS1
HU köteles hivatalos weboldalán a jelen Általános Üzleti Feltételekkel azonos
menüpont alatt közzétenni. A GS1 HU ismételten felhívja Parterei, különösen
természetes személy Partnerei figyelmét arra, hogy az egyedi szerződés
megkötésével a hivatkozott Adat- és Információvédelmi Szabályzat tartalma is
kifejezetten elfogadásra kerül a Partner részéről. Az Adat- és
Információvédelmi Szabályzat jogszabályi alapja mindenekelőtt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.
(21)Partnerek egyes csoportjai (elsősorban kereskedelmi lánc tagjai vagy olyan
informatikai szolgáltatók, akik/amelyek harmadik személyekhez GS1 HU által
nyújtott szolgáltatással érintkező, arra részben építő vagy annak visszafejtését
lehetővé tévő szoftvermegoldást telepítenek) vállalhatják, hogy a (19) pont
szerinti ellenőrzést az ott írottakhoz képest a maguk eszközeivel hangsúlyosan
támogatják. Ennek körében vállalhatják, hogy a velük jogviszonyban álló
harmadik személyektől is elvárják azt, hogy ezen harmadik személyek
szabályszerű jogviszonyt létesítsenek és tartsanak fenn a GS1 HU-val, a jelen
Általános Üzleti Feltételekben nevesített, GS1 HU által nyújtott valamely
szolgáltatásra illetve szolgáltatás-csomagra. Amennyiben a nagyszámú
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harmadik személlyel jogviszonyban álló Partner vagy Partnerek egyes
csoportjai [e pont alkalmazásában a továbbiakban: Partnerek egyes csoportjai]
– akár a nevükben szerződő irányító csoporttag útján – ilyen kötelezettséget
vállalnak és azt folyamatosan teljesítik, úgy a GS1 HU számukra biztosíthatja a
Díjjegyzék szerinti egyedi bevételi kategóriához kapcsolódó kedvezményes
licencdíjat. Ez esetben a jelen Általános Üzleti Feltételek szerint hivatkozott
egyedi szerződésnek a licenc szerződés helyett vagy mellett megkötött, nem
általános szerződési feltételeknek minősülő együttműködési megállapodás
minősül. A Partnerek egyes csoportjai nevében szerződő irányító csoporttag
saját belátása szerint vállalhat helytállási kötelezettséget a csoport további
tagjainak a GS1 HU felé fennálló fizetési kötelezettségeiért, ettől függetlenül
ugyanakkor az irányító csoporttaggal kötött szerződés sem mentesíti a csoport
további tagjait, hogy a maguk részéről is szabályszerű jogviszonyt létesítsenek
illetve tartsanak fenn a GS1 HU-val. Az együttműködési megállapodás nem 13
mellőzhető része az irányító csoporttag azon kötelezettségvállalása, mely
szerint jogi és üzleti szempontból megtesz a maga részéről mindent annak
érdekében, hogy a vele jogviszonyban álló, szükségszerűen vagy célszerűen
GS1 HU által nyújtott szolgáltatást alkalmazó vagy alkalmazni köteles harmadik
személyek azonosítási tárgyairól (így különösen termékeiről, szolgáltatásairól)
szabályszerűen azonosító adatokat küldjön a GS1 HU számára. Az irányító
csoporttag e körben egyúttal vállalja, hogy jogosulatlan felhasználás észlelése
esetén maga is megkeresi saját üzletfelét annak érdekében, hogy az a GS1 HUval szabályszerű jogviszonyt létesítsen.
(22)A (21) pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók abban az esetben,
amennyiben valamely közigazgatási vagy ilyen jellegű azonosítás érdekében
létesít együttműködést bármely, az adott közigazgatási jellegű feladatra
jogszabály vagy más jogi norma alapján hatáskörrel rendelkező Partner a GS1
HU-val, s a GS1 HU a maga szolgáltatásával ezen közigazgatási jellegű feladatot
akként tudja támogatni, hogy szolgáltatása egyúttal szükségszerűen vagy
célszerűen eljut nagyszámú – vele szabályszerű jogviszonyt létesítő illetve
fenntartó – harmadik személyhez.
(23)Partner és a GS1 HU rögzítik, hogy a közöttük létrejött Szerződéscsomagot a
Partner jogosult felmondással a jövőre nézve bármikor azonnali hatállyal
megszüntetni, mely esetben a licenckódja a felmondás közlésével lejárttá
válik. Partner tudomásul veszi, hogy a licenckód korábbi kiadásával a GS1 HU
a maga részéről már biztosította a szellemi terméke jelen Általános Üzleti
Feltételek szerinti terjedelmű felhasználását a Partner számára, így a Partner
a felmondása esetén sem mentesül a korábban a Szerződéscsomag alapján
szabályszerűen kiállított számla teljesítése alól, és nem tarthat igényt
díjvisszatérítésre. Amennyiben a Felek a Szerződéscsomag szerint akként
állapodtak meg, hogy a Partner eltérő nyilatkozata hiányában a korábbi
licenckód lejáratának napjától számított 365 napos időszakra a Partner új
licenckódot kap a korábban igénybe vett szolgáltatások további időszakra
történő felhasználása érdekében, úgy a Partner felmondásának az eredeti
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licenckód lejáratáig meg kell érkeznie a GS1 HU-hoz annak érdekében, hogy a
Partner az új licenckód felhasználásához kapcsolódó ellenérték megfizetése
alól mentesüljön. A (18) pont szerinti számlázási rend tartalmazhat
rendelkezést arra nézve, hogy a jognyilatkozat határidőben történő
megküldésének elmaradása miatt milyen feltételek esetén terjesztheti elő a
Partner az önhibáján kívüli mulasztásának igazolását.
Partner és GS1 HU megállapodnak egyúttal, hogy a GS1 HU a maga részéről
ugyancsak jogosult arra, hogy azonnali hatályú felmondással megszüntesse a
Szerződéscsomagot, amennyiben a Partner a fizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz maradéktalanul eleget, vagy bármilyen módon és
mértékben sérti a Szerződéscsomagban meghatározott felhasználási
szabályokat [rendkívüli felmondás]. A Partner szerződésszegése nélkül is
jogosult a GS1 HU rendes felmondásra, a licenckód lejáratának napjára szóló
hatállyal. A felmondás valamennyi esetben címzett, a másik félhez intézett, 14
jelen Általános Üzleti Feltételek szerinti alakszerűséggel rendelkező
nyilatkozat, amely a másik félhez történő megérkezéskor válik hatályossá, és
szünteti meg egyúttal a jogviszonyt, ide nem értve a GS1 HU rendes
felmondását, amely a Partnernek kiadott licenckód lejáratának napjával
szünteti meg a jogviszonyt. A Partner tudomásul veszi, hogy a jogviszony
bármely okból történő megszűnése esetén köteles minden olyan
magatartástól tartózkodni, amely GS1 HU által nyújtható szolgáltatás
felhasználására irányul. Köteles egyúttal haladéktalanul eljárni annak
érdekében, hogy a jogviszony megszűnését követően ne maradjon nyilvános
forgalomban olyan, a működési körében előállított vagy forgalmazott termék
vagy szolgáltatás, amely GS1 HU által kiadott azonosítót tartalmaz, ne
maradjon továbbá a működési körében olyan eszköz, amely GS1 HU által
nyújtott szolgáltatás (elsődlegesen azonosító) beolvasására vagy
visszafejtésére alkalmas.
2. ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK

XXI. Elfogadás
adminisztratív
rendje

(24)A Partner a GS1 HU-val történő szerződéskötést kezdeményezheti
személyesen vagy a távollévők közötti bármely formában. A GS1 HU támogatja
és ösztönzi Partnereit a hivatalos weboldala azon alkalmazására is, hogy annak
üzenetküldésre rendelt – ún. online regisztrációs – felületein keresztül a
Partner szerződési nyilatkozatot tegyen, melynek külön eljárásrendjét az adott
felületen a GS1 HU hirdetményi úton közvetlenül megjelöli. A GS1 HU a jelen
Általános Üzleti Feltételekkel azonos menüben tünteti fel a hivatalos
weboldalán mindazon egyedi szerződést, amelyet a Partnerekkel való
szerződéskötés érdekében általánosan alkalmaz. A Partner által ezekhez
képest eltérő szerződési tartalommal megtett ajánlatot a GS1 HU
visszautasíthatja. A GS1 HU az egyedi szerződések Partner részéről nyújtani
kért adatigényét ugyancsak megjelölheti, s az adatigényt nem teljesítő
szerződési nyilatkozatot abban az esetben is visszautasíthatja, amennyiben azt
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a Partner egyébként az általános alkalmazás érdekében meghatározott egyedi
szerződésben tette meg. Ezen túlmenően a GS1 HU kizárólag abban az esetben
utasíthatja vissza a szerződéskötést, amikor olyan féltől érkezik hozzá
szerződési ajánlat, amely félnek a korábbiakban a GS1 HU-val fennállt
jogviszonyát a GS1 HU szüntette meg rendkívüli felmondással, valamint olyan
esetben, amennyiben azt jogszabály vagy a GS1 HU (2) pontban meghatározott
bármely nemzetközi kapcsolatával fennálló szerződés zárja ki. Az elektronikus
úton történő szerződéskötés kapcsán a GS1 HU tájékoztatja a Partnereit, hogy
a szerződéskötés technikai lépéseiről, valamint azokról az eszközökről,
amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását
és javítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a
fent hivatkozott hirdetmény útján nyújt tájékoztatást. A GS1 HU tájékoztatja a
Partnereit, hogy a megkötendő szerződés nyelve magyar, a megkötendő
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a GS1 HU rögzíti a szerződést, 15
és a szerződés utóbb hozzáférhető lesz a jelen Általonos Üzleti Feltételekben
rögzített módon, különös figyelemmel a (25) pontra.
(25)Amennyiben a GS1 HU a Partner szerződési ajánlatát elfogadja, úgy az egyedi
szerződést maga is aláírja [l. (7) pont], és visszajuttatja azt a Partnerhez, a
Partner által megadott, s ilyenként hivatalosnak tekinthető e-mail fiókba
történő megküldéssel, vagy a MyGS1 felületen történő elérhetővé tétellel.
Online regisztráció esetén a Partner a webfelületen tett szerződési
nyilatkozatát a licenc szerződés aláírásával és visszaküldésével megerősíti,
ennek elmaradásáig a GS1 HU jogosult egyes, Hirdetményben megjelölt
szolgáltatások korlátozására.
(26)A Partner és a GS1 HU jogviszonyának fennálltát harmadik személyek felé a
GS1 HU által kiállított ún. Igazolás tanúsítja. Az Igazolás általános adattartalmát
a GS1 HU a hivatalos weboldalán ugyancsak ismerteti. Az Igazolás rögzíti, hogy
milyen szolgáltatásokat illetően milyen időbeli hatállyal áll fenn a Partner
felhasználási jogosultsága. Az Igazolást a GS1 HU a Partnerrel szemben
bármilyen jogcímen fennálló díj- illetve költségkövetelése Partner általi
teljesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles kiállítani. Az Igazolást a
GS1 HU elsődlegesen a Partner által megjelölt e-mail fiókba küldi meg, a
Partner kérésére egyúttal postázza, illetve az a Partner által a GS1 HU
székhelyén bármikor személyesen vagy képviselő útján átvehető, illetve a
Partner jelszóval védett, a GS1 HU weboldalán MyGS1 menüpont alatt
elérhető dokumentumtárban megtekinthető. A számlázási rendre vonatkozó,
a számviteli szabályokkal összhangban álló leírást a GS1 HU a jelen Általános
Üzleti Feltételekkel azonos menüben elérhető módon közzéteszi a hivatalos
weboldalán.
(27)A GS1 HU általánosan alkalmazandó nyilatkozatmintákat tehet közzé a
hivatalos weboldalán jelen Általános Üzleti Feltételekkel azonos menüben
annak érdekében, hogy a szükséges adminisztráció könnyebben legyen
eszközölhető. A GS1 HU egyes nyilatkozatmintákat illetően jelezheti, hogy
kizárólag az abban megjelölt tartalommal tudja átvezetni a kért módosítást.
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Nem lehet általánosan alkalmazandó nyilatkozathoz kötni ugyanakkor a
Partner felmondását, abban az esetben sem, ha egyébiránt ilyen
nyilatkozatminta a hivatalos weblapon közzétételre kerül.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XXIII. Hatályba
lépés

(28)Jelen Általános Üzleti Feltételek 2017. december 13. napjától kerülnek
alkalmazásra, rendelkezései azokra a Partnerekre nézve, akik a korábban
hatályos Általános Üzleti Feltételek hatálya alá tartoztak, a korábbi Általános
Üzleti Feltételek módosításának tekintendők. Amennyiben a Felek között
hatályban lévő bármely okirat eltérő definícióval, de olyan fogalomra (vagy
jogintézményre) utal, amelyet jelen Általános Üzleti Feltételek szabályoznak,
úgy azt a fenti hatályba lépéstől kezdődően az új fogalomra (jogintézményre)
vonatkozó szabályok szerint kell alkalmazni.
(29)A GS1 HU már az Általános Üzleti Feltételek jelen, 2017. december 13. napján 16
hatályba lépő módosítása során felhívja a Partnerek figyelmét arra, hogy 2017.
évben a Ptk.-val összhangban módosítja a szolgáltatási portfólióját, s részben
erre tekintettel szolgáltatásainak egyes (akár újonnan bevezetésre kerülő)
árbevételi kategóriák szerinti, a Ptk.-val összhangban a Felek szerződése
részévé váló díjazását.
(30)Jelen Általános Üzleti Feltételek 2017. december 13. napján hatályba lépő
esetleges azon módosított szerződési rendelkezését illetően, amely a szokásos
szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől
lényegesen eltér, vagy egyébként valamely korábban a felek között
alkalmazott kikötéstől eltér, a GS1 HU kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatást
helyez el a hivatalos weboldalán, jelen Általános Üzleti Feltételekkel azonos
menü alatt elérhető módon.
Budapest, 2017. november 27.
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Magyar Béla
vezérigazgató
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1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSJEGYZÉK
1. számú Melléklet

1/a A GS1 SZABVÁNYRENDSZER ÉS ELEMEINEK BEMUTATÁSA
A GS1 szabványrendszer olyan szabványok összessége, amelyek már egyenként
alkalmazva is jelentős előnyöket biztosítanak alkalmazóiknak, minél több elemének
együttes alkalmazásával azonban egyre kedvezőbb és hatékonyabb módon tudják
működtetni vállalkozásukat. A GS1 szabványrendszer, illetve annak egyes elemei
elsősorban a több szereplős elosztási láncok (például: termelő/gyártó,
szállítmányozó, logisztikai központ, nagykereskedő, kiskereskedő) esetében és a
17
határokon átnyúló áru- és információcserék esetében nyújtanak jelentős előnyöket,
de sok eleme egy adott cégen belüli, vagy csak hazánkra korlátozott alkalmazása
során is előnyöket biztosít alkalmazójának.
A GS1 szabványokat a kereskedők, gyártók, logisztikai tevékenységet végző vállalatok
bevonásával, az ő igényeik figyelembe vételével és valamennyi érintett teljes
egyetértésével, konszenzusával készítették el a szabványalkotók annak érdekében,
hogy a közösen elfogadott szabályokat mindenki elfogadja és alkalmazza.
A GS1 Szabványrendszer az alábbi területeken biztosítja szabványait, és a rájuk épülő
megoldásait, szolgáltatásait:
1. GS1 azonosító számok és számtartományok
2. Cégek közötti elektronikus kereskedelmi üzenetek (GS1 EDI)
3. GS1 azonosító számok GS1 vonalkódokkal történő feltüntetése
4.
GS1 azonosító számok rádiófrekvenciás azonosítással működő
címkékbe történő feltüntetése
5. Termék törzsadatok tárolása és cseréje
6. Tárolt adatok elérését biztosító hálózati megoldások

1. GS1 azonosító számok és számtartományok
A szabvány elsődleges és legfontosabb szabványeleme a GS1 azonosító számok. Ezek
közül is jelentőségét tekintve kiemelt fontosságú a jogi személyek azonosítására
kiadott, a GS1 szabványrendszerhez regisztrált jogalanyokat egyedileg azonosító,
központi kiadású globális szervezetazonosító szám, továbbiakban GLN
Szervezetazonosító szám, amely a jogalanyt, mint gazdálkodó egységet, illetve
államigazgatási, költségvetési intézményt, vagy természetes személyt azonosítja. A
jogalanyok lehetnek:
•
jogi személyek (például: gazdálkodó szervezetek pl.
gazdasági társaságok, azok leányvállalatai stb.),
•
vagy természetes személyek.
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A további GS1 azonosító számokhoz, illetve az azok képzéséhez a GS1
szabványrendszer a Partnerek részéről felhasználható úgynevezett GS1 prefixet
(lsd. 3. sz. melléklet (19.) illetve úgynevezett GS1 cégprefixet (3. sz. melléklet
(20.)) biztosít.
1. számú Melléklet

A központi kiadású GLN Szervezetazonosító szám egy megbonthatatlan 13
karakteres azonosító nem tekinthető úgy, mint egy GS1 cégprefix, nem
alkalmazható semminemű egyéb azonosító szám vagy attribútum létrehozására.
A szabvány az azonosító számok képzéséhez megadja a képzésük módját és
szabályait és azt, hogy ki- mikor-hogyan adhatja ki vagy változtathatja meg ezeket
az azonosító számokat, illetve meghatározza alkalmazhatóságukat és
funkcionalitásukat.
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A szabványos GS1 azonosító számok lehetnek:
a)

b)

c)

világviszonylatban egységesen, nyitott rendszerben, de kizárólag
csak egy meghatározott alkalmazásra értelmezhetőek és
felhasználhatóak,
világviszonylatban egységesen, nyitott rendszerben, vagy egy
korlátozott földrajzi területen, így valamely kontinensen, illetve
országban, vagy/és csak egy adott cégen belüli alkalmazás során,
de mindegyik esetében kizárólag csak egy meghatározott
alkalmazásra,
világviszonylatban egységesen, nyitott rendszerben, és egyben
bármely szabványmegoldás során értelmezhetőek és
felhasználhatóak.

Az egyes csoportokba magyarországi felhasználásra az alábbi GS1 azonosító
számok, illetve létrehozásukat lehetővé tevő számtartományok tartoznak.
a)

Világviszonylatban egységesen, de kizárólag csak egy
meghatározott alkalmazásra értelmezhető és felhasználható GS1
azonosító számok közé a központi kiadású GTIN-8
termékazonosító számok tartoznak.

A kizárólag kisméretű kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékek azonosítását
biztosító GTIN-8 azonosító számok központi nyilvántartásúak, egyedileg igénylendők,
illetve a termékek megszűnésekor az ilyen termékek számai felhasználásra
visszakerülnek a Társasághoz. Az azonosító számok szükségszerű szünet után újra
kiadhatóak.
b)

Világviszonylatban egységesen, nyitott rendszerben, vagy egy
korlátozott földrajzi területen, így kizárólag Magyarországon
alkalmazva, és esetleg csak egy adott cégen belüli alkalmazás
során, de mindegyik esetében kizárólag csak egy meghatározott
felhasználásra a GS1 szabványrendszer több szabványelemet
tartalmaz.
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Így 2 vagy több karakteres úgynevezett GS1 prefixet és 1 vagy több karakteres
GS1-8 prefixet biztosít a GS1 azonosító számok képzéséhez, amelyek az azonosító
szám első karakterei lesznek.
c)
1. számú Melléklet

Világviszonylatban egységesen, nyitott rendszerben, kizárólag:

-

ISSN számmal ellátott folyóiratok és periodikák azonosítására a
977-es GS1 prefixet,
ISBN számmal ellátott könyvek azonosítására a 978-as GS1
prefixet,
ISMN számmal ellátott kották azonosítására a 979-es GS1 prefixet
biztosítja.
Korlátozott földrajzi területen, így Magyarországon alkalmazva:
Beváltható nyugták azonosítására a 980-as GS1 prefixet
nyújtja.
Korlátozott földrajzi területen, így Magyarországon alkalmazva, és csak egy adott 19
cégen belüli alkalmazásra biztosítja:
áruk azonosítására 8 számjegyű RCN számok képzéséhez a 0 és
2 GS1-8 prefixeket,
áruk azonosítására 13 számjegyű RCN számok képzéséhez a
040–049-es GS1 prefixeket,
áruk azonosítására 13 számjegyű RCN számok képzéséhez a
200–299 és a 020–029-es GS1 prefixeket.
Korlátozott földrajzi területen, így Magyarországon alkalmazva biztosítja:
a visszatérítendő értéket és a kupontípust is megadó vagy csak
a kupon sorszámát megadó kuponazonosító számok
képzésére alkalmazható 990-999-es GS1 prefixet.
Kuponnak azokat az utalványokat nevezik, amelyek a pénztárnál készpénzre vagy
ingyenes termékre cserélhetők. A kuponok számozásának és vonalkódos
jelölésének célja a kupon kezelés automatizálása és felhasználásának gyorsítása a
pénztáraknál.
A kupon cégprefix (számtartomány), a 990-999-es GS1 prefixhez kapcsolódóan,
az alábbi lehetőségeket biztosítja.
5 jegyű kupon cégprefix esetén lehetősége nyílik:
akár 100 eltérő kupontípus azonosítására, és az egyes típusok
esetében a kedvezmény értékének megadására Forint
pénznemben, legfeljebb 99.999,- Forint értékig,
akár 10 millió eltérő kupontípus azonosítására, az egyes
típusok esetében a kedvezmény értékének megadása nélkül.
6 jegyű kupon cégprefix esetén lehetősége nyílik:
akár 100 eltérő kupontípus azonosítására, és az egyes típusok
esetében a kedvezmény értékének megadására Forint
pénznemben, legfeljebb 9.999,- Forint értékig,
akár 1 millió eltérő kupontípus azonosítására, az egyes típusok
esetében a kedvezmény értékének megadása nélkül.
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A számstruktúrák csak Magyarországon, korlátozott földrajzi
területen használható azonosítást tesznek lehetővé, más
térbeli elosztási lánc szereplői számára egységesen nem
értelmezhetőek. A GS1 szabvány a világviszonylatban bármely
szabványmegoldás során értelmezhető és felhasználható
bármely GS1 azonosító szám (un. GS1 azonosító kulcsok – lsd.
3. sz. melléklet (28.), képzésére GS1 cégprefixet biztosít,
amely hazánkban egy 6-10 karakteres (korábban egy 5-11
karakteres) karaktersor részletet jelent. Ez a Partnerek által
képezhető azonosító szám első részét fogja adni.

Az ebbe a csoportba tartozó azonosító számok segítségével több féle, alább
részletezett entitást lehet beazonosítani. Ezeket a karakter sorokat kell a
későbbiekben részletesen ismertetésre kerülő további GS1 szabványelem
alkalmazásakor is felhasználni.

20
A Társaság, igazodva az eltérő felhasználói igényekhez, eltérő hosszúságú
számtartományok kiadását biztosítja. A GS1 cégprefix (számtartomány), az 599-es
GS1 prefixhez kapcsolva, az alábbi lehetőségeket nyújtja:
10 jegyű cégprefixből az alábbi egységeket azonosító kulcsok képezhetők:
100 féle kereskedelmi árut (GTIN-13), vagy
800 féle globális kereskedelmi árut (GTIN-14), vagy
100 darab helyet (GLN), vagy
100 féle (vagy darab) visszatérő tárgyat (GRAI), vagy
1020 darab egyedi tárgyat (GIAI), vagy
10 millió darab szolgáltatási kapcsolatot (GSRN), vagy
100 féle (vagy darab) dokumentum típust (GDTI), vagy
10 millió darab szállítási (logisztikai) egységet (SSCC), vagy
1 millió darab szállítmányt (GSIN), vagy
1020 darab küldeményt (GICN), vagy
100 féle globális kuponazonosítót (GCN), vagy
1020 darab alkatrészt, részegységet (CPID).

9 jegyű cégprefixből az alábbi egységeket azonosító kulcsok képezhetők:
1.000 féle kereskedelmi árut (GTIN-13), vagy
8.000 féle globális kereskedelmi árut (GTIN-14), vagy
1.000 darab helyet (GLN), vagy
1.000 féle (vagy darab) visszatérő tárgyat (GRAI), vagy
1021 darab egyedi tárgyat (GIAI), vagy
100 millió darab szolgáltatási kapcsolatot (GSRN), vagy
1.000 féle (vagy darab) dokumentum típust (GDTI), vagy
100 millió darab szállítási (logisztikai) egységet (SSCC), vagy
10 millió darab szállítmányt (GSIN), vagy
1021 darab küldeményt (GICN), vagy
1.000 féle globális kuponazonosítót (GCN), vagy
1021 darab alkatrészt, részegységet (CPID).
8 jegyű cégprefixből az alábbi egységeket azonosító kulcsok képezhetők:
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10.000 féle kereskedelmi árut (GTIN-13), vagy
80.000 féle globális kereskedelmi árut (GTIN-14), vagy
10.000 darab helyet (GLN), vagy
10.000 féle (vagy darab) visszatérő tárgyat (GRAI), vagy
1022 darab egyedi tárgyat (GIAI), vagy
1.000 millió darab szolgáltatási kapcsolatot (GSRN), vagy
10.000 féle (vagy darab) dokumentum típust (GDTI), vagy
1.000 millió darab szállítási (logisztikai) egységet (SSCC), vagy
100 millió darab szállítmányt (GSIN), vagy
1022 darab küldeményt (GICN), vagy
10.000 féle globális kuponazonosítót (GCN), vagy
1022 darab alkatrészt, részegységet (CPID) .

7 jegyű cégprefixből az alábbi egységeket azonosító kulcsok képezhetők:
100.000 féle kereskedelmi árut (GTIN-13), vagy
21
800.000 féle globális kereskedelmi árut (GTIN-14), vagy
100.000 darab helyet (GLN), vagy
100.000 féle (vagy darab) visszatérő tárgyat (GRAI), vagy
1023 darab egyedi tárgyat (GIAI), vagy
10.000 millió darab szolgáltatási kapcsolatot (GSRN), vagy
100.000 féle (vagy darab) dokumentum típust (GDTI), vagy
10.000 millió darab szállítási (logisztikai) egységet (SSCC), vagy
1.000 millió darab szállítmányt (GSIN), vagy
1023 darab küldeményt (GICN), vagy
100.000 féle globális kuponazonosítót (GCN), vagy
1023 darab alkatrészt, részegységet (CPID).
6 jegyű cégprefixből az alábbi egységeket azonosító kulcsok képezhetők:
1 millió féle kereskedelmi árut (GTIN-13), vagy
8 millió féle globális kereskedelmi árut (GTIN-14), vagy
1 millió darab helyet (GLN), vagy
1 millió féle (vagy darab) visszatérő tárgyat (GRAI), vagy
1024 darab egyedi tárgyat (GIAI), vagy
100.000 millió darab szolgáltatási kapcsolatot (GSRN), vagy
1 millió féle (vagy darab) dokumentum típust (GDTI), vagy
100.000 millió darab szállítási (logisztikai) egységet (SSCC),
vagy
10.000 millió darab szállítmányt (GSIN), vagy
1024 darab küldeményt (GICN), vagy
1 millió féle globális kuponazonosítót (GCN), vagy
1024 darab alkatrészt, részegységet (CPID).
A GTIN szám (Globális kereskedelmi áruazonosító szám) hosszúsága alapján lehet 8,
12, 13 vagy 14 számjegyű. A mindennapi életben a 13 számjegyű GTIN-13 azonosító
szám a leggyakoribb, a legtöbb kiskereskedelmi értékesítésre kerülő és vonalkóddal
ellátott áru esetében ezt a számsort láthatjuk a vonalkód alatt szemmel olvashatóan
feltüntetve. A GTIN-14 azonosító számot minden olyan kereskedelmi áru esetében
alkalmazhatjuk, amely az alaptermék magasabb csomagolási szinten lévő változata,
és kiskereskedelmi értékesítési ponton (POS) nem kerül a belőle képzett vonalkód
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leolvasásra. Meg kell még említeni a 12 számjegyű GTIN-12-t, amelyet elsősorban az
észak-amerikai kontinensen alkalmaznak.
A fizikai és digitális helyek, valamint a funkcionális egységek azonosítása a GLN
Helyazonosító számmal történik. Ilyen helyek lehetnek:
•
•
•

a gazdálkodó szervezetek tényleges címmel rendelkező telephelyei,
számítógépes rendszerek közötti kommunikációt biztosító elektronikus címek,
a vállalkozáson belül meghatározott részlegek.

A GS1 azonosító számok és a további számstruktúrák képzési szabályait a GS1 Rendszer
alapszabványa, az Általános GS1 Specifikációk szabvány írja le. A Társaság ezt az
alapszabványt folyamatosan honosítja és karbantartja. A szabvány alkalmazását több
ajánlás és módszertan segíti, amely közül a legátfogóbb ismereteket a GS1
Felhasználói kézikönyv biztosítja. Hozzáférhető a Társaság honlapján keresztül
22
elérhető Tudásbázisban.
A GS1 szabványrendszer ezen szabványterületének legfontosabb szabványai, ajánlásai
és módszertanai hozzáférhetőek a Társaság honlapján, a jelszóval védett MyGS1
oldalán a GS1 Tudástárban.

2.

Cégek közötti elektronikus kereskedelmi üzenetek (GS1 EDI)
Az elektronikus kereskedelem előnye, hogy emberi beavatkozás nélküli,
informatikai rendszerek közötti, automatizált üzleti kommunikáció a hagyományos
eszközökkel lezajló kereskedelmi folyamatokhoz képest időmegtakarítást, pontos
adatokat, gyors folyamatokat, költségcsökkentést és elégedett ügyfeleket tesz
lehetővé az alkalmazók számára.
A Társaság biztosítja a Partnereknek az e-kereskedelem globális elektronikus
üzenet szabványait (EANCOM, GS1 XML) eredeti nyelven., illetve a felhasználói
csoportok igényei alapján honosítva. A GS1 EDI üzenetszabványok a GS1 azonosító
kulcsokat alkalmazzák a meghivatkozott entitások azonosítására (pl.: áru – GTIN,
szervezet – GLN).
A GS1 szabványrendszer ezen szabványterületének legfontosabb szabványai,
ajánlásai és módszertanai hozzáférhetőek a Társaság honlapján, a jelszóval védett
MyGS1 oldalán a GS1 Tudástárban.

3.

GS1 azonosító számok GS1 vonalkódokkal történő feltüntetése

A vonalkód jelképekkel megjelenített azonosító számok, valamint az azonosított
egység adott alkalmazásnál szükséges meghatározott tulajdonságának GS1
szabványos módon, GS1 adattartalom azonosítókkal történő feltüntetése és
láncolása lehetővé teszik az azonosító számok és a tulajdonságok automatikus
leolvasását, amely nagyban segíti és gyorsítja az információ pontos adatbevitelét a
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pénztáraknál és a raktári folyamatoknál (áruátvétel, készletnyilvántartás,
árukiadás), illetve minden olyan helyen, ahol az üzleti folyamatokban ez szükséges.
A GS1 szabványrendszer az alábbi vonalkód jelképcsaládokat és jelképeket
biztosítja a szabványalkalmazóknak (lsd. 3. sz. melléklet (32)):
1. számú Melléklet

•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC jelképcsalád (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E vonalkódok, kiegészítő-2
és kiegészítő-5 jelképek),
ITF-14 vonalkód típus,
GS1-128 vonalkód típus,
GS1 DataBar jelképcsalád),
kétdimenziós GS1 DataMatrix kód típus,
kétdimenziós GS1 QR Kód típus,
Összetett jelképrendszer.
A GS1 szabvány leírja a vonalkóddal feltüntetendő karakterek kódolási és
dekódolási szabályait, a feltüntetendő karaktersorok összeállításának módját, 23
alkalmazási területenként a vonalkód biztonságos olvashatóságához szükséges
technikai paramétereket (szín, méret, elhelyezés) és a vonalkódok vizsgálatának
előírásait.
A Társaság a GS1 által meghatározott szabályok és szabványok alapján vonalkód
vizsgálati szolgáltatást (ellenőrzést vagy minősítést) nyújt, amely magába foglalja a
vonalkód-minták vizuális ellenőrzését, műszeres mérését és az eredmények
meghatározott formátumú értékelését. A szabványos jelképekről a Társaság külön
igénylésre tanúsítványt bocsát ki.
A GS1 szabványrendszer ezen szabványterületének legfontosabb szabványai,
ajánlásai és módszertanai hozzáférhetőek a Társaság honlapján, a jelszóval védett
MyGS1 oldalán a GS1 Tudástárban.

4. GS1 azonosító számok rádiófrekvenciás azonosítással működő címkékbe
történő feltüntetése
A GS1 szabványrendszer azonosító számait, valamint az azonosított egység adott
alkalmazásnál szükséges meghatározott tulajdonságának GS1 szabványos módon
történő feltüntetése a vonalkóddal történő jelölés helyett rádiófrekvenciás
azonosító címke (RFID tag) segítségével is biztosítható a nyomon követendő
egységen, ami leggyakrabban egy kereskedelmi áru vagy annak logisztikai
mennyiségei.
A GS1 szabványrendszer alapján képzett GS1 azonosító számokat az RFID címkébe
történő írásához szabványos eljárással tudjuk átalakítani. Ez az átalakított egyedi
szám az ún. Elektronikus termékkód, azaz az EPC (EPC – Elektronic Product Code lsd. 3. sz. melléklet (39)). A GS1 szabványrendszer biztosítja, hogy a GS1 azonosító
kulcsok illetve a további kapcsolódó, feltüntetendő tulajdonságok felhasználhatóak
legyenek az RFID címkékben és az EPC elvű információs rendszerekben, támogatva
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a gyorsabb és biztonságosabb adatbevitelt, valamint a már alkalmazott GS1
azonosító számok más azonosítási technológiával történő további, kiterjedtebb
alkalmazását.

1. számú Melléklet

A GS1 szabványrendszer ezen szabványterületének legfontosabb szabványai,
ajánlásai és módszertanai hozzáférhetőek a Társaság honlapján, a jelszóval védett
MyGS1 oldalán a GS1 Tudástárban.

5. Termék törzsadatok tárolása és cseréje
A kereskedelmi folyamatok során az információk pontosabb és hatékonyabb
kezelése igen jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A termék törzsadatok
kezelése a termék kereskedelmi adatainak nyilvántartását jelenti: azonosító szám,
megnevezés, csomagolási szint (un. hierarchia) kapcsolatok, mért értékek stb. A
kereskedelmi folyamatok során a termék-azonosítók, a termék hierarchia és a mért 24
értékek helyes kezelése biztosítja többek között a problémamentes rendelést,
szállítást, raktári elhelyezést és polcfeltöltést.
A GS1 szabványrendszer ezzel foglalkozó része, a Globális Adatszinkronizáció (GDSGlobal Data Synchronisation) meghatározza az egyes terméktípusok többi
termékhez viszonyított besorolását, és az adott besorolás szerinti szinthez
tartozóan a termékről rögzítendő tulajdonságokat (ún. attribútumokat, GPC- lsd. 3.
sz. melléklet (42)). Emellett egységes útmutatást nyújt a fogyasztói és nem
fogyasztói kereskedelmi áruk tömegének és befoglaló méreteinek
meghatározásához, valamint a tűrési értékek alkalmazásához.

6. Tárolt adatok elérését biztosító hálózati megoldások
6.1 Globális Partnerinformációs Adatbázis
A Társaság a hazai Partnerek törzsadatait a nemzetközi előírások szerint
szerepelteti az interneten (http://www.gepir.org) is elérhető Globális
Partnerinformációs Adatbázisban (GEPIR – Global Electronic Party
Information Registry - lsd. 3. sz. melléklet (37)) értékes szolgáltatást kínálva
a vállalatok számára az áruazonosító számok (GTIN), a hely- és
szervezetazonosító számok (GLN szám) és a további GS1 azonosítóhoz
kapcsolt egységek számainak közzétételére és kereshetőségére.
6.2 Nemzeti elektronikus termék- és partnerinformációs adatbázis
A Társaság a nemzetközi hálózat mellett saját nemzeti elektronikus termékés partnerinformációs adatbázist is működtet, ahol az adatszolgáltatókat és
adatlekérdezőket GLN számok, a termékeket és szolgáltatásokat GTIN
számok azonosítják. A rendszer célja a termék törzsadatok nyitott, GS1
szabványokon (GDD, GPC) alapuló tárolása és hozzáférés biztosítása a
felhasználói igények alapján kialakított elektronikus piacterek részére.
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6.3

A Globális Adatszinkronizációs Hálózat (GDSN – Global Data Synchronisation
Network - lsd. 3. sz. melléklet (38)) olyan internet alapú, egymással szoros
kapcsolatban álló nemzeti vagy regionális adatbázisokból felépülő hálózat,
amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok a világ bármely pontján, szabványos
módon tárolt adatokat cseréljenek ki, illetve szinkronizáljanak az ellátási
láncban résztvevő kereskedelmi partnereikkel. A minősített adatbankok a
szabványos termékadatok elektronikus katalógusai, amelyek adatforrásként
és/vagy adatfogadóként vesznek részt a hálózatban, a Globális Regisztráció
pedig a hálózat telefonkönyveként felel a folyamatos adatáramláshoz
szükséges környezet működtetéséért. A Társaság egyedi szerződések alapján
biztosítja azt, hogy egyes felhasználók más felhasználókkal a törzsadataikat a
GS1 Globális Adatszinkronizációs Hálózatán (GDSN) keresztül
szabványosított formában, biztonságosan és hatékonyan megosszák.

6.4

EPC Globális Hálózat

1. számú Melléklet

Az EPC Globális Hálózat (EPCglobal Network - lsd. 3. sz. melléklet (40)) az EPC
elvű azonosítás során a GS1 azonosítókat kulcsként felhasználó, valós
logisztikai események nyomon követését támogató szabványrendszer,
amelyet a GS1 fejleszt világszerte.
A Társaság törekszik az EPCglobal szabványrendszert széles körben ismertté
tenni, valamint a Partnereknek biztosítani az EPC Globális Hálózathoz történő
csatlakozás lehetőségét, menedzseli az EPCglobal rendszerhez történő
csatlakozást, részt vesz az EPC alapú projektek előkészítésében és biztosítja
az EPC Globális Hálózathoz kapcsolódó hozzáférési jogokat.
6.5

Mobil és digitális kommunikációt támogató megoldások
A GS1, mint az ellátási láncok hatékony működését támogató szabványos
megoldások kifejlesztője, az elmúlt évtizedben számos, a globalizálódó világ
kihívásainak megfelelő üzleti szabványt dolgozott ki. A fejlődő és újonnan
megjelenő technológiák eredményeként az élet egyre több területén veszik
át az irányító szerepet a mobil és digitális eszközök A GS1 szabványfejlesztési
tevékenysége kibővült a fogyasztók mobil és digitális eszközökkel történő,
megbízható adatokkal való ellátását támogató adatstruktúrák és
kommunikációs szabványelemek szabványosítására, amelyekkel a Partnerek
számára egységes és hatékony alkalmazások biztosíthatóak.
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A GS1 Tudástár és dokumentumai

A GS1 szabványrendszer legfontosabb szabványai, ajánlásai és módszertanai a
Társaság honlapján, a jelszóval védett MyGS1 oldalon keresztül hozzáférhetőek a
Tudástárban.
1. számú Melléklet

A legfontosabb, aktuálisan elérhető dokumentumok az alábbiak:
Azonosítás:
•
•
•
•

Felhasználói kézikönyv
Korlátlan azonosítási lehetőségek a GS1 szabvány segítségével
Global Location Numbers (GLN) brochure
GTIN Számkezelési Szabvány

Vonalkódok
•
•
•
•
•

Termékazonosítás, szám- és vonalkód képzés (Vonalkód füzet)
GS1 DataBar - A pénztári leolvasás új vonalkódja
Vonalkódot 10 lépésben!
A GS1–128 vonalkód jelkép
Felhasználói kézikönyv

GS1 EDI
•
Az EDI bevezetése 10 lépésben
GS1 MobileCom
•
•
•
•

Felhasználói kézikönyv
Beyond the label: providing digital information consumers can trust
MobileCom megoldások a mindennapokban
MobileCom White Paper

GS1 EPC/RFID
• Európai EPC/RFID alkalmazási útmutató kereskedőknek és
beszállítóiknak
• Felhasználói kézikönyv
Szektorok:
Élelmiszeripar – FMCG
• Frissáru nyomon követés
Egészségügy
• GS1 Healthcare Reference book kiadványok
• GS1 Szabványmegoldások az egészségügyi szektor számára
Logisztika
• Egységes logisztikai címke szállítási egységek jelölésére
• GS1 Standards in Transport & Logistics
• SSCC - UCR Customs Project
B2C – fókuszban a fogyasztó
• Beyond the label: providing digital information consumers can trust
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Esettanulmányok

1. számú Melléklet

•
•
•
•
•
•
•

Eszköz menedzsment RFID-val
Borszállítmányok nyomon követése RFID-val
Raktármenedzsment és önkiszolgáló kassza EPC/RFID-val (ruhaipar)
Raktárkészlet menedzsment EPC/RFID-val (ruhaipar)
Logisztikai menedzsment GS1 vonalkódokkal - IKEA
Törzsadat menedzsment - Unilever
GS1 szabványok a szállításban, a logisztikában és a vámszektorban

27
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1/b A Partnerek által igénybe vehető szolgáltatások

1. számú Melléklet

1) A GS1 RENDSZER EGYSZERI REGISZTRÁCIÓJA ÉS A LICENCKÓD
LEJÁRATÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ALAPLICENC
FELHASZNÁLÁSI
JOGOSULTSÁGA
SORÁN
BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
•
•

A Partner nyilvántartásba vétele.
Központi kiadású, a Partnert, mint jogi személyt azonosító GLN
Szervezetazonosító szám regisztrációja és a licenckód lejáratáig tartó
felhasználási jogosultsága.
Partner megjelenítése és folyamatos nemzetközi elérhetőségének
biztosítása a nemzetközi GEPIR hálózatban.
A GS1 azonosító számok (pl.: GLN, GTIN, SSCC) cégek közötti elektronikus
kereskedelmi üzenetekben GS1 EDI (EANCOM és GS1 XML) alapú
adattovábbítási és adatfogadási megoldással történő felhasználása.
28
A más által feltüntetett GS1 szabványrendszerbe tartozó azonosító számok,
GS1 adattartalom azonosítókkal képzett adatelemek illetve GS1 vonalkódos
jelképek bármilyen felismerése, leolvasása (ú.n. passzív felhasználás). A
Partner saját maga által előállított GS1 szabványrendszerbe tartozó bármely
azonosító számok, GS1 adattartalom azonosítókkal képzett adatelemek,
illetve vonalkódos jelképek bármilyen felismerése, leolvasása.
Akár a passzív felhasználás keretében leolvasott, akár más módon előállított
vagy adathordozóból kinyert azonosítók és meghivatkozott adatok bármilyen
belső informatikai rendszerben történő tárolása és továbbítása, illetve
felhasználása.
GS1 számstruktúra (GS1 prefix) licenckód lejáratáig tartó felhasználási
jogosultsága, valamint annak nyilvántartása belső, korlátozott térbeli
azonosításhoz.
Számstruktúra és jogosultság belső felhasználású 8 számjegyű
áruazonosító számok képzéséhez cégen belüli azonosításhoz (a 0 és a 2es GS1-8 prefixből)
Számstruktúra és jogosultság belső felhasználású 13 számjegyű
áruazonosító számok képzéséhez cégen belüli azonosításhoz (a 040–
049-es GS1 prefixből)
Számstruktúra és jogosultság cégen belüli vagy magyarországi, belső
felhasználású 13 számjegyű áruazonosító számok képzéséhez, állandó
vagy változó mennyiségű kereskedelmi áruk azonosításához (a 200–299;
a 020–029-es GS1 prefixből)
Számtartomány és jogosultság beváltható nyugták cégen belüli
azonosító számának képzéséhez (a 980-as GS1 prefixből)
A GS1 rendszerhasználói jogviszony megléte esetén a belső, korlátozott
térbeli alkalmazás során folytatható tevékenységek:

•
•
•

•

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

áruazonosító- illetve beváltható nyugta azonosító szám képzése,
tárolása és felhasználása,
áruazonosító szám, illetve a beváltható nyugta azonosító szám EAN/UPC
jelképcsaládba tartozó vonalkód jelképpel történő feltüntetése,
a fenti vonalkód jelkép bármilyen leolvasása, illetve az áruazonosító
szám bármilyen belső informatikai rendszerben történő tárolása,
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továbbítása és felhasználása.
•

1. számú Melléklet

GS1 számstruktúra (GS1 prefix) licenckód lejáratáig tartó felhasználási
jogosultsága, valamint annak nyilvántartása globális, nyitott rendszerű
azonosításhoz.
•
Számstruktúra és jogosultság ISSN alapú GTIN azonosító szám
képzéséhez,
tárolásához,
és
felhasználásához
(977-es
1
számtartományban folyóiratok és periodikák azonosítására)
•
Számstruktúra és jogosultság ISBN alapú GTIN azonosító szám
képzéséhez,
tárolásához,
és
felhasználásához
(978-as
számtartományban könyvek azonosítására) 1
•
Számstruktúra és jogosultság ISMN alapú GTIN azonosító szám
képzéséhez,
tárolásához,
és
felhasználásához
(979-es
számtartományban zenei kották azonosítására)
A fenti GS1 prefixekből képzett GTIN-13 típusú, illetve speciális alkalmazásokhoz
alkalmazható azonosító számok EAN-13 vonalkód jelképpel történő 29
feltüntetésének a licenckód lejáratáig tartó felhasználási jogosultsága.
•

Kezdőcsomag újonnan regisztráló Partnerek részére.
Az újonnan regisztráló Partnerek részére a Társaság kezdőcsomagot
biztosít, amelynek tartalma:
•
GS1 START – Szabványalkalmazás lépésről-lépésre tájékoztató
elektronikus adathordozón,
•
Számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver és alkalmazásához segédletek
elektronikus adathordozón,
•
Elektronikus jelszó és hozzáférés a Társaság honlapján, a jelszóval védett
MyGS1 oldalán a GS1 Tudástárban szakmai kiadványokhoz, kiemelten
az Általános GS1 Specifikációkhoz, a GS1 Felhasználói kézikönyvhöz.
• Elektronikus ügyintézés.
www.gs1hu.org/mygs1/mygs1.html

•

•

A Társaság honlapján, a jelszóval védett MyGS1 oldalain megtekintésre,
valamint módosításra hozzáférhetővé teszi a Partnerre vonatkozó
adminisztrációs adatokat, és azok frissítéséről folyamatosan
gondoskodik.
Helpdesk és szakmai támogatás szolgáltatás.
info@gs1hu.org és +36 1 412 3940
A Társaság a Partnerek fenti e-mail címre vagy telefonszámra érkezett,
vagy egyéb kommunikációs csatornákon érkező, GS1 rendszer licenc
használatával kapcsolatos, és korlátozott terjedelemben szakmai
kérdéseire elektronikus formátumban, illetve telefonon választ ad.
GS1 Világa Magazin.

1 A Partner licencdíj fizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a GS1 prefix-el 14 jegyű GTIN szám képzés történik, illetve a 977-es, 978-as és 979es GS1 prefix-el képzett GTIN azonosító számokat a vállalkozás leolvassa, vagy az adatokat bármilyen belső informatikai rendszerben továbbítja,
tárolja.
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A Társaság saját kiadású, szakmai magazinja, amelyet elektronikus
formában terjeszt.

1. számú Melléklet

• GS1 Hírlevél.
A Társaság saját kiadású, szakmai folyóirata, amelyben tájékoztatást ad
a Partnereknek a szabványrendszer fejlesztéseiről, hazai és nemzetközi
rendszeralkalmazásokat, illetve megoldásokat közöl. A GS1 Hírlevelet a
rendszer használói elektronikus úton a regisztráció során megadott
kapcsolattartói elektronikus levelezési címre kapják meg.
•

5 db vonalkód ellenőrzés.
A Társaság által a GS1 által meghatározott szabályok és szabványok
alapján végzett vonalkód ellenőrzési szolgáltatása, amely magába
foglalja a vonalkód-minták vizuális ellenőrzését, műszeres mérését és az
30
eredmények meghatározott formátumú értékelését. Az 5 db ellenőrzés
1-5 db különböző vonalkód jelkép vagy címkének (összesen legfeljebb 5
db) licenckód időbeli hatálya alatti egyszeri ellenőrzését jelenti. Az 5 db
ellenőrzésen túli, illetve a vonalkód minősítés szolgáltatás
igénybevételének feltételeit a GS1 Magyarország Kondíciós listája
tartalmazza.

•

Szolgáltatók jegyzéke.
A Társaság a GS1 szabványokon alapuló hardver és szoftvermegoldások
teljes körűbb megismerése érdekében a szerződött szolgáltató
partnerek elérhetőségét közzé teszi.

•

Képzések.
1 fő részvétele a licenckód lejáratáig terjedő időszak alatt az
„Azonosítószám-képzés és a vonalkód alapismeretek” képzésen.
További személyek részvétele, illetve további képzéseken való részvétel
feltételeit a GS1 Magyarország Kondíciós listája tartalmazza.

2)
•

A GS1 MAGYARORSZÁG TOVÁBBI, RENDSZER ALAPLICENCEN TÚLI
LICENCDÍJ KÖTELES SZOLGÁLTATÁSAI
GS1 cégprefix (számtartomány) egyszeri regisztrálása, és a licenckód
lejáratáig tartó felhasználási jogosultsága, valamint annak
nyilvántartása globális, nyitott rendszerű azonosításhoz.

A számtartományok az ellátási lánc minden szereplője által értelmezhető globális
azonosító számok képzését teszik lehetővé.
A GS1 a következő egységek egyértelmű azonosításához biztosítja a GS1 cégprefixet:
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felkérésére|készítette nhg & partners

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – GS1 MAGYARORSZÁG
NONPROFIT ZRT.
a.

kereskedelmi áruk, úgy mint termékek és szolgáltatások (un. GTIN –
lsd. 3 sz. melléklet (21)),
fizikai helyek, egy adott szervezet digitális és funkcionális helyei (un.
GLN – lsd. 3 sz. melléklet (22)),
szállítási egységek, amelyek leggyakrabban raklapnyi mennyiségű
termékek (un. SSCC – lsd. 3 sz. melléklet (23)),
visszatérő tárgyak, pl. újrahasználható csomagolások (un. GRAI – lsd. 3
sz. melléklet (24)),
egyedi tárgyak, úgy mint tárgyi eszközök (un. GIAI – lsd. 3 sz. melléklet
(25)),
szolgáltatásokat igénybe vevők vagy azt nyújtók (un. GSRN – lsd. 3 sz.
melléklet (26)),
dokumentumok (un. GDTI – lsd. 3 sz. melléklet (27)),
szállítmányok (un. GSIN – lsd. 3 sz. melléklet (62)),
küldemények (un. GINC – lsd. 3 sz. melléklet (63)),
globális kuponok (un. GCN - lsd. 3 sz. melléklet (67)),
31
alkatrészek, részegységek (un. CPID – lsd. 3 sz. melléklet (68)).

b.
c.
1. számú Melléklet
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

A GS1 Alaplicencen túli további licenc esetén folytatható tevékenységek:
▪

a nyitott elosztási láncban alkalmazandó azonosító szám képzése,
tárolása és felhasználása,
ezen azonosító számok GS1 szabványnak megfelelő módon történő,
bármely GS1 szabványrendszerbe tartozó vonalkód jelképpel (pl.: EAN13, GS1 - 128, ITF – 14, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR Kód) való
feltüntetése.

▪

•

GS1 kupon cégprefix (számstruktúra) egyszeri regisztrálása és a licenckód
lejáratáig tartó felhasználási jogosultsága, valamint annak nyilvántartása
belső, korlátozott térbeli azonosításhoz kuponazonosító képzéséhez.
A GS1 Magyarországgal létesített jogviszony megléte esetén a zárt rendszerű,
korlátozott térbeli alkalmazás során folytatható tevékenységek:
▪
▪

▪

•

kuponazonosító szám képzése, és bármilyen saját belső informatikai
rendszerben történő tárolása,
kuponazonosító szám EAN/UPC jelképcsaládba tartozó vonalkód
jelképpel történő feltüntetése,
a fenti vonalkód jelkép bármilyen leolvasása, illetve a kuponazonosító
szám bármilyen belső informatikai rendszerben történő tárolása és
továbbítása.
Központi kiadású GTIN-8 szám egyszeri regisztrálása és a licenckód
lejáratáig tartó felhasználási jogosultsága, valamint annak nyilvántartása
globális, nyitott rendszerű azonosításhoz.
A 8 számjegyű GTIN-8 áruazonosító szám tárolásának, továbbításának, illetve
EAN-8 vagy GS1 DataBar vonalkód jelképpel történő feltüntetésének a
licenckód lejáratáig tartó felhasználási jogosultsága.
A GTIN-8 termékazonosítóhoz tartozó adatok megjelenítése és folyamatos
nemzetközi elérhetőség biztosítása nemzetközi GEPIR hálózatban.
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A GTIN-8 termékazonosító szám kiadásának feltétele a termékjellemzők
bejelentése. Az ehhez szükséges adatlapot kérje a GS1 Magyarország
Ügyfélszolgálatától!
•
1. számú Melléklet

A GS1 cégprefix felhasználásával szabványos EPC szám képzése bármely
GS1 azonosító számból és annak RFID címkén való feltüntetése.
A Társaság bármely Partnere, az EPC Globális Hálózattal történő külön
jogviszony létesítése nélkül, jogosult meglévő cégprefixe(i) felhasználásával
RFID címkén rögzítendő EPC számok képzésére. Az EPC számok képzéséhez
kapcsolódóan az alábbi rendelkezéseket kell betartani:

•

az EPC szám képzéséről a Társaságot haladéktalanul értesíteni kell,

•

az EPC szám felhasználására csak korlátozottan – elsősorban belső
alkalmazások esetében – van lehetőségük, amennyiben a Partner által
32
képzett EPC számok a nyitott elosztási láncban kerülnek felhasználásra, úgy
EPC Globális Hálózattal történő jogviszony létesítésére van szükség.

3)

EGYÉB, GS1 RENDSZER ALAPLICENCHEZ VALAMINT TOVÁBBI LICENCDÍJHOZ
NEM KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A Társaság a GS1 Rendszer Alaplicenchez kapcsolódó, valamint a további
licencdíj köteles szolgáltatásai mellett további szolgáltatásokat is nyújt
jelenlegi, illetve jövőbeli Partnereinek. Minden, az 1.b.1, illetve 1.b.2
pontokban nem felsorolt, a Társaság által nyújtott szolgáltatások listáját és
azok igénybevételének módját a GS1 Magyarország Kondíciós listája
tartalmazza, amely elérhető a Társaság honlapján, kiemelten az alábbi
témakörökben:
•
•
•
•
•

Szaktanácsadás, szabványimplementációs tanácsadás,
AIDC – hez kapcsolódó szolgáltatások,
Szolgáltatói Program,
Oktatások – képzések,
egyedi és hálózati szolgáltatások.
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2. számú melléklet
DÍJJEGYZÉK
2017.december 13. napjától
1. Regisztrációs díj

2. számú Melléklet

GS1 rendszer regisztráció

35 000 Ft

2. GS1 rendszer licenc díj árbevételi kategóriánként: az Általános Üzleti Feltételek szerint, az éves
beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

17 000 Ft/365 nap
29 000 Ft/365 nap
98 000 Ft/365 nap
190 000 Ft/365 nap
380 000 Ft/365 nap

3. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs és licencdíja a GS1 rendszerben használt
azonosító számok2 képzéséhez
3a. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja GS1 azonosító számok képzéséhez:
10 jegyű cégprefix regisztrációs díj
15 000 Ft
9 jegyű cégprefix regisztrációs díj
30 000 Ft
8 jegyű cégprefix regisztrációs díj
45 000 Ft
7 jegyű cégprefix regisztrációs díj
90 000 Ft
6 jegyű cégprefix regisztrációs díj
225 000 Ft
3b. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja kuponazonosító számok képzéséhez:
150 000 Ft
5 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (értékkel)
5 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (érték nélkül)
150 000 Ft
6 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (értékkel)
75 000 Ft
6 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (érték nélkül)
75 000 Ft
3c. Globális cégprefix (számtartomány) licencdíja GS1 azonosító-, és kuponazonosító számok
képzéséhez, az adott konkrét cégprefixhez tartozó első licenckód lejáratát követően.
Globális cégprefix licencdíja3
12 000 Ft/prefix/365 nap
3d. A központi kiadású GTIN-8 azonosító szám:
GTIN-8 azonosító szám regisztrációs díja
GTIN-8 azonosító szám licencdíja4

4 000 Ft/db
4 000 Ft/db/365 nap

4. Egyéb adminisztrációs díjak:
Új igazolás kiadásának díja (eredeti pótlása)
Globális cégprefix átadási díja

3 000 Ft/db
20 000 Ft/tranzakció

A fentebb megadott díjak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák

2

Kereskedelmi áruk (GTIN), helyek (GLN), szállításai egységek (SSCC), visszatérő tárgyi eszközök (GRAI), egyedi tárgyak (GIAI), szolgáltatási kapcsolatok (GSRN),
dokumentumtípusok (GDTI), szállítmányazonosító szám (GSIN), küldeményazonosító szám (GINC), globális kuponok (GCN)
3
A globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja tartalmazza az első licenckód lejáratáig tartó időszak globális cégprefix licenc díját. A globális
cégprefix licenckódjának lejárata megegyezik az alap licenchez tartozó szolgáltatás(ok) vonatkozásában kiadott licenckód(ok) lejáratával.
4
A központi kiadású GTIN-8 regisztrációs díja tartalmazza az első licenckód lejáratáig tartó időszak GTIN-8 licenc díját. A GTIN-8 licenckódjának lejárata
megegyezik az alap licenchez tartozó szolgáltatás(ok) vonatkozásában kiadott licenckód(ok) lejáratával.
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5. A LEI azonosító igénylése és megújítása
5.1. A GLEIF akkreditált LOU szervezete, a GS1 Németország által biztosított LEI azonosító
igényléséhez és megújításához kapcsolódó díjak az alábbiak:
LEI azonosító igénylése esetén (egy éves határozott időre)
LEI azonosító megújítása esetén (egy éves határozott időre)
A LEI felhasználói fiók megváltoztatásának díja
LEI azonosító áthozatalának díja (szolgáltató váltás esetén) a
GS1 Németországhoz, a LEI direct -hez

2. számú Melléklet

89,- EUR
59,- EUR
0,- EUR
0,- EUR

A LEI azonosítóhoz kapcsolódó, jelen táblázatban meghatározott díjak euroban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.5,6

5.2. Amennyiben a Partner 2018. január 1. napját követően érvényes LEI azonosítóval rendelkezik,
melynek érvényességét igazolta és a LEI azonosítót a GS1 HU közreműködésével igényelte a GS1
Németországtól, valamint érvényes GS1 rendszer licenc jogosultsággal rendelkezik, úgy az
érvényes LEI azonosító és az érvényes GS1 rendszer licenc jogosultságának fennállása alatt, vagy
amennyiben nem rendelkezett GS1 rendszer licenc jogosultsággal, úgy amennyiben 2018. január
1. napját követően GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra lép a GS1
HU-val, egyszeri alkalommal, árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek szerint, az
éves beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

12 000 Ft/365 nap
24 000 Ft/365 nap
93 000 Ft/365 nap
185 000 Ft/365 nap
375 000 Ft/365 nap

5.3. Amennyiben a Partner más szolgáltatótól áthozza érvényes LEI azonosítóját és megújítja azt a
GS1 HU közreműködésével a GS1 Németország által, úgy az érvényes LEI azonosító igazolását
követően, amennyiben rendelkezik GS1 rendszer licenc jogosultsággal vagy a LEI azonosító
áthozatalával egyidejűleg a GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra
lép a GS1 HU-val, úgy egyszeri alkalommal árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek
szerint, az éves beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak
szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

12 000 Ft/365 nap
24 000 Ft/365 nap
93 000 Ft/365 nap
185 000 Ft/365 nap
375 000 Ft/365 nap

A fentebb megadott díjak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

5

LEI díjtételekről e-számla kerül kiállításra és megküldésre a GS1 Németország által, angol nyelven, pdf. formátumban az Igénylő részére.
Ha az Igénylő megadja az EU adószámát a regisztráció során, a GS1 Németország által biztosított LEI azonosító kiadása fordítottan adózik (2006/112 EK
rendelet szerint). Amennyiben a regisztrációkor nem kerül megadásra az EU adószám, úgy nem állítható ki ÁFA nélküli számla részére a GS1 Németország
által.
6
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3. számú melléklet

FOGALOMTÁR
(1)

GS1 AISBL [továbbiakban GS1]: Az EAN International Nemzetközi
Termékszámozási Társaság elnevezése 2004-től. A GS1 egy nem
nyereségorientált globális szabványosító szervezet, melynek struktúráját a GS1
Központ és az egész világra kiterjedő tagszervezetek hálózata képezi. A
szervezet célja, hogy az ellátási lánc minden résztvevőjének egy globális
szabványrendszert és egy globális megoldást nyújtson, valamint ezekre alapuló
szolgáltatást fejlesszen. Ennek érdekében végzi a GS1 szabványrendszer
irányítását egy politikai, gazdasági és ipari korlátok nélküli szervezetben.

(2)

GS1 Rendszer: A GS1 Rendszer az ellátási láncban a legelterjedtebb
szabványrendszer a világon, amelynek elemei a GS1 prefixek és cégprefixek, a
GS1 vonalkód szabványok, a GS1 azonosító kulcsok (GS1 ID Keys), a GS1 35
Számbank, az automatikus, illetve elektronikus azonosítás és adatgyűjtés
szabványai (AIDC, EPC/RFID), a GS1 elektronikus kereskedelmi szabványai (GS1
EDI) és a GS1 hálózatok.

(3)

GS1 Központ: A GS1 Központ a GS1 szervezetének központi hivatala, amely
Brüsszelben működik.

(4)

GS1 Tagszervezet: A GS1 tagszervezetek a GS1 AISBL-el csatlakozási, szellemi
tulajdon és védjegy felhasználási és adatkezelési szerződést kötött
szervezetek, amelyek az adott országban kizárólagosan végzik a
szabványrendszer működtetését és biztosítják annak használatát,
hasznosítását.

(5)

GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. [továbbiakban Társaság]: A GS1 nemzeti
tagszervezete, amely az 1.§-ban foglaltakkal összhangban Magyarország
területén kizárólagos joggal biztosítja a jelentkezőknek a GS1 nemzetközi
szabványok, és számbank használatát, valamint a GS1 Rendszer elemeinek
felhasználását, az Általános Üzleti Feltételekben rögzítettek szerint. Kiadja és
nyilvántartja a termék és szolgáltatás, valamint szervezet azonosító számokat.
Elkötelezett a GS1 Rendszer jogszerű és szakszerű működtetése mellett.

(6)

GS1 szabványos szolgáltatások és kapcsolódó egyéb szolgáltatások: A
Társaság által Partnerei részére a Partner és a Társaság között fennálló
jogviszony alapján nyújtott azon szolgáltatások, melyek részletes leírását a
jelen Általános Üzleti Feltételek 1. számú elválaszthatatlan melléklete
tartalmazza.

(7)

Partner: Az a természetes személy, jogi személy egyéb gazdálkodó szervezet,
amely a Társasággal a jelen Általános Üzleti Feltételekben rögzítettek szerint
szerződéskötést kezdeményez személyesen vagy távollévők közötti bármely
formában, illetőleg a szerződés megkötését követően a Társasággal a GS1
szabványos szolgáltatások és kapcsolódó egyéb szolgáltatások felhasználására,
alkalmazására, igénybevételére vonatkozó jogviszonyt tart fenn. Honosságot a
magyarországi lakóhely, tartózkodási hely, székhely, telephely, fióktelep,
képviselet vagy magyarországi működési hely alapoz meg. Gazdálkodó
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szervezeti jogállás nélkül is kezdeményezheti a Társasággal történő
szerződéskötést és tarthat fenn a Társasággal jogviszonyt a saját kifejezett
kérése alapján, és a jelen Általános Üzleti Feltételekben, valamint az Adat- és
Információvédelmi szabályzatban foglaltak szerint minden egyéb jogalany is,
amennyiben a Társaság által nyújtott adott szolgáltatás nem vagy nem
kifejezetten gazdálkodási tevékenységgel összefüggő azonosításra és/vagy
kommunikációra szolgál. Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek
eltérően nem rendelkeznek, úgy a természetes személy, jogi személy és egyéb
gazdálkodó szervezet alatt ezen további jogalanyokat is megfelelően érteni
kell.

3. számú Melléklet

(8)

Jogosulatlan felhasználás: A Társaság által egyébként nyújtott szolgáltatás
szabályszerű jogviszony hiányában vagy annak kereteit meghaladva történő
felhasználása. Nem mentesíti a felhasználót a Társasággal történő
szerződéskötés alól az a körülmény, ha más, nem GS1 alapú szabvány
felhasználása során GS1 Rendszer elemet ugyancsak felhasznál. Ez esetben – 36
jogviszony létesítése hiányában – az adott jogalany tevékenysége ~ -nak
minősül, különösen, ha az adott, nem GS1 alapú szabvány maga is utalt a GS1
tagszervezetével történő szerződéskötési kötelezettségre. Ilyen szabvány
különösen, de nem kizárólagosan az EAN/UPC vonalkód jelképrendszert
magyar nyelven kihirdető MSZ ISO/IEC 15420:2015 szabvány, mely maga is
nevesíti Nemzeti Előszavában, hogy a szabvány szabályszerű alkalmazásához a
Partnereknek jogviszonyt kell létesítenie és fenntartania a Társasággal, jelen
Általános Üzleti Feltételek szerint.

(9)

Kereskedelmi és szolgáltatói együttműködés: Partnerek egyes csoportjai
(elsősorban kereskedelmi lánc tagjai vagy olyan informatikai szolgáltatók,
akik/amelyek harmadik személyekhez a Társaság által nyújtott szolgáltatással
érintkező, arra részben építő vagy annak visszafejtését lehetővé tévő
szoftvermegoldást telepítenek) vállalhatják, hogy a jogosulatlan felhasználás
ellenőrzését jelen Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint
hangsúlyosan támogatják. Ennek körében vállalhatják, hogy a velük
jogviszonyban álló harmadik személyektől is elvárják azt, hogy ezen harmadik
személyek szabályszerű jogviszonyt létesítsenek és tartsanak fenn a
Társasággal, a jelen Általános Üzleti Feltételekben nevesített, Társaság által
nyújtott valamely szolgáltatásra, illetve szolgáltatás-csomagra. Amennyiben a
nagyszámú harmadik személlyel jogviszonyban álló Partner vagy Partnerek
egyes csoportjai – akár a nevükben szerződő irányító csoporttag útján – ilyen
kötelezettséget vállalnak és azt folyamatosan teljesítik, úgy a Társaság a jelen
Általános Üzleti Feltételekben meghatározott módon és tartalommal nem
előre meghatározott általános tartalmú együttműködési megállapodás
megkötése útján biztosíthatja számukra a Díjjegyzék szerinti egyedi bevételi
kategóriához kapcsolódó kedvezményes licencdíjat.

(10) Irányító csoporttag: A 9. pontban meghatározott kereskedelmi és szolgáltatói
együttműködés keretében a Partnerek egyes csoportjai nevében a Társasággal
szerződő csoporttag. Az ~ saját belátása szerint vállalhat helytállási
kötelezettséget a csoport további tagjainak a Társaság felé fennálló fizetési
kötelezettségeiért, ettől függetlenül ugyanakkor az ~ -gal kötött szerződés nem
mentesíti a csoport további tagjait, hogy a maguk részéről is szabályszerű
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jogviszonyt létesítsenek, illetve tartsanak fenn a Társasággal.

3. számú Melléklet

(11) Közigazgatási együttműködés: a 9. pontban meghatározott együttműködés
megvalósulása valamely közigazgatási vagy ilyen jellegű azonosítás érdekében
a Társasággal jogviszonyt létesítő bármely, az adott közigazgatási jellegű
feladatra jogszabály vagy más jogi norma alapján hatáskörrel rendelkező
Partnerrel, mely esetben a Társaság a maga szolgáltatásával ezen közigazgatási
jellegű feladatot akként tudja támogatni, hogy szolgáltatása egyúttal
szükségszerűen vagy célszerűen eljut nagyszámú – vele szabályszerű
jogviszonyt létesítő illetve fenntartó – harmadik személyhez.
(12) Alaplicenc: A jelen Általános Üzleti Feltételek 1. sz. mellékletében
meghatározott azon szolgáltatások összessége (szolgáltatás-csomag),
melyeket a Partner a Társasággal létesített jogviszonya alapján minimálisan
igénybe vesz. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság mindenkor maga
jogosult meghatározni az adott szolgáltatás-csomag keretei közt igénybe
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vehető, egyes konkrét szolgáltatásokat.
(13) Alaplicencen túli licenc: A jelen Általános Üzleti Feltételek 1. sz. mellékletében
meghatározott azon szolgáltatások összessége (szolgáltatás-csomag), melyet a
Partner a Társasággal létesített jogviszonya alapján, választása szerint igénybe
vesz. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság mindenkor maga jogosult
meghatározni az adott szolgáltatás-csomag keretei közt igénybe vehető, egyes
konkrét szolgáltatásokat.
(14) Bevételi Adat: A Társaság által a Díjjegyzék szerint a Partnerrel szemben
érvényesített díj mértéke meghatározásának alapjául szolgáló bevétel, mely
megegyezik a Partner teljes árbevételével [értékesítés nettó árbevétele],
gazdálkodó szervezettől eltérő jogalany esetén pedig a más módon igazolható
működési bevételek (ú.m. pl. költségvetési, uniós források, saját hatáskörben
bármely jogcímen beszedett bevételek) összességével.
(15) Nem megállapítható bevételi kategória: A Társaság által a Díjjegyzék szerint a
Partnerrel szemben érvényesített díj mértéke meghatározásának alapjául
szolgáló kategória, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a Partner
Bevételi Adatai a 16. pontban meghatározott lehetőségek szerint ésszerűen
nem határozhatóak meg.
(16) Egyedi bevételi kategória: A Társaság által a Díjjegyzék szerint a Partnerrel
szemben érvényesített díj mértéke meghatározásának alapjául szolgáló
kategória, amely abban az esetben kerül alkalmazásra, ha az a jelen Általános
Üzleti Feltételekben foglaltakkal összhangban, a jelen Általános Üzleti
Feltételek különös rendelkezéseinél fogva, egyes partneri csoportokra
telepített többletkötelezettség miatt bizonyos előnyök biztosítása érdekében,
vagy más jogszerű célból indokolt.
(17) Számviteli Törvény: A 2000. évi C. törvény a számvitelről.
(18) Passzív felhasználás: ~- nak minősül, ha a Partner kizárólag annak érdekében
szerez felhasználási engedélyt, vagyis az adott szolgáltatást (elsődlegesen
azonosítót) kizárólag annak érdekében használja fel, hogy harmadik személyek
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által azonosított tárgyakat, alanyokat, helyeket vagy más azonosítási tárgyakat
felismerjen (leolvasson). Ebben az esetben a Társaság a Díjjegyzékben az adott
Partner számára a licencdíj mértéke tekintetében kedvezményt biztosíthat az
általános díjmértékhez képest.

3. számú Melléklet

(19) GS1 prefix: A GS1 Központ által kezelt számok, amelyek három számjegyből
állnak, és kifejezik egy bizonyos adat formátumát és jelentését. A
számtartományokat a nemzeti tagszervezetek külön megállapodás szerint
használják. A ~ a GS1 Számbank alkalmazásában számstruktúrának tekintendő.
(20) GS1 cégprefix: A nemzetközi GS1 adatstruktúra része, amely tartalmazza a GS1
által a GS1 Tagszervezetnek kiadott GS1 prefixet, valamint az illetékes GS1
Tagszervezet által a Partner részére használatra kiadott beépülő számot. Ez a
szerkezet biztosítja a globális egyediséget. Magyarországon a GS1 cégprefix 6–
10 (korábban 5-11) karakter közötti szám, amely feljogosítja a Partnert arra,
hogy ez alapján GS1 azonosító számokat (GS1 ID Keys) és kuponkódokat
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képezzen.
(21) GTIN (Global Trade Item Number): Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám.
A GS1 azonosító kulcsa kereskedelmi árukra. Kereskedelmi áru minden
termék, vagy szolgáltatás, amelyeknél igény a rájuk vonatkozó, előre
meghatározott információk visszanyerése, és ezen információknak az elosztási
folyamat bármely pontján árazás, megrendelés, vagy számlázás céljából
történő felhasználása.
(22) GLN (Global Location Number): Globális Szervezet- és Helyazonosító Szám. A
GS1 azonosító kulcsa helyekre, valamint jogalanyokra. 13 karakterből álló
szám, amely fizikai, digitális, funkcionális, vagy jogi helyeket, valamint
jogalanyokat (beleértve a természetes és jogi személyeket is) azonosíthat.
(23) SSCC (Serial Shipping Container Code): Szállítási Egység Sorszám Kódja. A GS1
18 számjegyből álló azonosító kulcsa egy logisztikai egység egyedi
azonosítására.
(24) GRAI (Global Returnable Asset Identifier): Globális Visszatérő Tárgyazonosító
Szám. A GS1 azonosító kulcsa az olyan újrahasználható csomagolási és szállítási
eszközökre, amelyek többször használatosak.
(25) GIAI (Global Individual Asset Identifier): Globális Egyedi Tárgyazonosító Szám.
A GS1 legfeljebb 30 karakterből álló azonosító kulcsa az olyan tárgyak
azonosítására, amelyek vagyontárgyaknak minősülnek. Egy cég leltárában
szereplő tárgyak egyedi azonosítására használják.
(26) GSRN (Global Service Relation Number): Globális Szolgáltatási Kapcsolat
Szám. A GS1 18 számjegyből álló azonosító kulcsa, amelyet egy szolgáltatási
kapcsolatban a szolgáltatás címzettjének és a szolgáltatást nyújtójának
azonosítására használják.

(27) GDTI (Global Document Type Identifier): Globális Dokumentumtípus
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Azonosítószám. A GS1 legfeljebb 30 számjegyből álló azonosító kulcsa, amely
dokumentum típusok és önálló dokumentumok egyedi azonosítására szolgál.

3. számú Melléklet

(28) GS1 ID Keys (GS1 Identification Keys): A GS1 azonosító kulcsok lehetővé teszik
egységek, szolgáltatások, helyek, logisztikai egységek, és visszatérő csomagoló
eszközök azonosítását. A GS1 azonosító kulcsok meghatározásának szabályai
lehetővé teszik globálisan egyedi és biztonságos számok kialakítását,
amelyeket ágazattól és helytől függetlenül minden kereskedelmi partner
használhat az ellátási és kínálati lánc hatékonyságának növelésére. GS1
azonosító kulcsok: GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, GDTI, GSIN, GINC, GCN,
CPID.
(29) GDD (Global Data Dictionary): Globális Adatszótár. A GS1
üzenetszabványaiban használt összes adatelem definícióinak és
attribútumainak tárháza.
(30) EANCOM: Az Elektronikus Adatcserére (EDI) vonatkozó GS1 szabvány. Az 39
UN/EDIFACT üzenetszabványok részletes megvalósítási útmutatója a GS1
azonosító kulcsok használatával. Az UN/EDIFACT üzenetek alkatrésze, amely
egyértelmű meghatározásokat és magyarázatokat tartalmaz.
(31) GS1 XML (továbbiakban: XML): A GS1 XML egyszerű, bővíthető
„kiterjeszthető, jelölő nyelv”, szintaxis dokumentumokra.
(32) GS1 vonalkód szabványok: A GS1 Rendszer az azonosító számok
megjelenítését GS1–128, EAN–8, UPC–A, UPC–E, EAN–13, EAN/UPC vonalkód
család vonalba tartozó Add-on 2 és Add-on 5 jelképek, ITF–14, összetett
jelképrendszer, GS1 DataBar vonalkód jelképrendszerekkel, GS1 DataMatrix
kóddal és GS1 QR Kóddal biztosítja.
(33) GS1 Számbank: A Társaság által a jelen Általános Üzleti Feltételek alapján arra
jogosult szabványalkalmazók általi, a licenckód lejártáig felhasználásra
biztosított, azonosító számok képzését lehetővé tevő számtartományok;
számstruktúrák és teljes azonosító számok. A számtartományokra és
számstruktúrákra jelen cím (19)-(20) bekezdései utalnak, valamint azokat a
jelen Általános Üzleti Feltételek 1. sorszámú elválaszthatatlan melléklete
nevesíti.
(34) GS1 hálózatok: Az azonosítószámok, GS1 szabványok világviszonylatban
történő alkalmazását a GEPIR, GDSN, EPCglobal Network, e-LEARN hálózatok
segítik elő.
(35) GS1 Hírlevél: A Társaság saját kiadású, negyedévente megjelenő szakmai
elektronikus kiadványa.
(36) www.gs1hu.org: A Társaság bejegyzett, hivatalos weboldala.
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(37) GEPIR (GS1 Global Electronic Party Information Registry): GS1 Elektronikus
Partner Információs Nyilvántartás. A globális kereslet-kínálati láncok partnerei
közötti törzsadat-csere alaphálózata, amely a GS1 tagszervezetek
tagnyilvántartásának összekapcsolásán alapul.

3. számú Melléklet

(38) GDSN (Global Data Synchronisation Network): Globális Adatszinkronizációs
Hálózat. Egy automatizált, szabványokon alapuló globális környezet, amely
biztonságos és folyamatos adatszinkronizációt tesz lehetővé, és hozzájárul az
ellátási lánc információinak konzisztens és megbízható cseréjéhez a
kereskedelmi partnerek között.
(39) EPC (Electronic Product Code): Az elektronikus termékkód (EPC) egy globálisan
egyedi sorozatszám, amely egy egységet azonosít az ellátási láncban. Az EPC
adatot egy ún. RFID (rádiófrekvenciás azonosító) címke hordozhatja. Az egyedi
~ lehetővé teszi, hogy egy egység az ellátási láncban bárhol beazonosítható
legyen.
(40) EPCglobal Network: A GS1 és az EPCglobal által létrehozott hálózat, amely
lehetővé teszi a cégen belüli és a partnerek közötti szabványos módon történő
adatgyűjtést és adatcserét. Az ~ segítségével megvalósítható, hogy egy EPC-vel
azonosított egységről információt kapjunk, bárhol legyen is az ellátási láncban.
(41) EPC-IS: Elektronikus Termékkód Információs Szolgáltatás. Az ~ alapján nyújtott
szolgáltatás biztosítja az alkalmazók számára a lehetőséget arra, hogy EPC
adataikat az EPCglobal Network-ön keresztül juttassák el partnereikhez.
(42) GCP (Global Product Classification): A globális termékklasszifikáció a
termékeket lényeges tulajdonságaik és más termékekhez fűződő kapcsolataik
szerint kategóriákban csoportosítja.
(43) EPCglobal-t használó Partner: Az a Partner, aki/amely a Társasággal az
EPCglobal Rendszer bármely elemének használata érdekében jogviszonyra
lépett.
(44) e-LEARN: Elektronikus Oktatás. Elektronikus interaktív képzési rendszer, amely
költség hatékony, nyelvhasználattól független, azonnali képzést és ellenőrzést
tesz lehetővé.
(45) EDI (Electronic Data Interchange – Elektronikus adatcsere): Strukturált adatok
átvitele számítógépes rendszerek között, elfogadott üzenetszabványokkal,
elektronikus eszközök igénybevételével.
(46) ETK-szám: Az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991.
(XI. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kód.
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(47) Igazolás: A Partner és a Társaság jogviszonyának fennálltát harmadik
személyek felé a Társaság által kiállított ~ tanúsítja. Az ~ sztenderd
adattartalmát a Társaság a hivatalos weboldalán ugyancsak ismerteti. Az ~
rögzíti, hogy milyen szolgáltatásokat illetően milyen lejáratig áll fenn a Partner
felhasználási jogosultsága. Az ~ -t a Társaság a Partnerrel szemben bármilyen
jogcímen fennálló díj- illetve költségkövetelése Partner általi teljesítésétől
számított 8 (nyolc) napon belül köteles kiállítani.
(48) Magyarországon honos gazdálkodó szervezet: A Pp.-ben ilyenként
meghatározott jogalany, aki/amely magyarországi lakóhellyel illetve
magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy tényleges
gazdasági működésének helye Magyarországon található. A ~-tel esik egy
tekintet alá mindazon jogalany, akit jelen Általános Üzleti Feltételek ilyenként
meghatároznak.
(49) Kupon-, beváltható nyugta azonosító számok: A kuponazonosítók globálisan
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kiadott GS1 prefix felhasználásával képzett azonosító számok kuponokra. A
beváltható nyugta azonosító kódok zárt rendszerű, korlátozott térbeli
azonosításhoz kiadott GS1 prefix felhasználásával képzett azonosító számok
beváltható nyugtákra. A kódok pontos struktúráját a GS1 Tagszervezete
határozza meg saját területére vonatkozóan.
(50) GSMP (Global Standard Management Process): Globális Szabványkezelési
Eljárás, amelynek célja a GS1 rendszer részét képező globális szabványok és
globális alkalmazásba vételi útmutatók karbantartása és fejlesztése.
(51) GS1 módszertanok, útmutatók: A Társaság szabványainak alkalmazásba
vételéhez szakmai és ágazati területekre vonatkozó útmutatókat készít,
melyeket nyomtatott és elektronikus formában tagjai rendelkezésére bocsát.
(52) Oktatás, képzés: A Társaság a GS1 szabványrendszer megismertetése és
alkalmazásba vételének segítése céljából tantermi, vagy honlapján keresztül
elektronikus formában elérhető oktatásokat szervez.
(53) Help-desk: Társaság biztosítja, hogy Partnereinek a szabványaival és azok
alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire elfogadható időn belül, helyes, kielégítő
választ ad, a felvetett problémákat elemzi.
(54) Vonalkód vizsgálat: A GS1 által meghatározott szabályok és szabványok
alapján végzett vonalkód vizsgálati szolgáltatás (ellenőrzés vagy minősítés),
amely magába foglalja a vonalkód minták vizuális ellenőrzését, műszeres
mérését és az eredmények meghatározott formátumú értékelését. A mérések
eredményét elektronikus formában tárolja és a megrendelő részére
hozzáférést biztosít.
(55) GS1 EDI (Electronic Data Interchange): A GS1 e-kereskedelem globális
elektronikus üzenetszabványokat kínál, amelyekkel lehetővé válik a partnerek
között egyeztetett adatok gyors, hatékony és pontos automatikus továbbítása.
A GS1 EDI kiegészítő szabványt ad az elektronikus üzenetekhez: GS1 XML és
EANCOM.
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felkérésére|készítette nhg & partners

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – GS1 MAGYARORSZÁG
NONPROFIT ZRT.

2017.
december 13.

(56) ISSN (International Standard Serial Number): Nemzetközi Szabvány
Sorozatszám. Az ISSN a periodikus kiadványokra a helyi ISSN szervezet által
meghatározott szám, amely fogyasztói szinten EAN-13 típusú vonalkód
jelképben feltüntethető. Minden egyéb azonosítás esetén a GS1
szabványalkalmazás szabályai érvényesek.
3. számú Melléklet

(57) ISBN (International Standard Book Number): Nemzetközi Szabványos Könyv
(Azonosító) szám. Az ISBN nemzetközi szabványrendszer könyvek
azonosítására a helyi ISBN szervezet által meghatározott szám, amely
fogyasztói szinten EAN-13 típusú vonalkód jelképben feltüntethető. Minden
egyéb azonosítás esetén a GS1 szabványalkalmazás szabályai érvényesek.
(58) ISMN (International Standard Music Number): Nemzetközi szabvány zenei
azonosító szám kottákra és egy rendszer a kiadásra, terjesztésre és könyvtári
gyakorlatra. A nemzetközi ISMN ügynökség világszerte fejleszti, koordinálja és
felügyeli az ISMN rendszer használatát. Az ISO (ISO 10957) szabvány
42
regisztrációs hivatalaként tevékenykedik.
(59) Szolgáltató: Az a Magyarországon honos jogi személy vagy egyéb gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a Szolgáltató Programhoz való csatlakozás
feltételeinek, és a Társaság Szolgáltatói Programjához, a Társasággal kötött
egyedi szerződés alapján csatlakozott. A Szolgáltató a Társasággal kötött
egyedi szerződésben rögzített feltételek szerint, a GS1 Rendszer egyedi
szerződésben meghatározott elemei tekintetében, az egyedi szerződésben
rögzített terjedelemben felhasználási jogosultságot biztosít harmadik
személynek, illetőleg az egyedi szerződésben meghatározott körben a GS1
Rendszer egyes elemeinek használatához támogatást biztosít. Az egyedi
szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén a ~ köteles gondoskodni arról,
hogy a vele szerződő harmadik személy a részére biztosított felhasználás
érdekében egyúttal a Társasággal jogviszonyra lépjen. Az egyedi szerződés
eltérő rendelkezése hiányában a harmadik személynek biztosított
felhasználási jog a GS1 prefix, GS1 cégprefix, és GS1 Számbank elemeire nem
terjed ki.
(60) Szolgáltatói Program: A Társaság által a Partnerek tevékenységének
támogatására, a rendszerhasználat gyakorlati bevezetésének elősegítésére,
valamint a GS1 Rendszer alkalmazásának megkönnyítésére éves rendszerben
indított és a Társaság weboldalán ismertetett egységesen szervezett program.
A Társaság több – a Társaság weboldalán közzétett – szakterület tekintetében
biztosítja a Szolgáltatói Programhoz való csatlakozás lehetőségét. Az egységes
Szolgáltatói Program keretén belül a szolgáltatói területek módosítása,
illetőleg további szolgáltatói területek bevezetése az Általános Üzleti
Feltételek módosítását nem igényli, az előbbiekről a Társaság a weboldalán
elhelyezett hirdetményben nyújt tájékoztatást. A szolgáltatói kategóriákat, az
azokhoz kapcsolódó szolgáltatói területeket a Társaság a weboldalán, az
azokhoz kapcsolódó térítendő díjak összegét pedig a Kondíciós listában teszi
közzé.
(61) Szolgáltatók jegyzéke: A Társaság weboldalán elérhető hivatalos jegyzék a
Társasággal jogviszonyban álló Szolgáltatókról.
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(62) GSIN (Global Shipment Identification Number): Globális Szállítmányazonosító
Szám. A világviszonylatban egyedi, 17 számjegyből álló azonosító szám egy
vagy több logisztikai egység logikai csoportját azonosítja, egy adott eladó-vevő
vonatkozásában, és amelyek egy szállítási értesítés és/vagy rakodójegy alatt
utaznak.
3. számú Melléklet

(63) GINC (Global Identification Number for Consignment): Globális
Küldeményazonosító Szám. A GS1 maximum 30 karakterből álló azonosító
kulcsa áruk logikai csoportját azonosítja, amelyet azzal adnak át a
szállítmányozónak, hogy azt egy egészként szállítsa.
(64) GS1 Logger: A GS1 Magyarország fogyasztók számára fejlesztés alatt álló
szolgáltatása, amely pontos és hiteles termékadatokkal és egyéb
információkkal látja el a vásárlókat a kapcsolódó adatbázisok által.
(65) MyGS1: A Társaság honlapján keresztül elérhető jelszóval védett felület
(gs1hu.org/mygs1), amelyet a Partner a számára biztosított elektronikus 43
jelszava segítségével tud elérni. A felületen a Társaság elérhetővé teszi a
Partner adatait, valamint lehetőséget biztosít adatai módosításához,
jelszóváltoztatáshoz, ellenőrzőszám számításhoz és (licenckódja lejáratáig)
egyéb online szolgáltatás igénybevételéhez.
(66) GS1 Tudástár: A Társaság honlapján, a MyGS1 jelszóval védett felületen
elérhető kiadványok, összefoglalók és esettanulmányok összessége, amely
segíti a GS1 Rendszer magyarországi elterjesztéséért és gyakorlati
alkalmazásba vételét. (gs1hu.org/szolgaltatasaink/tudasmegosztas/tudastar).
(67) GCN (Global Coupon Number): Globális Kuponazonosító Szám. A GS1
legfeljebb 25 számjegyből álló azonosító kulcsa, amely kupon típusok és önálló
kuponok nemzetközileg egyedi azonosítására szolgál.
(68) CPID (Component Part Identifier): Alkatrész/Részegység Azonosító Száma. A
GS1 maximum 30 karakterből álló azonosító kulcsa, amely alkatrészek, illetve
részegységek azonosítását biztosítja.
(69) Licenckód: A Partner által igénybe vett szolgáltatás-csomag elemeit képező
egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyedi azonosító, amely a Partner
számára a jogviszony kezdő napján (eltérő rendelkezés hiányában a Partner
regisztrációja, igénylése, illetve új igénylése napján) képződik és válik
hozzáférhetővé, és amely – eltérő rendelkezés hiányában – az aktiválása után,
a lejáratáig biztosítja a Társaság adott szolgáltatásának igénybevételét, azok
korlátozott terjedelmű felhasználását. A licenckód aktiválásának feltétele a
licencdíj (és első licenckód igénylése, vagy ismételt regisztráció esetén a
regisztrációs díj) 2. sz. melléklet szerinti szabályszerű, maradéktalan Partner
általi teljesítése. A licenckód – a licenc szerződés eltérő rendelkezése
hiányában – az igénylésétől (munkanapon történő igénylés esetén egyúttal
kiadásától) számított 365. napon jár le.
(70) S/N (Serial Number): Egyedi sorszám, amely a GTIN számmal együtt egyedileg
azonosítja a Társaság termékét vagy szolgáltatását.
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(71) LEI azonosító (Legal Entity Identifier): egy betűkből és számokból álló
húszjegyű azonosítókód, amely a pénzügyi tranzakciók során lehetővé teszi a
piaci szereplők egyértelmű azonosítását. A LEI kiadására a GS1 Németország
jogosult, Társaságunk meglévő és leendő partnerei Társaságunk
közreműködésével igényelhetik a GS1 Németországtól a LEI azonosítót akként,
hogy a LEI igénybevétele érdekében szerződéses jogviszonyra lépnek a GS1
Németországgal, valamint megfizetik részére a LEI használatához kapcsolódó
díjtételeket a GS1 Németország által meghatározott díjtételeknek
megfelelően. A LEI szolgáltatás célja egy globális rendszer létrehozása, mely
biztosítja az átláthatóságot és a biztonságot a különböző pénzügyi szereplők
között.
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