LICENC SZERZŐDÉS
GS1 SZABVÁNYOS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
amely létrejött egyrészről
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.
[Adószám: 14300011-2-41; Cg.01-10-045991; székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B.; GLN: 5990000000009; képviseli: Magyar Béla]
mint Licencadó [a továbbiakban: GS1]
másrészről
Székhely:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:
Közösségi adószám:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartási szám:
Vállalkozói igazolvány szám:
Őstermelői igazolvány szám:
Árbevételi kategória:
Számlavezető bank:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Tevékenység:
Szektor:
Cégképviselő neve:
Vállalkozás e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó munkaköri területe:
Kapcsolattartó felelősségi köre:
Kapcsolattartó beosztása:
Web cím:
Vállalkozás telefonszáma:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
Fax száma:
mint Licencvevő [a továbbiakban: Partner]
(a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. A GS1 kijelenti, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-045991 számon bejegyzett, magyarországi

székhellyel rendelkező közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság. A GS1 Magyarország területén – a
GS1 AISBL Inc. engedélye alapján – kizárólagos joggal biztosítja a GS1 nemzetközi szabványok és a számbank,
valamint az ezen alapuló további szolgáltatások használatát, továbbá – a GS1 Data Excellence Inc. engedélye alapján –
ugyancsak kizárólagos joggal biztosítja a GDSN szellemi termékeinek felhasználását, valamint felel a Globális
Termékszámozásért, és (egyebek közt) a Globális Szervezet- és Helyazonosító Számok (GLN) kiadásáért. Jelen licenc
szerződés hatálya a fentiek közül igényelt, megjelölt (3. pont) szolgáltatásokra terjed ki, a jelen szerződés hatálya alatt
aktuálisan fennálló, Partner által igénybe vehető szolgáltatásokat az Igazolás (4. pont) tartalmazza. A GS1 ugyancsak
kijelenti, hogy saját jogán jogosult az általa fejlesztett egyes megoldások felhasználásának engedélyezésére, ilyenre
ugyanakkor kizárólag külön felhasználási szerződés megkötésével kerül sor, jelen licenc szerződés e körben felhasználási
jogot nem biztosít. Nem értendő ugyanakkor ez utóbbi, külön felhasználási szerződés megkötésére vonatkozó
szolgáltatás körébe a Szabványmenedzser szoftver START szolgáltatási csomagjára vonatkozó felhasználási jog, melyet
a GS1 a jelen licenc szerződés hatálya alatt, külön felhasználási szerződés megkötése nélkül biztosít a Partner részére.
A GS1 rögzíti továbbá, hogy célja az, hogy Partnereinek mindazon azonosítási és kommunikációs tevékenységének
kifejtését segítse, amely tevékenységekhez kapcsolódóan szabványos megoldással rendelkezik.
2. Partner kijelenti, hogy – a GS1 által nyújtott teljes körű tájékoztatás alapján – a maga részéről kellő mélységben
megismerte a jelen szerződés szerinti terjedelemben általa az egyes szolgáltatásokhoz rendelt licenckód lejáratáig
felhasználni kívánt egyes GS1 illetve GDSN szellemi termékeket, melyeket illetően tudomásul veszi, elfogadja és
tiszteletben tartja, hogy azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Ptk. és külön jogszabályok
védelme alatt állnak. Partner ugyancsak kijelenti, tudomásul vette, hogy a jelen szerződésben eltérően nem szabályozott
kérdésekre a GS1 által közzétett, a www.gs1hu.org hivatalos weboldalon is elérhető Általános Üzleti Feltételek, míg az
első bekezdésben nevezett Szabványmenedzser START szolgáltatási csomagja vonatkozásában a külön okiratban
foglalt Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. Partner kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételeket, valamint az
Üzletszabályzat (START szolgáltatási csomagra vonatkozó rendelkezéseit) teljes körűen kézhez vette, megismerte,
rendelkezéseit magára nézve maradéktalanul elfogadta, s az abban foglaltakat illető teljes körű, kimerítő, az esetleges
külön kérdéseire is kiterjedő, valamint a Ptk. által meghatározott esetekben a kifejezett figyelemfelhívást is tartalmazó
tájékoztatást megkapta és tudomásul vette. Partner ugyancsak kifejezetten kijelenti, hogy ugyancsak teljes körűen
megismerte és magára nézve maradéktalanul elfogadta a GS1 Adat- és Információvédelmi Szabályzatát, mely ugyancsak
elérhető a hivatkozott hivatalos weboldalon is. Partner ennek alapján jelen szerződés aláírásával az Adat- és
Információvédelmi Szabályzat szerinti adatkezelést tudomásul veszi. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a GS1 a
szerződéses szolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében folyamatosan tájékoztatást nyújt a szolgáltatások
szak- és szabványszerű igénybevételével, továbbá új technikák és eljárások alkalmazásával, valamint a GS1-et érintő
változásokkal kapcsolatosan. A GS1 e hírlevélnek nem minősülő tájékoztatásokat a jelen szerződésben rögzített e-mail
cím útján közli a Partnerei részére, melyet a Partner tudomásul vesz, egyben felelősséget vállal a megadott
kapcsolattartói adatok megfelelőségéért és a GS1 adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásának a kapcsolattartó
rendelkezésére bocsátásáért.
3. Partner kijelenti, hogy az általa igényelt, s az alább megjelölt, illetve az Igazolásban (4. pont) mindenkor hatályosan
feltüntetett licenckód lejáratáig, az Általános Üzleti Feltételek szerinti terjedelemben felhasználható szolgáltatások a
következők:
„Választott szolgáltatások”

- licenckód és lejárata*
* ld. a 4. pontban hivatkozott Igazolásban.

A szolgáltatások szakmai ismertetését az Általános Üzleti Feltételek 1. sz. mellékletét képező Szolgáltatásjegyzék
tartalmazza.
Amennyiben a Partner által igénybevett (felhasznált) szolgáltatások köre jelen szerződés hatálya alatt a Partner erre
vonatkozó igénye szerint vagy más okból módosul, ez nem kívánja meg jelen szerződés alakszerű módosítását. Ez
esetben a 4. pontban hivatkozott Igazolás tartalmazza mindenkor hatályosan a Partner által igénybevett (felhasznált)
szolgáltatások felsorolását, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének feltételéül kiadott licenckódot és annak
lejáratát. Fenti, illetve a Partner által jelen szerződés hatálya alatt bármikor igénybevett (felhasznált) szolgáltatások
licenckód lejáratáig történő igénybe vételének (felhasználásának) ellenértékét és az ellenérték esedékességét az Általános
Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza.
Partner akként nyilatkozik, hogy a GS1 által kibocsátott számlán a rendelési (PO) szám feltüntetését:
kéri

nem kéri

Amennyiben a Partner számlázási rendszere megköveteli a PO szám számlán történő feltüntetését, úgy a Partner vállalja,
hogy jelen licenc szerződés aláírásakor, majd azt követően legkésőbb a licenckód mindenkori lejáratát megelőző 30
napig a GS1 tudomására hozza a PO számot, ellenkező esetben annak számlán történő feltüntetésére a GS1-nek nincs
módja.

4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel a Partner az Általános Üzleti Feltételekben ilyenként meghatározott ún.

5.

6.

7.
8.

GS1 licencre nézve felhasználási jogot szerez, az általa igényelt, 3. pontban felsorolt szolgáltatásokra, az Általános Üzleti
Feltételekben meghatározott terjedelemben és rendelkezések szerint, az ott rögzített mértékű regisztrációs díj és
licencdíj fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően, az adott szolgáltatáshoz rendelt licenckód lejáratáig
tartó időszakra. Partner tudomásul veszi, hogy az általa a fentiek szerint igénybe vett szolgáltatás megjelölését a Partner
pénzügyi teljesítése után a GS1 által kiállított és szükség szerint a szerződés hatálya alatt aktualizált mindenkori Igazolás
tartalmazza. Felek az Általános Üzleti Feltételek (13) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján rögzítik, hogy a
Partner Általános Üzleti Feltételekben megjelölt írásbeli felmondási nyilatkozata hiányában úgy kell tekinteni, hogy a
Partner (amennyiben adószáma nem került felfüggesztésre, valamint nem áll csődeljárás, felszámolás vagy
végelszámolás hatálya alatt) az általa igénybevett szolgáltatásokhoz rendelt licenckód(ok) lejáratának napjától számított
további 365 napos időszakra új licenckódo(ka)t igényelt a korábban igénybevett szolgáltatások további időszakra
történő felhasználása érdekében, az aktuális Díjjegyzékben meghatározott licencdíj fizetési kötelezettség vállalásával.
Az előző rendelkezés nem zárja ki a Partner azon jogosultságát, hogy a korábban igénybevett szolgáltatás további 365
napos időszakra történő felhasználása érdekében új licenckód igénylésére bármikor külön jognyilatkozatot tegyen.
Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a díjfizetési kötelezettségei mértékét a GS1 az Általános Üzleti
Feltételekben, valamint a Ptk. által lehetővé tett körben és mértékben jogosult egyoldalúan módosítani. Amennyiben a
módosított mértéket a Partner nem fogadja el, jogosult a jogviszonyt a jövőre nézve rendes felmondással megszüntetni,
egyebekben az Általános Üzleti Feltételekben foglaltak szerint.
Partner vállalja, hogy a saját adatait érintő illetve szervezeti (gazdasági társaság esetén cégjogi) változásait haladéktalanul
bejelenti a GS1 felé, ugyanakkor ettől függetlenül is felhatalmazza a GS1-et, hogy a róla elérhető céginformációt vagy
egyéb közhiteles nyilvántartáson alapuló információt maga lekérje az adatbázis működtetőjétől. Partner ugyancsak
vállalja, hogy saját gazdálkodásának az Általános Üzleti Feltételekben meghatározott követelményeket kielégítő adatait
azok keletkezésekor illetve változásakor haladéktalanul bejelenti a GS1 felé, egyúttal felhatalmazza a GS1-et az előzőek
szerint a megfelelő információ lekérésére.
Felek megállapodnak, hogy jogviszonyuk jelen szerződés elfogadásakor, online regisztráció esetén pedig a regisztrációs
igény online elküldésekor jön létre, ez utóbbira vonatkozó eltérő szabályokat az Általános Üzleti Feltételek és a hivatalos
weboldal online regisztrációs felületén elhelyezett Hirdetményben foglalt teljes körű tájékoztatás tartalmazza. Felek
megállapodnak, hogy a felhasználási jogok teljes körű igénybevétele érdekében az online módon regisztráló Partner is
köteles arra, hogy jelen szerződést a maga részéről szabályszerűen aláírva visszaküldje a GS1 részére. Ennek
elmulasztására, valamint a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó részletes szabályokat az Általános Üzleti
Feltételek tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmának módosításakor jelen okirat illetve a
módosító okirat kifejezett aláírására nincs szükség, amennyiben a módosításra az Általános Üzleti Feltételekben
meghatározottak szerint kerül sor.
A GS1 szavatossági és más kötelezettségeit, úgyszintén a Partner felhasználással és a felhasználási jogosultsága
megszűnésével, a felmondás jogkövetkezményeivel kapcsolatos, utóbbi körben az azonosítóval ellátott termékek és
szolgáltatások piacról történő kivonására vonatkozó, és egyéb kötelezettségeket az Általános Üzleti Feltételek részletezi.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a GS1 Általános Üzleti feltételei,
a Ptk., valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, szabályszerűen
aláírták.
Budapest, …………………………….

..............................................................
Licencadó**

**

.............................................................
Licencvevő**

Jelen Licenc Szerződés aláírás nélkül is érvényes valamennyi olyan Partner számára, mely Partner és a GS1 között 2018. december 31. napján
hatályos jogviszony állt fenn.

