V.10.1

Domain Név Regisztrációjának Általános Feltételei
DEFINÍCIÓK
Jelen domain név regisztrációjának használati feltételeiben („Általános feltételek”),
a Regisztrációs irányelvben, a Regisztrációs eljárásokban, az ADR Szabályzatban, a
„WHOIS” irányelvekben és ezek kapcsolódó függelékeiben az alábbi, nagy
kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

ADR eljárás

jelentése, mint a jogvitarendezési szabályokban;

Domain név

bármely .eu felső szintű domain vagy a .eu más ábécében
elérhető változatai alatt regisztrált domain név;

ADR szabályok

a Közérdekű szabályzat 22. cikkelyében leírt Alternatív
jogvitarendezési (ADR) eljárás szabályait jelenti;

. eu rendelet

az Európai Parlament és Tanács 2002. április
felső szintű Domain beiktatására vonatkozó
2002. április 30., 1–5. o.; 733/2002. számú EC
jelenti, valamint ezen rendeletek ezen
lehetséges módosításai;

Általános
alkalmassági
feltételek

a .eu rendelet 4 (2) cikkelyének
meghatározott alkalmassági feltételek;

Homoglif(ek)

olyan két, vagy több karakter, vagy jel, melyek alakja
teljesen
identikus,
vagy
első
látásra
nem
megkülönböztethető. Homoglif domain nevekről akkor
beszélünk,
mikor
egy
domain
név
karakterjei
megegyeznek egy másik domain név karakterjeivel,
melyek mindkét domain névben ugyan azon a helyen
találhatóak;

Homoglif csomag

olyan domain neveket jelent, melyek egymásnak egyaránt
homoglifei;

Operatív homoglif
csomag

egy olyan homoglif csomagot jelent, melynek egyik
változatára már létezik bejegyzett, zárolt, fenntartott,
visszavont, karanténban található, elkobozott vagy
felfüggesztett domain név;

Onsite kapcsolat

Egy olyan magán, vagy jogi személy, aki a domain birtokos
nevében a bejegyzett domain név műszaki beállításaiért
és/vagy a domain névhez kötődő más szolgáltatásokért
(web oldal, e-mail, stb.) felel, de nem azonos a domain név
akkreditált regisztrátorával;

Közérdekű
szabályzat

a .eu felső szintű domain beiktatására és funkcióira
vonatkozó közérdekű szabályozást leíró és a beiktatás
irányelveit szabályozó 874/2004 sz., 2004. április 28-án
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(b)

22-i, a .eu
OJ L, 113,
Rendeletét
rendeletek

pontjában
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kelt Bizottsági rendelet (EC), OJ L, 162, 2004. április 30.,
40–50. o.,valamint ennek módosításai;
Bejegyzést kérő
személy

az a természetes vagy jogi személy, aki a domain nevet
Regisztrátor által regisztrálta, és akinek a személyes
adatai a regisztrációs adatbázisban és a web alapú
"WHOIS"
keresőszolgáltatás
adatbázisában
is
megtalálhatóak;

Regisztrátor

az a szervezet, amely a Nyilvántartóval szerződve
akkreditációt
szerezve
domain
név
regisztrációs
szolgáltatást kínál;

Regisztrációs
eljárások

a Nyilvántartó honlapján közzétett technikai irányelvek;

Regisztrációs
irányelvek

a Nyilvántartó honlapján közzétett dokumentum;

Nyilvántartó

az EURid vzw (RPR Brussel – VAT BE 0864.240.405,
bejegyzett székhelye: Telecomlaan 9, 1831 Diegem,
Belgium), a .eu felső szintű domain és annak más
ábécében elérhető változatainak Európai Bizottság által
kijelölt nyilvántartója;

Rendeletek

a .eu rendeletet és a Közérdekű szabályzatot jelenti;

Szabályok

minden szabály és rendelet, amelyek a .eu felső szintű
Domain alatt regisztrált domain névre, vagy a .eu más
ábécében elérhető változataira vonatkozik, beleértve
többek között a 733/2002 rendeletet, a 874/2004
rendeletet, az 1654/2005 rendeletet, azok későbbi
módosításait, a regisztrációs irányelvet, a .eu általános
szerződési feltételeit, a WHOIS szabályzatát, az ADR
szabályait és az ADR kiegészítő szabályait, amint azok az
EURid (www.eurid.eu) weboldalán, a Cseh Köztársaság
Választottbíróságának (www.adr.eu) weboldalán és a WIPO
Választottbírósági
és
Közvetítői
Központjának
(www.wipo.int) weboldalán megtalálhatók;

Időszak

egy Domain név bejegyzésének (megújítható) időszaka,
években számítva, a bejegyzés napjától kezdve, és egytől
(1) tíz (10) évig terjedve;
A február 29-én bejegyzett Domain nevek mindig február
28-án kerülnek megújításra;

Nyilvántartó
honlapja
„WHOIS”
irányelvek

a http://www.eurid.eu URL-címen elérhető
jelenti;

webhelyet

A Nyilvántartó honlapján rendelkezésre álló „WHOIS”
irányelvek.
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Jelen Álatalános feltételek, akárcsak a Regisztrációs irányelvek, az ADR szabályok)
és a Rendeletek lefektetik a Nyilvántartó, a Regisztrátor és a Bejegyzést kérő
személy jogait és kötelezettségeit, tekintettel bármely, Domain név bejegyzésére
irányuló kérelemre, ennek a bejegyzésére és megújítására, beleértve minden ilyen
jellegű Domain névre vonatkozó ügyet is.
1. SZAKASZ

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Kizárólag az Általános alkalmassági feltételeknek megfelelő természetes
személyek, vállalatok vagy szervezetek jegyezhetnek be Domain nevet.

2. SZAKASZ

A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN ELV; HOZZÁFÉRHETŐSÉGI ÉS MŰSZAKI
KÖVETELMÉNYEK; ZÁROLT ÉS FENNTARTOTT NEVEK

1.
Hacsak a Szabályok másképp nem rendelkeznek, a Nyilvántartó a kérelmek
beérkezésének sorrendjében jegyzi be a Domain neveket, összhangban az itt
meghatározott feltételekkel.
E tekintetben kizárólag a hiánytalan és technikailag megfelelő kérelemnek vagy
jelentkezésnek a Nyilvántartó rendszerébe történő beérkezésének dátuma és ideje
az irányadó, ahogy a Regisztrációs eljárásokban is megtalálható.
2.

Kizárólag az alábbi nevek jegyezhetők be Domain névként:
(i) hozzáférhető nevek; egy név akkor hozzáférhető, ha:
a. még nem jegyezték be Domain névként;
b. nem zárolt, fenntartott vagy „nem regisztrálható” státusszal rendelkezik a
Közérdekű szabályzatban hivatkozott módon, hacsak abban nem található
ezzel ellentétes rendelkezés;
c. nem része egy Operatív homoglif csomagnak;
(ii) Azon nevek, melyek a következő műszaki és lexikai követelményeknek
felelnek meg:
a. legalább 2 karakter hosszúságú mielőtt átírásra kerül ACE formátumba (nem
beleértve a felső szintű domaint bármelyik esetlegesen elérhető ábécében),
és legfeljebb 63 karakter hosszúságú miután átírásra kerül ACE formátumba
(nem beleértve a felső szintű domaint bármelyik esetlegesen elérhető
ábécében st) azt követően, hogy a nagybetűket kisbetűkkel
helyettesítették;
b. latin, görög, vagy Cirill jelkészletek azon karaktereit használják csak (melyek
a támogatott karakterek listáján szerepelnek a nyilvántartó honlapján) az
UNICODE kódrendszeren belül;
c. a megválasztott karaktereknek azonosaknak kell lenniük a felső szintű
domain kiterjesztéssel (megegyező ábécé);
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d. csak egyféle karakterkészlet betűit tartalmazza az UNICODE kódrendszeren
belül, beleértve a „0”-tól „9”-ig terjedő számjegyeket és/vagy kötőjelet;(„ ”);
e. nem kötőjellel („ - ”) kezdődik vagy végződik;
f.

nem tartalmaz kötőjelet („ - ”) a 3. és 4. pozícióban, hacsak nem kezdődik
az „xn” karakterekkel;

g. nem kizárólagosan alpha-2 országkódot tartalmaz;
h. nem tartalmazhat más karaktereket, mint a szabványos latin ábécét „A”-tól
„Z”-ig vagy „a”-tól „z”-ig, „0” és „9” közötti számjegyeket, vagy kötőjelet
(„-”) ha a név az „xn--” karakterekkel kezdődik.
Minden fenti feltételeknek meg kell felelni.

3. SZAKASZ

A BEJEGYZÉST KÉRŐ SZEMÉLY KÖTELESSÉGEI

Az Időszak során a Bejegyzést kérő személyre az alábbi kötelezettségek
vonatkoznak. A Bejegyzést kérő személy köteles:
1.

a Regisztrációs irányelvekben hivatkozott kapcsolattartási adatait mindig
pontosan, hiánytalanul és időszerűen (i) a Regisztrátorának, mellyel
szerződést kötött, és (ii) a Nyilvántartónak (a Regisztrátor által)
rendelkezésére bocsátani, a Regisztrációs irányelvekben leírt módon.
Továbbá, a Bejegyzést kérő személy kötelező erővel biztosítja és garantálja,
hogy a Nyilvántartónak megadott elektronikus levélcíme működő levélcím;

2.

a Domain nevet oly módon használnia, mellyel nem sérti harmadik fél
érdekeit, a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, beleértve a faji,
nyelvi, nemi, vallási vagy politikai nézetek diszkriminációjára vonatozó
törvényeket;

3.

nem használni a Domain nevet (i) rosszhiszeműen, illetve (ii) semmilyen
törvénybe ütköző cselekedetre.

4. SZAKASZ

A BEJEGYZÉST KÉRŐ SZEMÉLY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI ÉS GARANCIÁI

A Bejegyzést kérő személy kötelező erővel biztosítja és szavatolja, hogy:
1.

megfelel az Általános alkalmassági feltételeknek, és Regisztrátorán
keresztül tudatja a Nyilvántartóval, ha megszűnne e feltételek
bármelyikének is megfelelni;

2.

a Nyilvántartó részére a Domain név bejegyzési folyamata során benyújtott
adatok valósak, hiánytalanok és pontosak;

3.

a Domain nevet jóhiszeműen, törvényes céllal jegyzi be, nem sérti
semmilyen harmadik fél jogait;

4.

a Domain név nem sért közízlést vagy közerkölcsöt (pl. nem trágár vagy
bántó jellegű), sem pedig törvényt;

5.

az Időszak során tartja magát e Használati feltételek és bármely vonatkozó
szabály rendelkezéseihez.
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5. SZAKASZ

DÍJAK ÉS KIFIZETÉSEK

1.

A Nyilvántartó által a Regisztrátornak a Domain nevek bejegyzéséért,
megújításáért,
időszak-meghosszabbításáért,
átruházásáért
és
újraaktiválásáért felszámított vonatkozó díjakat a Nyilvántartó a honlapján
teszi közzé.

2.

Bármely esedékes díj kifizetése, melyért kizárólagosan a Bejegyzést kérő
személy felelős, a Regisztrátoron keresztül kell, hogy történjen a
Nyilvántartó részére. A Nyilvántartó nem felelős semmilyen, a Regisztrátor
révén e tekintetben bekövetkezett hibáért, beleértve, amikor az ilyen jellegű
hibák az adott Domain név bejegyzésének meghiúsulását vagy törlését
eredményezik.

6. SZAKASZ

IDŐSZAK,
MEGHOSSZABBÍTÁSA
1.

2.

A

DOMAIN

NÉV

REGISZTRÁCIÓJÁNAK

Bármely Domain név regisztrációjának Időszaka
definíciójának megfelelően kezdődik és végződik.

az

MEGÚJÍTÁSA

Időszak

ÉS

fenti

Hacsak jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, az Időszak
hallgatólagosan meghosszabbodik egy újabb Időszakra, az Időszak
definíciója értelmében.
A Bejegyzést kérő személynek jogában áll a Domain név regisztrációt
megszüntetni, a Regisztrátorával kötött megállapodásában foglaltaknak
megfelelően. Az ilyen jellegű megszüntetés csupán akkor lép életbe, ha a
Nyilvántartó megkapja a Regisztrátor által benyújtott törlési kérelmet.
Amennyiben a Nyilvántartóhoz ilyen kérelem nem érkezik, a Nyilvántartónak
jogában áll felszámolni a kapcsolódó megújítási díj(ak)at a megújított
Időszakra vonatkozóan, a Regisztrációs irányelvek 9. szakaszában
leírtaknak megfelelően.

3.

A Nyilvántartó nem köteles előre tájékoztatni a Bejegyzést kérő személyt az
Időszak lejártáról.

4.

A Nyilvántartónak joga van a Domain név azonnali felfüggesztéséhez vagy
törléséhez, ha a Bejegyzést kérő személy megsérti a Szabályokat.

7. SZAKASZ
1.

DOMAIN NÉV ÁTRUHÁZÁSA

A feltételek 8. Szakasza értelmében, valamint a Regisztrációs irányelv 10.
Szakasza értelmében egy Bejegyzést kérő személynek jogában áll egy
Domain névnek más Bejegyzést kérő személyre vagy/és más Regisztrátorra
való átruházására, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
1) a Domain név egy új Bejegyzést kérő személyre ruházódik át, és ez
a Bejegyzést kérő személy megerősítette, hogy megfelel az Általános
alkalmassági feltételeknek; és
2) az átruházást kezdeményező Regisztrátor regisztrátori egyenlege
elegendő az átruházási díj megfizetésére.
Az Átruházási eljáráson résztvevő Regisztrátorok és Bejegyzést kérő
személyek elismerik és szavatolják a Domain név Átruházásának
érvényességét.

2.

Egy zárolt Domain név nem ruházható át, kizárólag:
(a) az ADR eljárás egyik zsűritagjának vagy
5
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(b) egy tagállam bíróságának döntése alapján
3.
A Domainnév az Időszak során bármikor átruházható a Bejegyzést
kérő személy jogutódjaira (a Bejegyzést kérő személy halála esetén) vagy a
Bejegyzést kérő személy vagyonának vásárlójára (amennyiben a Bejegyzést
kérő személy ellen a Közérdekű szabályzat 19.2 szakaszában hivatkozott
eljárás indult), a megfelelő dokumentáció benyújtását követően, és a
Regisztrációs irányelvek által meghatározott eljárás keretében, feltéve, ha
a jogutódok vagy a vásárló megfelelnek a jelen dokumentum 1. szakaszában
meghatározott alkalmassági feltételeknek. Az eféle Átruházás a
Regisztációs irányelv 10. Szakaszában leírt eljárás szerint történik.
Amennyiben a Regisztrátor nem közli a Bejegyzést kérő személlyel az
egyedi kódot a Regisztrációs irányelv 10. Szakasza értelmében a Bejegyzést
kérő személynek jogában áll az engedélyezési kódot közvetlenül a
Nyilvántartótól kérvényezni, feltéve, ha a Bejegyzést kérő személy igazolni
tudja, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy a kódot a
Regisztrátorától szerezze meg, de a Regisztrátor ezt nem tette meg. Ilyen
esetben a beérkező kérvény és mellékelt információ elbírálása után a
Nyilvántartó úgy dönthet, hogy kiadja az Engedélyezési kódot közvetlenül a
Bejegyzést kérő személynek.
A Nyilvántartó nem vonható felelősségre egy Domain név Átruházásáért. A
(jelen és/vagy új) Regisztrátor, valamint a (jelen és/vagy új) Bejegyzést kérő
személy teljesen és kizárólagosan felelősek azért, hogy egy Domain név
Átruházása megfelelően van dokumentálva és kérelmezve egy
felhatalmazott személy által.
A kétségek elkerülése érdekében a Regisztrációs irányelv 10.3 szakasza
értelmében az ilyen Átruházáskor a Domain név Időszaka nem változik
8. SZAKASZ
FELFÜGGESZTETT,
NYILVÁNTARTÓI DOMAIN ZÁR
1.

ZÁROLT

ÉS

VISSZAVONT

DOMAINNEVEK,

A Nyilvántartó bármely Domain nevet felfüggeszt
(i)

negyven (40) napra, ha és amennyiben a Nyilvántartó megkapta a
visszavonási kérelmet a Regisztrátortól, , jelen dokumentum 6.2
szakaszával összhangban. A negyvennapos felfüggesztési időszak
(a) a visszavonási kérelemben említett dátummal vagy (b) a
visszavonási dátum készítésének dátumával kezdődik, amennyiben
a visszavonási kérelemben említett dátum ennél a dátumnál korábbi,
vagy a törlési kérelem nem tartalmaz megadott dátumot.

(ii)

mellyel kapcsolatban a Nyilvántartó felkérte a Bejegyzést kérő
személyt, hogy a Regisztrációs irányelvek 10.1 szakaszában
leírtaknak megfelelően cseréljen Regisztrátort.

A fenti esetekben a Domain név nem használható. A Nyilvántartó a
webalapú „WHOIS” adatbázisban teszi közzé a Domain név felfüggesztett
státuszát.
2.

A fenti (i) bekezdésben említett felfüggesztési időszak során
(i)

a Bejegyzést kérő személy kérelmezheti a felfüggesztett Domain név
Újraaktiválását vagy Átruházását a Regisztációs irányelv 11.
Szakasza értelmében. A Nyilvántartó csak akkor aktivál újra egy
felfüggesztett Domain nevet, ha a Regisztrátor regisztrátori
egyenlege elegendő az adott díj megfizetésére.
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(ii)

a Bejegyzést kérő személy jogutódjai (a Bejegyzést kérő személy
halála esetén) vagy az illetékes adminisztrátor (amennyiben a
Bejegyzést kérő személy ellen a Közérdekű szabályzat 19(2)
szakaszában hivatkozott eljárás indult), kérhetik a felfüggesztett
Domain név bejegyzését a Bejegyzést kérő személy jogutódjainak
vagy a Bejegyzést kérő személy vagyonának felvásárlója nevén,
összhangban a Regisztrációs irányelvekben leírtakkal.

Amennyiben a fenti (i) bekezdésben hivatkozott felfüggesztési időszak során
a Domain nevet nem aktiválják újra, a Bejegyzést kérő személy jogutódjai
(a Bejegyzést kérő személy halála esetén) vagy az illetékes adminisztrátor
(amennyiben a Bejegyzést kérő személy ellen a Közérdekű szabályzat 19(2)
szakaszában hivatkozott eljárás indult) pedig nem jegyeztetik be saját
nevükre, a Nyilvántartó a negyvennapos felfüggesztési időszak lejártával
általánosan elérhetővé nyilvánítja az adott Domain nevet.
3.

A Nyilvántartó bármely Domain nevet zárol,
a.

melyet egy tagállam bírósága sérelmesnek, fajgyűlölőnek vagy
közerkölcsöt sértőnek talált, a bírósági döntésről szóló értesítés
átvételével, a Közérdekű szabályzat 18. cikkelyében leírtaknak
megfelelően. A végső bírósági határozat kézhezvételét követően a
Domain név visszavonásra és zárolásra kerül arra az időre, míg a
vonatkozó bírósági határozat érvényben marad.

b.

amennyiben tudomást szerez róla, hogy egy ADR vagy jogi eljárás
folyamatban van, míg ezen eljárások le nem zárulnak, és a
Nyilvántartóhoz meg nem érkezik a vonatkozó határozat, (a) a
Domain név nem ruházható át egy új Bejegyzést kérő személyre,
és/vagy Regisztrátorra, valamint (b) a Bejegyzést kérő személy nem
módosíthatja a zárolt Domain névre vonatkozóan a kapcsolattartási
adatait.

c.

amennyiben értesítette a Bejegyzést kérő személyt és/vagy az
Regisztrátort a Regisztrációs Irányelvek 12.2 szakasza értelmében.

4.

A Nyilvántartó az ADR eljárás vagy bírósági zsűri határozatát követően
bármely vonatkozó Domain nevet visszavon.

5.

A Nyilvántartó saját belátása szerint és anélkül, hogy nem jogi eljárásra
benyújtaná a vita tárgyát képező ügyet, kizárólag az alábbi okokból vonhatja
vissza egy adott Domain név regisztrációját:
(i)
(ii)
(iii)

a Nyilvántartó felé kimagaslóan nagy értékű adósság; vagy
a Bejegyzést kérő személy nem teljesíti az Általános alkalmassági
feltételeket; vagy
a Bejegyzést kérő személy megsérti a Szabályokat,

a visszavonást pedig a Regisztrációs irányelvek 12. szakaszában leírtaknak
megfelelően folytatja le.
6.

A Regisztrátor bármikor kérvényezheti, hogy a Nyilvántartó aktiválja egy
adott Domain név Nyilvántartói domain zárját. A Nyilvántartói domain zár
egy olyan szolgáltatás, melyet a Nyilvántartó kínál a Domain nevek nem
kívánt átruházása vagy törlése és az adatok frissítése ellen, azáltal, hogy az
adott domain nevet „lezárja”. Míg a Nyilvántartói domain zár szolgáltatás
aktív egy adott Domain névre, a domainhez kötődő adatok nem frissíthetők,

7

V.10.1
valamint a Domain név Átruházása új Regisztrátorra, vagy egy új Bejegyzést
kérő személyre nem lehetséges.
9. SZAKASZ

ADOMÁNYOZOTT JOGOK

1.

Egy Domain név regisztrációja során a Bejegyzést kérő személy korlátozott,
átruházható, megújítható, kizárólagos jogot szerez a Domain név
használatához az Időszak idejére, hacsak a Szabályok másképp nem
határoznak. A Bejegyzést kérő személy semmilyen egyéb jogot nem
követelhet az itt megjelölteken kívül.

2.

A Domain név bejegyzését követően a Bejegyzést kérő személynek a
visszavonás már nem áll jogában.

10. SZAKASZ A

NYILVÁNTARTÓ
KOMMUNIKÁCIÓ RENDJE
1.

A

BEJEGYZÉST

KÉRŐ

SZEMÉLY

KÖZÖTTI

A Nyilvántartó és a Bejegyzést kérő személy közötti hivatalos kommunikáció
elektronikus levél formájában történik:
(i)
(ii)

2.

ÉS

ha a Nyilvántartó a címzett: info@eurid.eu;
ha a Bejegyzést kérő személy a címzett: a Regisztrátoron keresztül a
Nyilvántartóhoz eljuttatott elektronikus levélcím, ahogy a webalapú
„WHOIS” adatbázisban látható.

A Nyilvántartó és a Bejegyzést kérő személy közötti minden kommunikáció
az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén kell, hogy folyjon.

11. SZAKASZ TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM
A Domain név regisztrációjával és a Használati feltételek elfogadásával a
Bejegyzést kérő személy, adott esetben az Onsite kontakt feljogosítja a
Nyilvántartót arra, hogy a domainnév rendszer működtetéséhez szükséges
személyes és egyéb adatait feldolgozza a Nyilvántartó webboldalán megtalálható
Adatvédelmi irányelveknek és a WHOIS irányelveknek megfelelően.
A rendeletekből kifolyólag a regisztrációs adatok pontosságának bebiztosítása
céljából, és más adminisztratív célból a Nyilvántartó adatfeldolgozókat és
kiegészítő adatfeldolgozókat alkalmazhat. A Nyilvántartó adatbázisában szereplő
személyes adatok feldolgozása kizárólag a Nyilvántartó megbízásából és a
Nyilvántartó használatára történik.
12. SZAKASZ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
1.

A Nyilvántartót nem terheli felelősség semmilyen, akár szerződésből, vétkes
cselekedetből (beleértve a hanyagságot is) vagy bármilyen más okból eredő
közvetett, következményes vagy véletlenszerű kárért és anyagi
veszteségért, amely a Domain név bejegyzéséből vagy használatából,
illetve a webhely vagy a szoftver használatából ered, vagy ahhoz
kapcsolódik, még akkor sem, ha a webhely vagy szoftver fel is hívta a
figyelmet a használatukból fakadó esetleges károkra és veszteségekre, nem
kizárólagosan beleértve:
(i)

egy adott Domain név regisztrációja vagy megújítása (illetve
sikertelen regisztrációja vagy megújítása) a Bejegyzést kérő személy
8
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)

nevére vagy egy harmadik fél nevére, a személyazonossággal
felmerülő hibák miatt;
a Nyilvántartó jogosultságának megszűnése a felső szintű
domainnevek regisztrációját illetően;
egy Domain névvel kapcsolatos jogok, melyekre a harmadik fél
igényt tart,
műszakii problémák vagy hibák;
a Regisztrátor cselekedetei vagy cselekedetének hiányosságai a
Domain név bejegyzésére vagy a megújításra vonatkozóan, melyek
a sikertelen regisztrációt vagy a Domain név törlését eredményezik;

kivéve olyan esetekben, amikor a Nyilvántartó szándékos hanyag kezelése
bebizonyosodik.
A Nyilvántartó felelőssége a veszteségeket illetően minden esetben a
Nyilvántartóval szembeni jogvita kezdeményezésének idején aktuális
regisztrációs díjra korlátozódik. A Bejegyzést kérő személy elfogadja, hogy
nagyobb vagy egyéb kártérítést nem követelhet a Nyilvántartótól.
2.

A Bejegyzést kérő személyt terheli minden költség, kiadás vagy veszteség,
melyet a Nyilvántartó okozott, abban az esetben, amikor a Bejegyzést kérő
személy megszegte az Általános feltételekben foglaltakat. Továbbá, a
Bejegyzést kérő személy nem tartja felelősnek a Nyilvántartótt harmadik fél
által benyújtott igényekért vagy kezdeményezett vitákért, és kártalanítja a
Nyilvántartót minden olyan költségért vagy kiadásért, melyet a harmadik fél
a Nyilvántartó elleni fellépése által okozott, s mely fellépés oka olyan
Domain név bejegyeztetése vagy használata, mely sérti a harmadik fél
érdekeit.

3.

Amennyiben az EURid felé valamely végrehajtó hatóságtól arra vonatkozó
kérés érkezik, hogy tegyen intézkedéseket valamely Domain név ellen
(beleértve, de nem kizárólagosan a Domain név átirányítását vagy
érvénytelenítését), az EURid teljesíti az ilyen kéréseket. Az EURid nem
tartozik felelősséggel a Bejegyzést kérő személy vagy bármely harmadik fél
által az ilyen kérés teljesítésének eredményeképpen elszenvedett károkért.
és/vagy veszteségekért.

4.

Jelen szakasz célkitűzéseinek megfelelően a „Nyilvántartó” kifejezés a
testület tagjaira, alvállalkozóira, valamint vonatkozó vezetőire és
alkalmazottaira is értendő.

13. SZAKASZ FÜGGELÉKEK
1.
2.

3.

Jelen Használati feltételek és a Regisztrációs irányelvek megváltoztatásának
joga fennáll, mely változtatások érvénybe lépése a jelen Szakaszban
leírtaknak megfelelően történik.
Amennyiben a Nyilvántartó e Általános feltételek és/vagy a Regisztrációs
irányelvek módosítása felől dönt, az új feltételeket a nyilvánosság számára
a Nyilvántartó honlapján teszi elérhetővé legalább harminc (30) nappal a
feltételek hatályba lépését megelőzően (és ezen új feltételek hatályba
lépésének dátumától e feltételek Általános feltételnek és/vagy Regisztrációs
irányelveknek minősülnek). Minden Domain név regisztrációja a bejegyzés
időpontjában érvényben lévő Szabályok alapján kerül kezelésre attól a
naptól számítva, hogy a regisztráció teljessé vált. A domain nevek
regisztrátoraival kapcsolatos esetleges, ezen Általános feltételek hatályba
lépése előtt képződött örökségek kezelése a Nyilvántartó honlapján elérhető
eljárások szerint történik.
A jelen dokumentum 13.2 szakaszában foglaltakhoz képest kivételes
esetben a Nyilvántartó nem feltétlenül követeli meg a korábban már említett
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harminc (30) napos minimális időszakot. Az ilyen jellegű módosítások csak
akkor lépnek hatályba, amikor a Nyilvántartóhonlapján közzéteszik őket. A
Nyilvántartó csak akkor jár el ezen meghatározott eljárás szerint, ha a
vonatkozó módosítások a releváns nemzeti vagy nemzetközi technikai
kontextus tükrében igazoltnak látszanak, és amennyiben meg akarja
akadályozni a spekulációs célú vagy megtévesztésen alapuló Domain névregisztrációkat.
4.

A Nyilvántartó soha sem köteles személyesen tudatni a Bejegyzést kérő
személyeket arról, hogy a szóban forgó Általános feltételek és/vagy
Regisztrációs irányelvek módosítására készül.

14. SZAKASZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
Jelen Használati feltételek,valamint a Nyilvántartó és a Bejegyzést kérő személy
közötti bármely ügymenetet a belga törvények szabályozzák. A Nyilvántartó és a
Bejegyzést kérő személy között fennálló jogvita, egyet nem értés vagy követelés
esetén a brüsszeli (Belgium) bíróság kizárólagos hatáskört gyakorol, kivéve a jelen
dokumentum 15. szakaszában hivatkozott esetekben.
15. SZAKASZ ALTERNATÍV JOGVITARENDEZÉS („ADR”)
1.

A Bejegyzést kérő személy elfogadja, hogy az ADR eljárást a
Nyilvántartóhonlapján felsorolt eljárást lefolytató testület egyikének kell
végrehajtani.

2.

A Bejegyzést kérő személynek részt kell vennie az ADR eljárásban,
amennyiben egy harmadik fél (a „Panaszos”) a jogvitarendezési
szabályokkal összhangban ADR eljárást lefolytató testülethez fordul, és
panaszt intéz a Bejegyzést kérő személy ellen, a Közérdekű szabályzat 21.
szakaszában és 22. szakasza (1) bekezdésének (a) pontjában
meghatározott spekulatív vagy megtévesztő célú regisztráció címén.
Továbbá, a Bejegyzést kérő személynek vagy egy harmadik félnek jogában
áll ADR eljárást kezdeményezni a Szabályokkal összhangban lefektetett
eljárásoknak megfelelően, amennyiben úgy véli, hogy a Nyilvántartó
döntése ellentmond a Rendeleteknek.

3.

Hacsak a felek másképp meg nem egyeznek meg az ADR eljárással
kapcsolatban, vagy a Bejegyzést kérő személy é Regisztrátora közötti
egyezmény másképp nem rendelkezik, az ADR eljárás nyelve a megegyezés
nyelve kell, hogy legyen. A Nyilvántartóval szemben kezdeményezett
bármely ADR eljárás angol nyelven folyik.

4.

A jelen szakasz által szabályozott összes jogvita esetében, panasz
benyújtása esetén a jogvitarendezési szabályok és a kiválasztott ADR
eljárást lefolytató testület eljárási szabályai az irányadók, amint azt a
Nyilvántartó honlapja közzétette.

5.

A Panaszos számára az ADR eljárást lefolytató testület által kijelölt
választottbíróság (vagy választottbírósági zsűri) által rendelkezésre
bocsátott jogorvoslatok szigorúan a Domain név visszavonása vagy
átruházása korlátozódnak, amennyiben az ADR eljárást a Közérdekű
szabályzat 22. szakasza (1) bekezdésének (a) pontja alapján
kezdeményezték.
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