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DEFINÍCIÓK
Az alább közölt definíciók és a dokumentumban foglalt feltételek a fázisos
regisztrációs id szakban leadott összes kérelemre vonatkoznak.
.eu jogvitarendezési
szabályok

a Közérdek szabályzat 22. cikkelyében leírt
alternatív jogvitarendezési (ADR) eljárás szabályait
jelenti

.eu rendelet

az Európai Parlament és Tanács 2002. április 22-i,
az .eu fels szint domain beiktatására vonatkozó
OJ L, 113, 2002. április 30., 1–5. o.; 733/2002.
számú EC rendeletét jelenti

Kérelem

hiánytalan, formailag megfelel , domainnév
regisztrációjára vonatkozó kérelmet jelent, melyet
az Iktatóhivatalnak nyújtanak be, és amely megfelel
(a) a jelen Sunrise szabályok 3. szakaszában
leírtaknak és (b) a Regisztrációs irányelveknek;

Kérelmez

olyan természetes személy, vállalat vagy
szervezet, mely az Iktatóhivatalnak kérelmet nyújt
be egy iktatón keresztül;

Beérkezési értesítés

az Iktatóhivatal által a Kérelmez nek (és a
Kérelmez által a Kérelemben megjelölt egyéb
személynek, amennyiben létezik ilyen kitétel)
küldött elektronikus levél, mely a Kérelem
beérkezését er síti meg;

Kísér levél

az Iktatóhivatal által a Kérelem beiktatása után a
Kérelmez nek (és a Kérelmez által a Kérelemben
megjelölt egyéb személynek, amennyiben létezik
ilyen kitétel) rendelkezésére bocsátott el re
formázott elektronikus dokumentum;

Dokumentum-kezelési
megbízott

a Kérelmez által az 5(2) szakasznak megfelel en
kijelölt felet jelenti, amely fél köteles gondoskodni a
Tanúsító okirat átadásáról a Feldolgozási
megbízott részére;

Tanúsító okirat

a Kérelmez
által (vagy megbízásából) a
Feldolgozási
megbízottnak
jelen
Sunrise
szabályokkal összhangban átadott dokumentációt
jelenti;

Domainnév

közvetlenül az .eu fels szint domain alatt
regisztrált domainnevet vagy olyan domainnevet
jelent, mellyel kapcsolatos regisztrációs
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jelentkezést vagy Kérelmet az Iktatóhivatalnak
eljuttattak;
Kormányzati
jóváhagyási pontok

a Közérdek szabályzat 10(3) cikkelyében említett
nevek
érvényességének
ellen rzésére
a
Közérdek szabályzat 13. cikkely 2. bekezdésével
összhangban kijelölt szervezetek;

Fázisos regisztrációs
id szak

a Közérdek szabályzat 4. fejezetében
meghatározott és az abban foglaltaknak
megfelel en bejelentett négyhónapos id szak, a
Domainnevek általános regisztrációjának kezdetét
megel z id szak, melynek során csak az
els bbségi jog tulajdonosai kerülnek megállapításra
vagy létesítésre a tagországi és/vagy Közösségi
törvények alapján, és Testületek jogosultak
Domainnevet regisztrálni;

Els bbségi jogok

az országos és/vagy európai közösségi törvények
által védett els bbségi jogokat jelentik, a
Közérdek szabályzat 10(1) cikkely 2. bekezdése
alapján;

Feldolgozási
megbízott

az Iktatóhivatal által a Tanúsító okirat 9.
szakaszban leírt feldolgozására kijelölt Jóváhagyási
megbízottat jelenti;

Testületek

a Közérdek szabályzat 10(1) cikkelyének 3.
bekezdésében hozzárendelt jelentéssel bír;

Közérdek szabályzat

a .eu fels szint domain beiktatására és funkcióira
vonatkozó közérdek szabályozást leíró és a
beiktatás irányelveit szabályozó 874/2004 sz.,
2004. április 28-án kelt Bizottsági rendelet (EC)
alapján, OJ L, 162, 2004. április 30., 40–50. o.;

Iktató

az a személy vagy entitás, aki az Iktatóhivatallal
szerz dve domainnév regisztrációs szolgáltatást
kínál a Kérelmez knek;

Regisztrációs
irányelvek

Az .eu domainnév regisztrációs irányelvek c.
dokumentumot jelenti, mely az Iktatóhivatal
webhelyén található;

Iktatóhivatal

az EURid vzw/asbl nev non-profit szervezet, mely
szabályszer en bejegyzett és érvényesen m ködik
a belgiumi rendelkezéseknek megfelel en, és
bejegyzett székhelyének címe: Park Station,
Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium;
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Rendeletek

az .eu rendeletet és a Közérdek szabályzatot
jelenti;

Szabályok

a Használati feltételek, a Regisztrációs irányelvek,
az .eu jogvitarendezési szabályok és a Sunrise
szabályok c. dokumentumokat, a Regisztrációs
programot és a Rendeletet jelenti, melyek a
Közérdek szabályzat 3. cikkelyében leírtak alapján
a regisztrációra vonatkozó feltételeknek
tekintend k;

Sunrise szabályok

a benne foglalt határid ket és feltételeket jelenti,
beleértve a hozzá csatolt Függeléket is;

Használati feltételek

Az .eu domainnév regisztrációs használati
feltételek c. dokumentumot jelenti, mely az
Iktatóhivatal webhelyén található;

Jóváhagyási
megbízott

az Iktatóhivatal által kijelölt érvényesít felet jelenti,
mely az Els bbségi jogok tanúsító okiratát hagyja
jóvá, melyre a Kérelmez jogot formál,.

Az egyéb, a jelen dokumentumban nagy kezd bet vel szerepl
feltételek
meghatározása a Használati feltételek, a Regisztrációs irányelvek, az .eu
jogvitarendezési szabályok és/vagy Rendeletek dokumentumaiban találhatók.

TÁRGY ÉS HATÁSKÖR
A jelen Sunrise szabályok a Használati feltételek és a Regisztrációs irányelvek c.
dokumentumok együtt tartalmazzák azoknak az Iktatóhivatal által használt technikai
és adminisztratív intézkedéseknek a részletes leírását, melyek biztosítják a Fázisos
regisztrációs id szak megfelel , tisztességes és technikailag megalapozott
adminisztrációját és meghatározzák a regisztráció feltételeit, beleértve az alábbiakra
vonatkozó alapvet szabályokat és eljárásokat is:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Kérelmez k, akik egy Iktatón keresztül beadják Kérelmüket;
az Iktatók;
és egyéb felek, beleértve a Dokumentumkezel megbízottakat, akik a
Tanúsító okiratot a Kérelemmel kapcsolatban benyújtják;
a Feldolgozási megbízott, aki a jelen dokumentum 9. szakaszában
hivatkozott Tanúsító okirat feldolgozásáért felel s;
a Jóváhagyási megbízottak, a Tanúsító okirat vizsgálatakor;
az Iktatóhivatalok, a Domainnév regisztrációjának eldöntése során;
az Iktatóhivatal Domainnév regisztrációjával vagy nem regisztrációjával
kapcsolatos döntése elleni panaszra vonatkozóan állást foglaló
résztvev k.
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E Sunrise szabályok az összes, a Fázisos regisztrációs id szak során benyújtott
Kérelmekre vonatkoznak.
A Használati feltételek és a Regisztrációs irányelvek c. dokumentumok minden
Kérelemre vonatkoznak, beleértve a Kérelmez és az Iktatóhivatal adott Kérelemre
vonatkozó jogait és kötelességeit is. Abban az esetben, ha a jelen Sunrise szabályok
ellent mondanak, megcáfolják vagy nem egyeznek a Regisztrációs irányelvek
és/vagy Használati feltételek c. dokumentumokkal, a jelen Sunrise szabályok
felülbírálják a Regisztrációs irányelveket és/vagy Használati feltételeket.
Azonban a Sunrise szabályok 5. és 6. fejezetei nem alkalmazhatók abban az
esetben, ha a Kérelmez egy Testület, mely a Közérdek szabályzat 10(3)
cikkelyében hivatkozott név regisztrációjáért folyamodik. Az ilyen jelleg nevekért
folyamodó Testületek az Európai Bizottság, a Kérelmez tagországa és/vagy a
vonatkozó Kormányzati jóváhagyási pontok meghatározott szabályozása alá
eshetnek.

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS BEVEZET

1. szakasz: Alkalmassági feltételek
Csak olyan természetes személy, vállalat vagy szervezet kérelmezheti Domainnév
regisztrációját, mely megfelel az .eu rendelet 4(2)(b) cikkelyében leírt alkalmassági
feltételeknek.
2. szakasz Elbírálás a jelentkezés sorrendjében elv; m szaki követelmények;
zárolt és fenntartott nevek
1.

A Közérdek szabályzat 2. szakaszában hivatkozott elbírálás jelentkezési
sorrend alapján elv azt jelenti a Fázisos regisztrációs id szak során, hogy a
bejegyzés az Iktatóhivatal az általa átvett, az adott Domainnévre vonatkozó
beérkez Kérelmek sorrendjében iktatja be a Domainnevet (ahol az átvétel
dátuma és ideje az Iktatóhivatal általi átvétel dátumát és idejét jelenti, és
kizárólagos hivatkozásként szolgál), az alábbi feltételekhez kötött:
(i)
a Feldolgozási megbízott 40 napon belül átveszi a Tanúsító okiratot azt
követ en, hogy a Kérelem az Iktatóhivatalhoz beérkezett; és
(ii)
az Els bbségi jog vagy a Közérdek szabályzat 10(3) cikkelyében
hivatkozott, és a Kérelmez által igényelt névhez való jog létezését
érvényesítették, az abban foglalt használati feltételeknek megfelel en.

2.

Az Iktatóhivatal csak olyan nevekre fogad el Kérelmeket, melyek teljesítik a
Használati feltételek 2(2) szakaszában rájuk vonatkozó követelményeket.
Mindazonáltal lehetséges olyan Domainnévre vonatkozó Kérelmet is
benyújtani, mely már regisztrált, de nem aktivált, a fenti dokumentum 22(2)
szakaszában leírtaknak megfelel en.
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A Kérelmez kötelességei

A Kérelem csak akkor min síthet hiánytalannak, ha a Kérelmez az Iktatón
keresztül az alábbi információt az Iktatóhivatal rendelkezésére bocsátotta:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

a Kérelmez teljes neve; amennyiben vállalat vagy szervezet neve
nincs meghatározva, a Domainnév regisztrációját kérelmez személy
tekintend Kérelmez nek; ha a vállalat vagy szervezet neve meg van
határozva, a vállalat vagy szervezet tekintend Kérelmez nek;
cím és ország a Közösségen belül
i. ahol a Kérelmez bejegyzett székhelye, központi
adminisztrációja vagy els dleges üzletmenete bonyolódik vagy
ii. ahol a Kérelmez szervezete létrejött vagy
iii. ahol a Kérelmez lakik;
a Kérelmez (vagy képvisel jének) elektronikus levélcíme;
telefonszám, melyen a Kérelmez (vagy képvisel je) elérhet ;
a kérelmezett Domainnév;
az ADR eljárások nyelve;
a teljes név, melyre vonatkozóan a Kérelmez Els bbségi jogot formál;
az Els bbségi jog típusa, melyre a Kérelmez jogot formál, a
Közérdek szabályzat 10(1) cikkely 2. bekezdése alapján;
az ország, melyben védett az Els bbségi jog, melyre a Kérelmez jogot
formál;
a nyelv, melyen a Jóváhagyási megbízottnak benyújtandó Tanúsító
okiratot fogalmazták.

A fenti (viii) és (ix) pontokban leírt információ a tagországi vagy Közösségi
törvények jogi alapjának tekintend az igényelt Els bbségi jogra vonatkozóan.
2.

A felhasznált Domainnévnek tartalmaznia kell a teljes nevet, melyre
vonatkozóan a Kérelmez Els bbségi jogot formál, tekintetbe véve azonban (i)
a Közérdek szabályzat 11. cikkelyét, és (ii) a jelen dokumentum 19.
szakaszát.

3.

Az Iktatóhivatalnak jogában áll a fenti információt a Jóváhagyási megbízottal
(beleértve annak megbízottjait és alvállalkozóit) és/vagy a Kormányzati
jóváhagyási pontokkal kicserélni az igényelt jogok érvényességének
jóváhagyása céljából.

4. szakasz
1.

A Kérelmez kötelez biztosítékai és garanciái

A Használati feltételek 4. szakaszában leírt kötelez biztosítékokon és
garanciákon felül a Kérelmez az alábbiakat biztosítja kötelez er vel és
garantálja:
(i)

a tényt, hogy a tulajdonosa, a jogtulajdonosa vagy licenctulajdonosa
(amennyiben létezik) az igényelt Els bbségi jognak;
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(ii)
(iii)

2.

a tényt, hogy a Kérelem id pontjában az igényelt Els bbségi jog
törvényes jog; és
a Feldolgozási megbízottnak benyújtandó Tanúsító okirat valós és
hiteles másolatait tartalmazza a vonatkozó eredeti dokumentumoknak,
és az igényelt Els bbségi jog létezésének bizonyítékát képezi, és
hiánytalan, pontos, id szer és nem hamis, és a Sunrise szabályokkal
összhangban került megírásra.

Az Európai Közösség, a Kérelmez
tagállama és/vagy az illetékes
Kormányzati jóváhagyási pont által meghatározott feltételek vonatkozhatnak a
Közérdek szabályzat 10(3) cikkelyében leírt névre irányuló Kérelmet benyújtó
Testületre.

2. FEJEZET
5. szakasz
1.

v. 1

A KÉRELMI ELJÁRÁS

Az Iktató és a Dokumentum-kezelési megbízott kiválasztása

Domainneveket kizárólag az Iktatóhivatalnál, Iktató igénybevételével lehet
kérelmezni, mely utóbbi a Kérelmez nevében, de saját számlájára jár el.
Ebb l kifolyólag a Kérelem benyújtásához a Kérelmez nek választania kell
egy, az Iktatóhivatal által feljogosított Iktatót az Iktatóhivatal webhelyén
közzétett listából

2.

A Kérelmez Dokumentum-kezelési megbízottat is kijelölhet oly módon, hogy
megadja a Kérelemben a Dokumentum-kezelési megbízott elektronikus
levélcímét.

3.

Az Iktatóhivatal, a Jóváhagyási megbízottak és a Kormányzati jóváhagyási
pontok nem részesei a Kérelmez és Iktatója közötti megegyezésnek, így e
megegyezésekb l származó kötelezettség vagy felel sség nem terheli ket.

6. szakasz
1.

Beérkezési értesítés

A Kérelem beérkezését követ en az Iktatóhivatal Beérkezési értesítést küld
elektronikus levélben a Kérelmez nek és amennyiben létezik, a Dokumentumkezelési megbízottnak, mely tartalmazza az alábbiakat:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

a kérelmezett Domainnév;
a Kérelem beérkezésének dátuma és id pontja az Iktatóhivatalhoz;
a Kérelmez Kérelmének az adott Domainnévért várakozó Kérelmez k
listáján elfoglalt pozíciója;
a határid , amikorra a Feldolgozási megbízotthoz be kell érkezzen a
szükséges Tanúsító okirat.

E Beérkezési értesítést a Kérelmez elektronikus levélben kapja meg, ha
Dokumentum-kezelési megbízottat jelölt ki, az Értesítés a Dokumentum9/30. oldal
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kezelési megbízott elektronikus levélcímére érkezik. A Dokumentum-kezelési
megbízott elektronikus levélcímét az Iktatóhivatal kizárólag a fenti célra
használja fel.
2.

Hacsak ezzel ellentétes állítás nem található jelen dokumentumban, a
Kérelmez nek (vagy a Dokumentum-kezelési megbízottnak, amennyiben
létezik) küldött Beérkezési értesítés egy hiperhivatkozást tartalmaz egy
weboldalra, melyet az Iktatóhivatal készített, és ahol egy el reformázott
Kísér levél található (.pdf formátumban) az Európai Uniónak abban a
hivatalos nyelvében, melyet a Kérelmez a Kérelem benyújtásakor megjelölt.
Ha a Kérelmez az Iktatóját jelölte meg Dokumentum-kezelési megbízottként,
és eme Iktatót a Feldolgozási megbízott feljogosította írásban arra, hogy a
Tanúsító okiratot elektronikus formában nyújtsa be, a Beérkezési értesítés
nem tartalmazza a fenti hiperhivatkozást.

3. FEJEZET
7. szakasz
1.

SUNRISE „KI KICSODA” ADATBÁZIS

Sunrise „KI KICSODA” adatbázis

A hiánytalan és formailag hibátlan Kérelem beérkezését követ en az
Iktatóhivatal a Sunrise „KI KICSODA” adatbázisban a Kérelmez
rendelkezésre bocsátja a vonatkozó információkat. A Sunrise „KI KICSODA”
adatbázis az alábbi információkat tartalmazhatja minden beérkezett Kérelemre
vonatkozóan:
(i)
(ii)

a kérelmezett Domainnév;
a sorrend, illetve a dátum és id pont, amikor a Kérelem beérkezett az
Iktatóhivatalhoz, és a Kérelem által az adott Domainnév
regisztrációjáért várakozó Kérelmek listáján elfoglalt pozíció;
(iii)
a Kérelmez teljes neve;
(iv)
a Kérelmez re vonatkozó kapcsolatfelvételi információk;
(v)
az Els bbségi jog típusa, melyre a Kérelmez jogot formál;
(vi)
a teljes név, melyre vonatkozóan a Kérelmez Els bbségi jogot formál;
(vii) az ország, melyben védett az Els bbségi jog, melyre a Kérelmez jogot
formál;
(viii) egy els státuszmez , mely információt nyújt arra vonatkozóan, hogy a
Tanúsító okiratot a Feldolgozási megbízott átvette-e, és a Tanúsító
okirat beérkezésének dátuma (amennyiben alkalmazandó);
(ix)
egy második státuszmez , mely információt nyújt arra vonatkozóan,
hogy az Iktatóhivatal döntött-e a Domainnévnek a Kérelmez számára
biztosított regisztrációja ügyében és, amennyiben döntött, a döntés
eredményét is tartalmazza;
(x)
egy harmadik státuszmez t, mely jelzi, hogy az Iktatóhivatal tudomása
szerint a Domainnévvel kapcsolatosan folyamatban vannak-e jogi vagy
nem jogi eljárások;
(xi)
az ADR eljárásokhoz választott nyelv.

10/30. oldal
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A fenti 7 (1) szakasz (viii) pontjában hivatkozott státuszmez ben szerepel a
Tanúsító okirat beérkezésének dátuma (amennyiben alkalmazandó).
A jelölés, mely szerint a Feldolgozási megbízott átvette a Tanúsító okiratot
nem értelmezhet úgy, hogy utal arra, hogy a beérkezett Tanúsító okirat
megfelel a jelen Sunrise szabályokban meghatározott feltételeknek.

3.

A Feldolgozási megbízott kötelessége tudatni az Iktatóhivatallal a
státuszváltozást ésszer id beli keretek között azt követ en, hogy a
Feldolgozási megbízott átvette az adott Kérelemre vonatkozó Tanúsító okirat
els részletét. A Feldolgozási megbízott több információt nem ad arra
vonatkozóan, hogy a Tanúsító okirat beérkezett-e, illetve milyen dátummal
érkezett be.
A Sunrise „KI KICSODA” adatbázisa az egyetlen referenciapont annak
igazolásaképpen, hogy a Feldolgozási megbízott átvette a Tanúsító okiratot.

4.

A fenti 7(1) szakasz (ix) pontjában hivatkozott státuszmez re tekintettel az
alábbi státuszok adhatók meg:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Kezdeményezett;
regisztrált, de még nem aktivált Domainnév;
regisztrált és aktivált Domainnév;
Kérelem elutasítva;
Lejárt (nem vagy nem megfelel Tanúsító okirat érkezett be a megadott
id tartamon belül);
Lejárt (annak következtében, hogy a Kormányzati jóváhagyási pontok
az Iktatóhivatalnak a Tanúsító okirat jóváhagyására vonatkozó kérelmét
a kérelem kezdeményezését l számított 90 naptári napon belül nem
hagyta jóvá);
Elutasított (annak következtében, hogy egy másik Kérelmez már
regisztráltatta és aktiválta az adott Domainnevet).

A „Kezdeményezett” státusz a Kérelem alapértelmezett státusza. A státusszal
kapcsolatos bárminem változtatás az Iktatóhivatal kizárólagos joga.

4. FEJEZET
8. szakasz
1.

TANÚSÍTÓ OKIRAT

A Tanúsító okiratra vonatkozó hivatalos követelmények

A fenti 6(2) szakaszban hivatkozott, az Iktatóhivatal által a hiperhivatkozásban
megjelölt webhelyen a Kérelmez :
(i)
(ii)

kötelessége tudatni az Iktatóhivatallal a Tanúsító okirat oldalainak
számát; és
kiválaszthatja az Európai Unió egy hivatalos nyelvét azon a nyelven
kívül, melyet az Iktató választott a Kísér levél nyelveként, amikor a
Kérelmet benyújtotta az Iktatóhivatalnak.
11/30. oldal
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a Feldolgozási megbízott neve és címe;
az alábbi, Sunrise „KI KICSODA” adatbázisból származó információ:
(a)
a kérelmezett Domainnév;
(b)
a Kérelmez teljes neve;
(c)
a Kérelmez re vonatkozó kapcsolatfelvételi információk;
(d)
az Els bbségi jog típusa, melyre a Kérelmez jogot formál;
(e)
az ország, melyben védett az Els bbségi jog, melyre a
Kérelmez jogot formál;
(f)
a teljes név, melyre vonatkozóan a Kérelmez Els bbségi jogot
formál;
(g)
a nyelv, melyen a Jóváhagyási megbízottnak benyújtandó
Tanúsító okiratot fogalmazták;
(h)
a Kérelem beérkezésének dátuma az Iktatóhivatalhoz;
(i)
egy egyedi vonalkód.

A Kérelmez vagy Dokumentum-kezelési megbízottja köteles:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

kinyomtatni az Iktatóhivatal által létrehozott weboldalon található
Kísér levelet;
a Kísér levélen megjelölni a hivatalos nyelvet, melyen a Tanúsító okirat
benyújtásra kerül, amennyiben a Tanúsító okirat a Kérelemben
választott nyelvt l eltér
hivatalos nyelven kerül benyújtásra.
Amennyiben más hivatalos nyelvet kerül kiválasztásra a Kísér levélhez,
bármely és minden Tanúsító okiratot a Kísér levélhez választott
nyelven kell benyújtani;
aláírni a Kísér levelet;
csatolni a vonatkozó és az 5. fejezetben hivatkozott Tanúsító okiratot;
és
monogrammal ellátni az említett Tanúsító okiratot.

Amennyiben nem szerepel kifejezetten annak ellenkez je, tilos a Kísér levél
szövegének módosítása; a Kísér levél nélkül vagy módosított Kísér levéllel
benyújtott Tanúsító okiratot vagy a nem megfelel en aláírt Kísér levelet az
Iktatóhivatal visszautasítja, kivéve az Iktató által elektronikus úton benyújtott
Tanúsító okiratot (mely esetben nem kell Kísér levelet benyújtani a
Feldolgozási megbízott részére).
4.

A jelen Sunrise szabályokkal összhangban választott nyelvt l eltér nyelven
benyújtott Tanúsító okiratot az Iktatóhivatal figyelmen kívül hagyja. Ha a
Tanúsító okirat bármely része nem a Kérelmez által választott hivatalos
nyelven íródott, az adott részr l fordítást kell csatolni a Kérelemhez választott
nyelven hivatalos fordító által vagy, adott esetben a Kísér levélhez választott
nyelven.

12/30. oldal
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A megfelel en aláírt Kísér levelet és a hozzá mellékelt Tanúsító okiratot a
Kísér levélben feltüntetett címre kell elküldeni. A Kísér levélben feltüntetett
címt l eltér címre küldött Dokumentumokat nem veszik figyelembe.
A Tanúsító okiratot normál levélben, könyvelt vagy ajánlott küldeményként kell
postára adni.
Tilos a 8(5) szakaszban leírtaktól eltér módon benyújtani a Tanúsító okiratot
(pl. faxon vagy elektronikus levélben), kivéve Iktatón keresztül, aki a
Feldolgozási megbízott írott felhatalmazásával bír arra vonatkozóan, hogy a
Tanúsító okiratot elektronikus formában nyújtsa be.
A Tanúsító okirat negyven (40) naptári napon belül be kell érkezzen a
Feldolgozási megbízotthoz azután, hogy az Iktatóhivatal átvette a Kérelmet,
amennyiben ez nem történik meg, a Kérelem lejártnak tekintend .
A Tanúsító okirat kizárólag 8:00 és 17:00 óra között (belgiumi id szerint)
érkezhet meg a Feldolgozási megbízotthoz, normál munkanapokon. A
félreértések elkerülése végett a szombat és a vasárnap, illetve a belga
ünnepnapok nem számítanak normál munkanapnak Belgiumban.
Ennek eredményeképpen abban az esetben, ha a Közérdek szabályzat 14.
cikkelyében hivatkozott negyvennapos id szak lejárata szombatra, vasárnapra
vagy belgiumi ünnepnapra esik, amennyiben a Tanúsító okirat nem érkezik
meg az adott szombat, vasárnap vagy belgiumi ünnepnapot megel z utolsó
munkanapon, be nem érkezettnek tekintend .

6.

A Kérelmez által vagy megbízásából küldött Kísér levél és a mellékelt
Tanúsító okirat az alábbi feltéteknek kell megfeleljenek:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

minden Kérelemhez mellékelni kell egy (1) készlet Tanúsító okiratot;
tilos több, különböz Kérelemhez tartozó Tanúsító okirat készlet
vegyítése egy csomagban vagy borítékban;
a papírok mérete DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) vagy Letter (27,94 x
21,59 cm) kell legyen;
a dokumentumokat matt fehér papírra kell nyomtatni;
az oldalakat egymást követ sorrendben meg kell számozni, 1.
oldaltól kezdve, nem beleértve a Kísér levelet;
a papírnak kizárólag egy oldalára lehet nyomtatni;
a dokumentumok legyenek olvashatóak szkennelést követ en is;
a Tanúsító okiratot tilos átdolgozni vagy más módon módosítani;
a papírlapokat tilos összehajtani, t zni, ragasztani vagy bármely
egyéb módon egymáshoz csatolni.

A Kérelmez
kizárólagos felel ssége biztosítani, hogy a beadott
dokumentumok megfelelnek a fenti kritériumoknak. A Feldolgozási megbízott
számára, a Kérelmez nevében és megbízásából harmadik fél által küldött
Tanúsító okirat úgy tekintend , mintha a Kérelmez küldte volna.

13/30. oldal
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A Feldolgozási megbízott nem köteles feldolgozni vagy figyelembe venni
bármely olyan kapott információt vagy dokumentációt, mely nem felel meg a
fenti 8(6) szakaszban leírt feltételeknek.
Az Iktatóhivatal és a Feldolgozási megbízott nem köteles tudatni a
Kérelmez vel, hogy a Tanúsító okirat megfelelt-e a jelent szakaszban leírt
követelményeknek.

8.

A kapcsolatfelvétel vagy meger sítés hiánya a Feldolgozási megbízott
és/vagy az Iktatóhivatal részér l úgy tekinthet , hogy a Kérelmez által (vagy
megbízásából) benyújtott információ megfelel a jelen fejezetben leírt
feltételeknek.

9. szakasz
1.

A Tanúsító okirat feldolgozása

A Feldolgozási megbízottnak benyújtott Tanúsító okirattal együtt beérkez
Kísér levél átvételét követ en a Feldolgozási megbízott:
(i)
(ii)

az átvétel id pontját jelz keletbélyegz vel látja el a Tanúsító
okiratot;
áttekinti a kapott információt és dokumentációt, amennyiben nem
elektronikus úton, a Feldolgozási megbízott által írásban, az
elektronikus formátum alkalmazására felhatalmazott Iktatón keresztül
érkezett a Tanúsító okirat a Feldolgozási megbízotthoz.

2.

Az Iktatóhivatalnak és a Feldolgozási megbízottnak jogában áll saját belátása
szerint figyelmen kívül hagyni bármely olyan kapott információt vagy
dokumentációt, amennyiben a Feldolgozási megbízott már átvett egy készlet
Tanúsító okiratot, mely azonos Kérelemhez tartozik; a Feldolgozási megbízott
azonban az Iktatón keresztül kérheti a Kérelmez t, hogy nyújtson be új készlet
Tanúsító okiratot, ha az eredeti Tanúsító okirat a beérkezést követ en
véletlenül megsérült vagy megsemmisült annak feldolgozása során vagy azt
követ en.

3.

A Feldolgozási megbízott tudatja az Iktatóhivatallal az egyes Tanúsító okirat
készletek átvételének dátumát, kivéve a fenti 9(2) szakaszban hivatkozott
módon beérkez készleteket; ennek az információnak átadási módjáról az
Iktatóhivatal és a Feldolgozási megbízott közösen dönt.

4.

A Kérelmez nem tekinthet bele a Tanúsító okiratba, miután már benyújtotta
azt a Feldolgozási megbízottnak.
A Kérelmez tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Feldolgozási megbízott
által átvett Tanúsító okirat a Feldolgozási megbízott kizárólagos tulajdonát
képezi; sem az Iktatóhivatal, sem a Feldolgozási megbízott nem juttatja vissza
a Tanúsító okiratot a Kérelmez nek, az Iktatónak vagy bármely egyéb, a
Kérelmez által kijelölt személynek.

14/30. oldal
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Az Iktatóhivatal és a Feldolgozási megbízott csak olyan mértékben teszi közzé
a Tanúsító okiratot, amennyire az illetékes bíróság vagy bármely kormányzati
vagy szabályozó hatóság erre kéri, vagy amennyire jogi kötelessége
megkívánja. Továbbá a Tanúsító okirat elektronikus formátumban kerül
közzétételre a bármely, az Iktatóhivatal döntése ellen indított ADR eljárásban
alperesként résztvev Iktatóhivatal által vagy utasítására.

5. FEJEZET

ELS BBSÉGI JOGOK JÓVÁHAGYÁSA

10. szakasz A jóváhagyási folyamat
1.

Az Iktatóhivatal utasításai alapján a Jóváhagyási megbízott eldönti, hogy a
Tanúsító okirat bizonyítja-e a Kérelmez által a Kérelemben megjelölt
Els bbségi jog jogosságát.

2.

A Jóváhagyási megbízott megvizsgálja az azonos Domainnevekre vonatkozó
Tanúsító okiratokat a Kérelmeknek az Iktatóhivatalba történ érkezése
sorrendjében, a Közérdek szabályzat 14. cikkelyében leírt eljárásnak
megfelel en.
Nem azonos Domainnevek esetén a Jóváhagyási megbízott – a hatékonyság
érdekében – meghatározhatja az általa megfelel nek tartott sorrendet,
melyben a Tanúsító okirat vizsgálatra kerül, függ en például:
(i)
(ii)
(iii)

a nem azonos Domainnevekre beérkezett Kérelmek számától,
a különböz Kérelmekhez benyújtott Tanúsító okirat nyelvét l,
az Els bbségi jogok létezését tényleges jóváhagyásához szükséges
idejét l és forrásától, a bemutatott Tanúsító okirat alapján.

A Jóváhagyási megbízottak az Iktatóhivatal alvállalkozói, mely hivatal az
egyetlen azt eldönteni jogosult szerv, hogy a Domainnév bejegyezhet -e a
Kérelmez nevében.
11. szakasz Els bbségi jogok – Általános tudnivalók
1.

A Fázisos regisztrációs id szak els fázisában csak
(i)
(ii)

bejegyzett európai közösségi vagy tagországi védjegyek vagy
földrajzi utalások vagy eredetjelölések

alapján létrehozott Domainnevek kérelmezhet k a vonatkozó Els bbségi jog
alapján fentiek tulajdonosa és/vagy licenctulajdonosa (amennyiben
alkalmazandó) által, tekintet nélkül a nevekre, melyekért Testületek
folyamodhatnak a Közérdek szabályzat 10(3) cikkelyében leírtak alapján.
2.

A Fázisos regisztrációs id szak második fázisában csak

15/30. oldal
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a fenti 11(1) szakaszban hivatkozott Els bbségi jogok típusai vagy
egyéb típusú Els bbségi jogok

kérelmezhet k a szóban forgó Els bbségi jog tulajdonosa által.
3.

A Kérelmez
egyben az igényelt Els bbségi jog tulajdonosa (vagy
licenctulajdonosa, amennyiben alkalmazható) kell legyen, nem kés bb, mint a
Kérelem beérkezésének dátuma az Iktatóhivatalhoz, mely dátum napján az
Els bbségi jog érvényben kell legyen, mely azt jelenti, hogy teljességgel
hatályban van.

12. szakasz Tanúsító okirat – Általános dologi követelmények
1.

Hacsak a Sunrise szabályok 13–18. szakasza másképp nem rendeli, a
Kérelmez által benyújtott Tanúsító okiratnak tartalmaznia kell
(i)

(ii)

egy illetékes hatóság, gyakorló ügyvéd1 vagy hivatásos képvisel 2 által
aláírt eskü alatt tett nyilatkozatot, mely kijelenti, hogy az Els bbségi
jogot, melyre a Kérelmez jogot formál, a tárgyhoz tartozó tagállam
törvényei védik, beleértve
a. a releváns jogi rendelkezésekre, tudományos m vekre és bírósági
döntésekre vonatkozó referenciákat és
b. az ilyen jelleg védelemhez szükséges feltételeket; és
annak bizonyosságát, hogy a teljes név, melyre vonatkozóan a
Kérelmez Els bbségi jogot formál megfelel e törvényekben el írt
feltételeknek, beleértve a releváns tudományos m veket és bírósági
döntéseket, és azt, hogy az adott név védve van az igényelt Els bbségi
jog által.

2.

Minden esetben elégséges a vonatkozó, bírósági vagy egy hivatalos,
alternatív vitarendezési testület, mely legalább egy tagállamban képesített,
választottbírósági döntése egy másolatának benyújtása, mely kijelenti, hogy a
Kérelmez védjeggyel bír a teljes nevet illet en, melyre az igényelt Els bbségi
jog vonatkozik.

3.

Ha a releváns tagállam törvényei alapján az igényelt Els bbségi jog léte
bizonyos feltételekt l függ, mely abból ered, hogy az adott név híres, jól ismert,
nyilvánosan vagy általánosan ismert, bizonyos megbecsültséggel, eszmei
értékkel vagy szokással vagy ezekhez hasonlóval bír, a Kérelmez nek
továbbá be kell nyújtania:

1

Gyakorló ügyvéd alatt az a személy értend , aki képesítése szerint a tagállamok egyikében ügyvédi
praxist folytathat és tevékenységét a Közösség területén belül végzi (vö. 98/5/EC irányelv, 1998.
február 16, OJ EC L 77 / 14. 3. 1998, 36. old).
2
A hivatásos képvisel jogosult eljárni az ügyfelek képviseletében az egyes nemzeti ipari
tulajdonvédelmi irodákban, az OHIM vagy az EPO testületnél.
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egy illetékes hatóság, gyakorló ügyvéd vagy hivatásos képvisel által
aláírt eskü alatt tett nyilatkozatot, mellékelve a nyilatkozatot támogató
dokumentációt vagy
bírósági vagy egy hivatalos, alternatív vitarendezési testület, mely
legalább egy tagállamban képesített, választottbírósági döntését,

mely tanúsítja, hogy a név, melyre a Kérelmez Els bbségi jogot formál,
megfelel a vonatkozó tagállam törvényében (beleértve a releváns bírósági
döntéseket, tudományos m veket és hasonló feltételeket, melyek az 1.
függelékben szerepelhetnek – amennyiben van ilyen) az adott Els bbségi
jogra vonatkozó feltételeknek.
4.

Bármely, jelen fejezettel összhangban benyújtott, eskü alatt tett nyilatkozatnak
egyértelm en ki kell jelentenie vagy tartalmaznia kell a bizonyítékot arra
vonatkozóan, hogy az aláíró jogszer en jár el illetékes hatóságként, gyakorló
ügyvédként vagy hivatásos képvisel ként, mint ez a jelen szakasz korábbi
részeiben kifejtésre került.

13. szakasz Bejegyzett védjegyek
1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

(i)

Amennyiben az Els bbségi jog, melyre a Kérelmez jogot formál, bejegyzett
védjegy, a védjegyet a tagállamok egyikében, a Benelux Védjegyi Hivatalban
vagy az OHIM (Bels Piac Harmonizációja) testületnél kellett bejegyeztetni,
vagy nemzetközi bejegyzéssel és védelemmel kell bírnia, melyet a tulajdonos
az Európai Unió egyik tagállamában szerzett meg.

(ii)

A védjegyhez kapcsolódó kérelem nem min sül Els bbségi jognak.

2.

BEJEGYZETT VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ TANÚSÍTÓ OKIRAT
Hacsak a mellékelt 1. függelék nem rendelkezik másképp, bejegyzett védjegy
esetén elégséges az alábbi Tanúsító okiratokat benyújtani:
(i)

(ii)

az illetékes védjegyiroda által kibocsátott hivatalos okirat egy másolata,
mely tanúsítja, hogy a védjegy bejegyzett (bejegyzési tanúsítvány,
megújítási bizonyítvány, a bejegyzés hivatalos kivonata, a védjegyiroda
nyilatkozata, a bejegyzés tényének közzététele hivatalos közlönyben
stb.); vagy
kivonat egy hivatalos (on-line) adatbázisból, melyet az illetékes
tagországi védjegyiroda, a Benelux Védjegyiroda, az OHIM vagy a
WIPO m ködtet és/vagy vezet. A gazdasági adatbázisokból származó
kivonatok nem fogadhatók el, még akkor sem, ha pontosan ugyanazt
az információt tartalmazzák, mint a hivatalos okmányok.
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A már említett esetekben a Tanúsító okiratnak egyértelm en bizonyítani kell,
hogy a Kérelmez a bejegyzett védjegy tényleges tulajdonosa.
Abban az esetben, ha a Kérelmez licenctulajdonosa vagy engedményezettje
a fenti 13(1) szakaszban hivatkozott bejegyzett védjegynek, a jelen
dokumentum 20. szakasza az irányadó.
14. szakasz Földrajzi utalások és eredetjelölések
1.

FÖLDRAJZI UTALÁSOK ÉS EREDETJELÖLÉSEK – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ha az Els bbségi jog, melyre a Kérelmez jogot formál, földrajzi utalás vagy
eredetjelölés, a földrajzi utalásnak vagy eredetjelölésnek az Európai Unió
legalább egy tagállamában védelem alatt kell állnia.

2.

A

FÖLDRAJZI UTALÁSOKHOZ ÉS EREDETJELÖLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
OKIRATOK

TANÚSÍTÓ

Hacsak a mellékelt 1. függelék nem rendelkezik másképp, földrajzi utalás vagy
eredetjelölés esetén elégséges az alábbi Tanúsító okiratokat benyújtani:
(i)
(ii)
(iii)

illetékes hivatalos hatóság által hozott törvény, rendelet vagy ítélet
másolata, melyben az illetékes hatóság védelmet biztosít egy adott név
földrajzi utalásként vagy eredetjelölésként történ használatára; vagy
a fenti (i) pontban hivatkozott törvény, rendelet vagy ítélet hivatalos
közzétételének másolata; vagy
kivonat a releváns nyilvántartási jegyzékb l (amennyiben rendelkezésre
áll).

Az ilyen jelleg Tanúsító okiratnak egyértelm en tanúsítania kell, hogy a név,
melyre vonatkozóan a Kérelmez Els bbségi jogot formál, földrajzi utalás
vagy eredetjelölés, melynek tulajdonosa a Kérelmez .
15. szakasz Bejegyzetlen védjegyek
Ha a Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon,
(i)
(ii)

hogy jól ismert bejegyzetlen védjegyr l van szó az ipari tulajdon
védelmére vonatkozó Párizsi Konvenció 6bis (módosítva) alapján, vagy
hogy az adott bejegyzetlen védjegy nem esik a fenti (i) pontban
meghatározott, az 1. függelékben hivatkozott tagállamok egyikének
védelme alá, mely tagállam védelmezi a bejegyzetlen védjegyeket,

elégséges az Els bbségi jog létének bizonyítása jelen dokumentum 12(2)
vagy 12(3) szakaszaival összhangban, nem szükséges a 12(1) szakaszban
hivatkozott Tanúsító okirat bemutatása.
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16. szakasz Cégnevek, márkanevek és kereskedelmi azonosítók
1.

CÉGNEVEK – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A cégnév egy vállalat hivatalos neve, pl. a név, melyen a céget létrehozták
vagy bejegyezték. Az olyan tagállamokban, ahol a törvény értelmében nem
létezik cégnév-védelem, a cég neve állhat márkanév-védelem alatt (a 16(2)
szakaszban leírtak alapján) vagy kereskedelmi azonosítóként (a 16(3)
szakaszban leírtak alapján).
Ha a Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon, hogy a
név cégnév, melyet az 1. függelékben említett tagállamok egyike védelem alá
helyezett, mint cégnév-védelmet biztosító tagállam, az adott Els bbségi jog
létének bizonyítása elégséges az alábbi 16(4) szakasszal összhangban.

2.

MÁRKANEVEK – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Mivel a márkanevek az Európai Unió összes tagállamában védelem alatt
állnak, a Jóváhagyási megbízott részére elégséges az alábbi 16.5 szakaszban
hivatkozott Tanúsító okiratot benyújtani.

3.

KERESKEDELMI AZONOSÍTÓK – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ha a Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon, hogy a
név kereskedelmi azonosító, melyet az 1. függelékben említett tagállamok
egyike védelem alá helyezett, mint kereskedelmi azonosító védelmét biztosító
tagállam, az adott Els bbségi jog létének bizonyítása elégséges az alábbi
16(5) szakasszal összhangban.

4.

A CÉGNEVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANÚSÍTÓ OKIRAT
Hacsak a mellékelt 1. függelék nem rendelkezik másképp, a 16(1) szakaszban
hivatkozott cégnevek esetén elégséges az alábbi Tanúsító okiratokat
benyújtani:
(i)
(ii)
(iii)

a vonatkozó cégjegyzék vagy kereskedelmi jegyzék kivonata;
a bejegyzés tanúsítványa, vagy a bejegyzés tényének vagy a cégnév
változásának egy hivatalos vagy kormányzati közlönyben való
közzétételének másolata; vagy
egy aláírt nyilatkozat (pl. a hitelképesség igazolása) egy hivatalos
cégjegyzékb l vagy kereskedelmi jegyzékb l, vagy illetékes
közhatóságtól vagy közjegyz t l.
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Az ilyen jelleg Tanúsító okiratnak egyértelm en jeleznie kell, hogy a név,
melyre a Kérelmez Els bbségi jogot formál, cégnév, vagy a Kérelmez
hivatalos cégneveinek egyike.
5.

OKIRAT

A

MÁRKANEVEKHEZ ÉS KERESKEDELMI AZONOSÍTÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ

TANÚSÍTÓ

Hacsak a jelen dokumentum 1. függeléke másképp nem rendelkezik, a 16(2)
és a 16(3) szakaszban hivatkozott márkanevek és kereskedelmi azonosítók
esetén elégséges az alábbi Tanúsító okiratokat benyújtani:
(i)

(ii)

amennyiben kötelez és/vagy lehetséges a vonatkozó márkanév és
kereskedelmi azonosító hivatalos nyilvántartásban való bejegyzése
(amennyiben az üzlet székhelyéül szolgáló tagállam rendelkezik ilyen
nyilvántartással):
a. a hivatalos nyilvántartás kivonata, mely tartalmazza a márkanév
bejegyzésének dátumát; és
b. a márkanév vagy kereskedelmi azonosító nyilvános használatának
bizonyítéka a Kérelem benyújtásának id pontját megel z
id szakból (például, de nem kizárólagosan: eladási összesít k,
reklám vagy promóciós anyagok másolata, számlák, melyeken
szerepel a vonatkozó márkanév vagy kereskedelmi azonosító stb.,
melyek a név az adott tagállamban történ nyilvános használatát
bizonyítják);
amennyiben a bejegyzés nem kötelez , a jelen dokumentum 12(3)
szakaszában hivatkozott Tanúsító okirat.

A márkanévhez vagy kereskedelmi azonosítóhoz kapcsolódó Tanúsító
okiratnak egyértelm en jeleznie kell, hogy a név, melyre vonatkozóan a
Kérelmez Els bbségi jogot formál, a Kérelmez tulajdonában lév márkanév
vagy kereskedelmi azonosító.
17. szakasz Családnevek
1.

Ha a Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon, hogy az
adott márkanév vagy kereskedelmi azonosító a családnevének felel meg, a
Kérelmez nek a „márkanév, kereskedelmi azonosító vagy cégnév” Els bbségi
jog típust kell választania a Kérelemben, és a 16(4) és 16(5) szakaszokkal
összhangban bizonyítania kell az adott Els bbségi jog meglétét.

2.

Ha egy Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon, hogy a
név a családneve, és amennyiben a név a tagállamban, melyben a Kérelmez
székhelye található, védelem alatt áll, a Kérelmez nek az „egyéb” Els bbségi
jog típust kell választania a Kérelemben, és bizonyítania kell az adott
Els bbségi jog meglétét a jelen dokumentum 12(1) vagy (2) pontjának
megfelel en.
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1.

MEGKÜLÖNBÖZTET

álló

irodalmi
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és

m vészeti

alkotások

JOGCÍMEK – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ha a Kérelmez Els bbségi jogot formál egy névre azon az alapon, hogy a
név egy védelem alatt álló irodalmi vagy m vészeti alkotás megkülönböztet
címe, melyet az 1. Függelékben említett Tagállamok egyike védelem alá
helyezett, mint irodalmi vagy m vészeti alkotások védelmét biztosító Tagállam,
az adott El zetes Jog létének bizonyítása elégséges az alábbi 18(2)
szakasszal összhangban.
2.

VÉDELEM ALATT ÁLLÓ
TANÚSÍTÓ OKIRATOK

IRODALMI ÉS M VÉSZETI ALKOTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ

Amennyiben a jelen dokumentum 1. függeléke másképp nem rendelkezik, a
18(1)
szakaszban
hivatkozott
irodalmi
és
m vészeti
alkotások
megkülönböztet címe esetén elégséges az alábbi Tanúsító okiratokat
benyújtani:
(i)

az irodalmi vagy m vészeti alkotás borítójának egy másolata, mely
tartalmazza az adott címet (továbbá (a) a m vagy (b) a m tartalmának
rövid leírását, a m fényképét stb.), és
(ii)
egy illetékes hatóság, gyakorló ügyvéd vagy hivatásos képvisel által
eskü alatt tett nyilatkozatot, mely kijelenti, hogy a Kérelmez bír a
követelt jogokkal az adott címre vonatkozóan a Kérelem id pontjában,
és hogy a szóban forgó m nyilvánosságra hozatala törvényes volt, és
a cím megkülönböztet ,
mely szerint az ilyen jelleg Tanúsító okiratnak egyértelm en jeleznie kell,
hogy a Kérelmez az irodalmi vagy m vészeti alkotás megkülönböztet
címének birtokosa.

19. szakasz A teljes név, melyre az Els bbségi jog fennáll
1.

Amint a Közérdek szabályzat 10(2) cikkelye meghatározza, a Domainnév
Els bbségi jog alapján történ bejegyzése a teljes névre vonatkozik, melyre
az Els bbségi jog fennáll, és melyet a Tanúsító okirat is bizonyít. A Kérelmez
nem jegyeztethet be Domainnevet, mely csupán az adott Els bbségi joggal
rendelkez név egy részét tartalmazza.

2.

A Tanúsító okiratnak egyértelm en jeleznie kell, mely névre vonatkozóan áll
fenn Els bbségi jog. Egy adott névre vonatkozó Els bbségi jog, amennyiben a
név jelképeket vagy összetett jeleket tartalmaz (beleértve szavakat, rajzokat,
képeket, emblémákat stb.) csak akkor fogadható el, ha
(i)

a jel kizárólag a nevet tartalmazza, vagy
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a szöveges elem dominál, és egyértelm en elkülöníthet
megkülönböztethet a képes elemekt l,

vagy

feltéve, hogy
(a)

a jelben található összes alfanumerikus karakter (beleértve a
köt jeleket, amennyiben léteznek) a kérelmezett Domainnévben is
megtalálható, ugyanabban a sorrendben, mint a jelben láthatók, és

(b)

a szöveg általános megjelenése nyilvánvaló, és nem áll fenn a
karakterek félreolvasásának veszélye abban a sorrendben, ahogy a jel
tartalmazza ezeket, vagy amely sorrendben a karakterek megjelennek.

3.

Védjegyek esetén a „TM”, „SM” „®” és hasonló jelek nem részei a teljes
névnek, melyre vonatkozóan az Els bbségi jog fennáll.

4.

Márkanevek, cégnevek és kereskedelmi azonosítók esetén a vállalat típusa
(például, de nem kizárólagosan az „SA”, „GmbH”, „Ltd.” vagy „LLP”
jelöléseket) kihagyható a teljes névb l, melyre vonatkozóan az Els bbségi jog
fennáll.

5.

Amennyiben egy Kérelmez Els bbségi jogot formál egy olyan névre, mely
internetes
fels
szint
domaint
tartalmaz
(például,
de
nem
kizárólagosan: .com, .net vagy .eu), a teljes név, melyre az Els bbségi jog
vonatkozik, tartalmazza az adott domain kiterjesztést.

6.

A nem szabványos latin bet kkel írt nevek esetén a Kérelmez nek mellékelnie
kell egy latin bet szerinti átiratot arról a névr l, melyre az Els bbségi jog
vonatkozik. Az átírásnak általánosan elfogadott átirati szabvány alapján kell
történnie. Az Európai Unió hivatalos nyelveiben nem általánosan használt
átiratú szöveg nem fogadható el.

20. szakasz A Kérelmez re vonatkozó licencek, átruházások és módosítások
20.1

Ha a Kérelmez a fenti 13(1) szakasz (i) pontjában hivatkozott bejegyzett
védjegyre licenccel rendelkezik, a Tanúsító okirathoz a Kérelmez nek be kell
nyújtania egy megfelel en kitöltött és a vonatkozó bejegyzett védjegy
licenctulajdonosa és Kérelmez (mint engedményezett) által egyaránt aláírt
elismervényt és nyilatkozatot, melyre a jelen dokumentum 2. függelékében
talál sablont. Ha a Kérelmez alengedményezett, egy második, megfelel en
kitöltött és a szóban forgó bejegyzett védjegy tulajdonosa és a bejegyzett
védjegy engedményezettje által aláírt elismervényt és nyilatkozatot is csatolnia
kell.

20.2

Ha a Kérelmez az Els bbségi jog kedvezményezettje, és a benyújtott
Tanúsító okirat nem jelenti ki egyértelm en, hogy az igényelt Els bbségi jogot
a Kérelmez re ruházták, a Kérelmez nek be kell nyújtania egy megfelel en
kitöltött és a vonatkozó Els bbségi jog engedményez je és a Kérelmez (mint
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engedményezett) által egyaránt aláírt elismervényt és nyilatkozatot, melyre a
jelen dokumentum 3. függelékében talál sablont.
20.3

Amennyiben bármilyen, a 20(1) szakaszban hivatkozott októl eltér okból a
benyújtott Tanúsító okirat nem jelenti ki egyértelm en, hogy a Kérelmez az
Els bbségi jog tulajdonosa, melyre a Kérelmez jogot formál (pl. mert a
Kérelmez nevet változtatott, vállalategyesülésen, „de iure“ átruházáson ment
át stb.), a Kérelmez nek hivatalos okmányokat kell benyújtania, melyek
bizonyítják, hogy a Kérelmez személye megegyezik vagy jogutódja a
Tanúsító okiratban az Els bbségi jog tulajdonosaként megjelölt személynek.

6. FEJEZET
ELS BBSÉGI
JOGI
IGÉNYEK,
TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ÉS AZ IKTATÓHIVATAL DÖNTÉSEINEK VIZSGÁLATA
21. szakasz A Jóváhagyási megbízott által lefolytatott vizsgálat
1.

Az Iktatóhivatal utasításai alapján az Iktatóhivatal által kijelölt Jóváhagyási
megbízott igazolja:
(i)
hogy a 8. szakaszban meghatározott hivatalos követelmények
teljesülnek-e; és
(ii)
hogy a Kérelmez
által igényelt Els bbségi jog meglétének
követelményei teljesülnek-e a Kérelemben.
A Jóváhagyási megbízott és az Iktatóhivatal nem köteles értesíteni arról a
Kérelmez t, ha a fenti követelmények nem teljesülnek.

2.

A Jóváhagyási megbízott megvizsgálja, hogy a Kérelmez rendelkezik-e
Els bbségi joggal a Jóváhagyási megbízotthoz beérkezett (beleértve az
elektronikus úton beérkezett, amennyiben alkalmazandó) és áttekintett
Tanúsító okiratok els készletének el szöri átnézését követ en, és hogy ezek
összhangban állnak-e jelen Sunrise szabályokkal.

3.

A Jóváhagyási megbízott nem köteles, de saját belátása szerint kiterjesztheti
vizsgálatait a benyújtott Kérelem, az Els bbségi jog és a Tanúsító okirat
körülményeire.

22. szakasz Az Iktatóhivatal döntése
1.

A Jóváhagyási megbízott az Iktatóhivatal tudomására hozza vizsgálódásának
eredményeit a Közérdek szabályzat 14. szakaszával és az ott leírt
módszerrel összhangban.

2.

Az Iktatóhivatal a kérelmek érkezésének sorrendjében jegyzi be a
Domainneveket, amennyiben úgy találja, hogy a Kérelmez a jelen
dokumentum 2. szakaszában leírtaknak megfelel en Els bbségi joggal
rendelkezik.
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Az Iktatóhivatal abbéli döntését l, hogy bejegyzi a szóban forgó Domainnevet,
számított negyven (40) napos id szak során (melyre az .eu jogvitarendezési
szabályok „Sunrise fellebbezési id szak” néven hivatkozik), bármely érdekelt
fél ADR eljárást kezdeményezhet az Iktatóhivatal döntése ellen azon az
alapon, hogy a döntés nem áll összhangban a Rendeletekkel.
Az Iktatóhivatal kizárólag akkor aktiválja a Domainnevet a negyven- (40)
napos id szak lejártát követ napon, ha a negyven- (40) napos id szak során
nem kezdeményeztek ADR eljárást az Iktatóhivatal döntése ellen.
3.

A Domainnevek átruházására vagy az Iktató módosítására vonatkozó, a
Szabályokban meghatározott rendelkezésekre való tekintet nélkül,
(a)
(b)

a Domainnév átruházása harmadik félnek, kivéve a Közérdek
szabályzat 19. cikkelyében meghatározott átruházások kivételével, és
az Iktató módosítása

csak a szóban forgó Domainnév aktiválását követ en történhet meg.
4.

Az Iktatóhivatal abbéli döntése, hogy a Kérelmez nevére Domainnevet
jegyez be, nem tekinthet precedensérték nek semmilyen jogi vagy nem jogi
vita békés rendezési eljárásában, beleértve a spekulációs célú vagy
megtéveszt regisztráláson alapuló ADR eljárást is.

23. szakasz A Jóváhagyási folyamat befejezése; függ ben lév ADR eljárások
1.

Amennyiben azzal a Domainnévvel kapcsolatban, melyre Kérelem érkezett,
semmilyen döntés nem lépett hatályba 2007. május 1-ig (vagy addig a
dátumig, melyet az Iktatóhivatal a webhelyén közzétett), az Iktatóhivatal
Jóváhagyási megbízottakat és Kormányzati jóváhagyási pontokat igényelhet
az összes függ ben lév Domainnév-kérelemhez, melyekre vonatkozóan nem
született végleges döntés. Ilyen esetben az Iktatóhivatal elektronikus levélben
kéri a szóban forgó Kérelmez ket, hogy engedélyezzék az adott Els bbségi
jogra vonatkozó Jóváhagyási megbízott vagy Kormányzati jóváhagyási pontok
jóváhagyását.

2.

Amennyiben a Kérelmez nem hatalmazza fel az igényelt Els bbségi jog
jóváhagyását a 23(1) szakaszban hivatkozott elektronikus levélben érkezett
kérelmet követ egy hónapban, az Iktatóhivatalnak jogában áll elutasítani a
Kérelmet.

7. FEJEZET

EGYÉB TUDNIVALÓK

24. szakasz Módosítások, irányelvek, alkalmazhatóság
1.

Az Iktatóhivatal értelmez irányelveket tehet közzé a webhelyén a jelen
Sunrise szabályokra vonatkozóan. Az Iktatóhivatal id nként módosíthatja jelen
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Sunrise szabályok függelékeit, mely módosítások az Iktatóhivatal webhelyén
történ megjelenésükt l kezdve lépnek érvénybe.
2.

Amennyiben a jelen Sunrise szabályok egy része bármilyen okból
érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, a Sunrise szabályok többi
része továbbra is érvényes és alkalmazható marad, mintha az érvénytelen és
alkalmazhatatlan rész nem lenne része a dokumentumnak.
Minden érvénytelen és alkalmazhatatlan rendelkezést felvált egy megfelel
rendelkezés, mely – amennyire jogilag lehetséges – a Sunrise szabályok
értelméhez és céljához legközelebb áll, figyelembe véve minden egyéb szabályt
is.

25. szakasz Felel sségkorlátozás
1.

A hatályos jog által megengedett mértékben az Iktatóhivatal csak akkor
tartható felel snek, ha az Iktatóhivatal vétkes gondatlansága vagy szándékos
kötelességmulasztása bebizonyosodik. Az Iktatóhivatalt semmilyen esetben
sem terheli felel sség semmiféle, akár szerz désb l, vétkes cselekedetb l
(beleértve a hanyagságot is) vagy bármilyen más okból ered közvetett,
következményes vagy véletlenszer kárért és anyagi veszteségért, amely a
Domainnév bejegyzéséb l vagy használatából vagy 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 az Iktatóhivatalnak a
Domainnév bejegyzésére vagy be nem jegyzésére vonatkozó döntéseit a
Jóváhagyási megbízott(ak) és a Kormányzati jóváhagyási pontok
vizsgálatainak eredménye alapján hozott döntését, akárcsak az ilyen döntés
következményeit.
A hatályos jog által megengedett mértékben az Iktatóhivatal károkozási
felel ssége minden esetben 1000 EUR-ra (ezer euróra) korlátozódik. A
Kérelmez elismeri, hogy ennél nagyobb vagy egyéb kárpótlást nem
követelhet az Iktatóhivataltól (például, de nem kizárólagosan, az Iktatóhivatal
Domainnév bejegyzésér l vagy be nem jegyzésér l hozott döntését
felülvizsgáló jogi vagy nem jogi eljárások kezdeményezésekor kifizetend
vagy kifizetett díjak megtérítését).

2.

A Kérelmez nem tartja felel snek az Iktatóhivatalt a harmadik fél által
benyújtott igényekért vagy kezdeményezett vitákért, és kártalanítja az
Iktatóhivatalt minden olyan költségért vagy kiadásért, melyet a harmadik fél az
Iktatóhivatal elleni fellépése által okozott, mely fellépés oka a Kérelmez
Kérelme vagy a Kérelmez részér l olyan Domainnév-bejegyeztetése vagy
használata, mely sérti a harmadik fél érdekeit.
A jelen szakasz rendelkezése értelmében az „Iktatóhivatal” kifejezés annak
tagjaira és alvállalkozóira is vonatkozik, beleértve a Feldolgozási megbízottat,
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a Jóváhagyási megbízottakat és a Kormányzati jóváhagyási pontokat, ezek
vonatkozó vezet it, megbízottjait és alkalmazottait.

8. FEJEZET

AZ ADR ELJÁRÁSOK

26. szakasz ADR eljárások kezdeményezése
1.

A Sunrise fellebbezési id szakon belül, mely az Iktatóhivatalnak a Domainnév
bejegyzésére vagy be nem jegyzésére vonatkozó döntését követ negyven
(40) naptári napos id szak, a Kérelmez vagy bármely más érdekelt fél ADR
eljárást (az .eu jogvitarendezési szabályokban meghatározott eljárást)
kezdeményezhet az Iktatóhivatal ellen a döntésre vonatkozóan.

2.

Az Iktatóhivatal ellen indított ADR eljárás kizárólagos tárgya és célja eldönteni,
hogy az Iktatóhivatal adott döntése ellentétes-e a Rendeletekkel.
Amennyiben egynél több ADR eljárást kezdeményeztek az Iktatóhivatal ellen
ugyanazon Domainnévvel kapcsolatosan hozott döntés miatt, csak a
legkorábbi kezdeményezési dátummal (meghatározva az .eu jogvitarendezési
szabályokban) ellátott ADR eljárás folytatható le, az .eu jogvitarendezési
szabályokban leírtaknak megfelel en.

3.

Az eljárást lefolytató szerv kötelezheti az Iktatóhivatalt arra, hogy a mutassa
be a Tanúsító okiratot.

27. szakasz Az Iktatóhivatal döntései ellen indított ADR eljárások
1.

Amennyiben az ADR eljárás az Iktatóhivatal egy Domainnév bejegyzésére
vonatkozó döntése ellen irányul, melyr l az eljárást lefolytató szerv által kijelölt
bíróság és a bíróság tagjai (az .eu jogvitarendezési szabályokban
meghatározva) megállapítják, hogy nem áll összeütközésben a Rendeletekkel,
az Iktatóhivatal azonnali hatállyal aktiválja a Domainnevet, amint az eljárást
lefolytató szervt l megkapja az erre vonatkozó értesítést.
Amennyiben az ADR eljárás az Iktatóhivatal egy Domainnév bejegyzésére
vonatkozó döntése ellen irányul, melyr l az eljárást lefolytató szerv által kijelölt
bíróság és a bíróság tagjai (az .eu jogvitarendezési szabályokban
meghatározva) megállapítják, hogy összeütközésben áll a Rendeletekkel, az
Iktatóhivatal eldönti, hogy bejegyzi-e vagy sem a Domainnevet a Domainnévre
várakozó következ Kérelmez nevében, összhangban a Sunrise szabályok
erre kijelölt eljárásával.
Amennyiben az ADR eljárás az Iktatóhivatal egy adott Domainnév be nem
jegyzésére vonatkozó döntése ellen irányul, és az eljárást lefolytató szerv által
kijelölt bíróság és annak tagjai arra a következtetésre jutnak, hogy a döntés a
Rendeletekkel ellentétes, akkor az eljárást lefolytató szerv értesítését
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követ en az Iktatóhivatal bejegyzi a Domainnevet a Kérelmez nevében, és
azonnal aktiválja a Domainnevet.
Amennyiben az ADR eljárás az Iktatóhivatal egy adott Domainnév be nem
jegyzésére vonatkozó döntése ellen irányul, és az eljárást lefolytató szerv által
kijelölt bíróság és annak tagjai arra a következtetésre jutnak, hogy a döntés a
Rendeletekkel összhangban van, akkor a bíróság és tagjai elutasítják a
panaszt.
2.

Az Iktatóhivatalnak egy Domainnév bejegyzésére vagy be nem jegyzésére
vonatkozó döntése kizárólag egyetlen, az Iktatóhivatal ellen kezdeményezett
ADR eljárásra adhat okot. Ez nem zárja ki annak lehet ségét, hogy egy
harmadik fél ADR eljárást kezdeményezzen az Iktatóhivatal ellen spekulációs
célú vagy megtéveszt Domainnév bejegyzése miatt a Sunrise fellebbezési
id szak lejártával, vagy azt követ en, hogy az Iktatóhivatal ellen indított ADR
eljárás az adott Domainnév aktiválását eredményezte, összhangban az .eu
jogvitarendezési szabályokkal.

27/30. oldal

.eu Sunrise szabályok

1. Függelék
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