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Brussels, 12 June 2OL7

GSl AISBL, formerly called "EAN International", is an international not-for-profit association
incorporated under the laws of Belgium with its registered office in Brussels, Belgium
("GSl"). It has a global reach through its Member Organisations established in 112 countries.
GS1 develops international standards for product identification using barcodes and radio
frequency identification as well as business-to-business standards for electronic commerce
and data synchronisation. GS1 is the owner of intellectual property rights - including
copyright and trademarks - that protect the system of standards developed by GS1 (GS1
System).
GS1 declares that it reserves any intellectual property in its ownership not specifically granted

to third

persons and reserves the right

to enforce its property rights and prosecute

infringements.

In Hungary, GSl Magyarország Nonprofit Zrt. (GSl Hungary) is the authorised

GS1

Member Organisation. In this capacity GS1 Hungary administers the GSl System in Hungary
and is the sole reoresentative of GSl for that territory.

GSl confirms and reaffirms the contents of the rights certificates issued by GSl concerning
the rights of GS1 Hungary on 26 August, 2005, on 4 September, 2009 and B July,20L3,
respectively.

It

is hereby confirmed and reaffirmed that, by virtue of its membership in GSl, GSl Hungary
has - in particular but without limitations - the exclusive right in Hungary to allocate and
provide GSl (EAN) identification numbers (barcode numbers) to companies or other

third persons.

It

is restated hereby that in Hungary, GS1 Hungary is the sole source for

Global Company Prefixes (GCP) which are used to create Global Trade Identification Numbers
(GTINS) and Global Location Numbers (GLNs). GS1 Hungary has the right and capacity to
validate the numbers properly granted for product identification, electronic commerce and
other purposes. The copyright rights conferred on GS1 Hungary by GSl include the right to
produce compliant derivative works based on GS1 Standards and Specifications.

GSl Hungary - as the sole representative of GSl in Hungary - is entitled to protect the
intellectual property rights of GS1 - including copyright and trademarks - in the case of any
infringements, to prevent any disturbances to the GS1 System and to prevent the
unauthorised use of the GS1 identifiers and solutions.
GS1 Member Organisations, such as GS1 Hungary, develop and provide certain services that
support the implementation of the standards by the industry in their countries. Being
independent entities, the GSl Member Organisations define autonomously the terms and
conditions that apply to their own local services.

The above is a non-exhaustive list of the rights of GS1 Hungary.
The unauthorised use of GS1 identifiers undermines the integrity of the GSl System, creates
risks of duplication of numbers, confusion in the market and disruption of the supply chains
in Hungary and abroad and may result in damage. This is especially concerning in the
healthcare sector.

In order to avoid unauthorised or improper use of GS1 numbers and EAN/UPC barcodes

in

Hungary, please contact GS1 Hungary.
Finally, we would like to draw your attention to the fact that with the increased needs for
proper identification and traceability of healthcare products and medical devices,
governments are looking at GS1 identifiers, standards and services to meet these challenges.
GSl globally and, in Hungary, GSl Hungary are uniquely placed to be the discussion partner
for healthcare regulators on these challenges. GS1 Hungary's expertise will ensure the proper
and standard-compliant use and implementation of the GS1 identifiers and standards in the
healthcare sector.
Signed for GS1 by Authorised Signatory:
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Marie Petre, Di reçfr Corporate and Legal Affairs
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Az üzleti élet közös nyelve

TANÚSÍTVÁNY

Brüsszel, 2017. június 12.
A GS1 AISBL (korábbi nevén EAN International) brüsszeli székhelyű, Belgium joga szerint
bejegyzett nemzetközi nonprofit szervezet („GS1”). 112 országban működő tagszervezetei révén
globális befolyással rendelkezik. A GS1 a vonalkódos termékazonosítás és rádiófrekvenciás
azonosítás nemzetközi szabványait, továbbá az elektronikus kereskedelem és az
adatszinkronizálás vállalatközi szabványait fejleszti. A GS1 szervezet kizárólagos tulajdonában
van a GS1 által kifejlesztett szabványrendszer (GS1 rendszer) szellemi tulajdonjoga, beleértve a
szerzői jogokat és a védjegyeket is.
A GS1 kijelenti, hogy fenntart minden tulajdonát képező szellemi tulajdonjogot, amely nem került
átruházásra harmadik személy számára, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy tulajdonjogait
érvényesítse és jogsértés esetén jogi eljárást kezdeményezzen.
Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (GS1 Magyarország) a GS1 szervezet
meghatalmazott tagszervezete. Ebben a minőségében a GS1 Magyarország jogosult a GS1
rendszer magyarországi kezelésére, és egyben Magyarországon a GS1 kizárólagos
képviselője.
A GS1 szervezet igazolja és újólag jóváhagyja az általa 2005. augusztus 26-án, 2009.
szeptember 4-én, illetve 2013. július 8-án kibocsátott, a GS1 Magyarország jogosultságaira
vonatkozó tanúsítványok tartalmát.
Igazoljuk és megerősítjük, hogy a GS1 tagszervezeteként a GS1 Magyarország jogosult a GS1
(EAN) azonosítószámok (vonalkód számok) kiadására vállalatok vagy más harmadik
személyek számára. Ezennel ismételten kijelentjük, hogy Magyarországon a GS1 Magyarország
a GTIN (Global Trade Identification Number) és GLN (Global Location Number) számok
létrehozásához alkalmazott GCP számok (Global Company Prefixes) hivatalos forráshelye. A
GS1 Magyarország jogosult és képes a termékazonosítás, elektronikus kereskedelem, illetve
egyéb célból jogszerűen kiadott számok érvényesítésére. A GS1 Magyarországra átruházott
szerzői jogok között szerepel, hogy a GS1 Magyarország jogosult a GS1 Szabványokon és
Specifikációkon alapuló önálló munka végzésére.
A GS1 kizárólagos magyarországi képviselőjeként jogsértés esetén a GS1 Magyarország
jogosult a GS1 szellemi tulajdonhoz fűződő jogait (beleértve a szerzői jogokat és a védjegyeket)
védeni, hogy a GS1 rendszer esetleges zavarait megelőzze, és megakadályozza a GS1
azonosítók és megoldások jogosulatlan használatát.
A GS1 tagszervezetei, mint a GS1 Magyarország is, olyan szolgáltatásokat fejlesztenek ki, illetve
nyújtanak, amelyek a szabványok ipari szereplők általi teljesítését támogatják az adott
országban. Tekintve, hogy a GS1 tagszervezetek egymástól független jogalanyok, maguk
határozzák meg a helyi szolgáltatásaikra vonatkozó szerződési feltételeket.

A fentiekben leírtak nem tartalmazzák teljes körűen a GS1 Magyarország jogosultságait.
A GS1 azonosítók jogosulatlan felhasználása veszélyezteti a GS1 rendszer integritását, a
számok duplikációjának veszélyével jár, zavart kelt a piacokon és veszélyezteti az ellátási láncok
működését Magyarországon és más országokban is, valamint károkat okozhat. Ez különösen az
egészségügyi ágazatban ad okot aggodalomra.
A GS1 számok és az EAN/UPC vonalkódok jogosulatlan vagy helytelen felhasználásának
megakadályozása érdekében kérjük, észrevételeivel forduljon a GS1 Magyarországhoz.
Végezetül szeretnénk szíves figyelmét felhívni arra, hogy az egészségügyi termékek és
orvostechnikai eszközök megfelelő azonosítása és nyomon követhetősége iránt megnövekedett
szükségletek miatt a kormányok a GS1 azonosítókra, szabványokra és szolgáltatásokra kívánnak
támaszkodni annak érdekében, hogy e feladatoknak megfelelhessenek. Világviszonylatban a
GS1, Magyarországon pedig a GS1 Magyarország egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy ezen
kihívások kapcsán az egészségügyi szabályozó hatóságok tárgyalópartnerei legyenek. A GS1
Magyarország szakértelme biztosítani fogja a GS1 azonosítók és szabványok megfelelő,
szabványszerű felhasználását, illetve teljesítését az egészségügyi ágazatban.
A GS1 nevében jogosult aláíró:

Marie Petre, Vállalati Szervezeti és Jogi Üzletág Igazgató
Kelt: 2017. június 12.
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