
Domain név delegálás és fenntartás Általános Szerzıdési Feltételei 
1./2. oldal 

Utolsó módosítás: 2009.01.01. 

Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban Domain-ÁSZF) szabályozzák a .hu végzıdéső internet 
domain nevek (illetıleg az Internet Szolgáltatók Tanácsa által engedélyezett .hu alá tartozó másodszintő 
közdomainok) delegálásának és fenntartásának feltételeit a BIT-Hungary Szolgáltató Kft. (továbbiakban 
REGISZTRÁTOR) és az ELİFIZETİ, (együttesen továbbiakban FELEK) között.  
 
 
1. Az ELİFIZETİ által aláírt – Domain név regisztráció megrendelı - elnevezéső, hiánytalanul kitöltött 

formanyomtatvány (továbbiakban MEGRENDELİLAP) jelen Domain-ÁSZF-el és a mindenkori érvényes 
Domain díjszabással együtt a FELEK közötti szerzıdésnek tekintendı a MEGRENDELİLAPON bejelölt 
idıtartamra. Amennyiben az ELİFIZETİTİL írásban felmondó nyílatkozat nem érkezik, akkor a 
szerzıdés minden további értesítés nélkül a megadott idıszakkal megújul. A MEGRENDELİLAPBAN 
foglaltak valódiságát a ELİFIZETİ szavatolja, azokért teljes felelısséggel tartozik, azok változásáról a 
REGISZTRÁTORT haladéktalanul értesíti, ennek elmulasztásából eredı károkért felel. 

 
2. REGISZTRÁTOR vállalja, hogy a MEGRENDELİLAPON meghatározott DOMAIN NEVET delegáltatja és azt 

a megadott idıszakra fenntartja. A delegálást az Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (továbbiakban 
NYILVÁNTARTÓ) végzi a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT szerint (mely a www.domain.hu 
weblapon megtalálható).  Amennyiben a MEGRENDELİLAPON megadott igény ennek nem felel meg, úgy 
a REGISZTRÁTOR az adott DOMAIN NÉVRE vonatkozó igényt elutasítja. 

 
3. A REGISZTRÁTOR vállalja, hogy a MEGRENDELİLAPON megadott igény szerinti elsıdleges illetve 

másodlagos DNS-t biztosítja illetve fenntartja a kiválasztott idıszakra a saját illetve alvállalkozói 
szerverein, a NYILVÁNTARTÓ által meghatározott technikai követelmények szerint. 

 
4. A NYILVÁNTARTÓ Domainregisztrációs Szabályzatát ELİFIZETİ elolvasta, megértette és a domain 

delegálással kapcsolatos összes adatot ennek ismeretében adta meg a MEGRENDELİLAPON. 
 
5. ELİFIZETİ a MEGRENDELİ kitöltésével kötelezettséget vállal a Domain díjszabásban megadott díjak 

számla ellenében történı kiegyenlítésére és folyamatos megfizetésére.  
 
6. REGISZTRÁTOR a kitöltött és aláírt MEGRENDELİLAP másolatát, továbbá az esetlegesen szükséges 

egyéb igazoló dokumentumokat kettı munkanapon belül eljuttatja NYILVÁNTARTÓHOZ. A 
REGISZTRÁTOR a NYILVÁNTARTÓNAK a delegálásra vonatkozó döntésérıl annak kézhez vételét követı 
kettı munkanapon belül tájékoztatja ELİFIZETİT e-mail útján, vagy e-mail cím hiányában az 
ELİFIZETİ telefonos érdeklıdése esetén telefonon. 

 
7. ELİFIZETİ a DOMAIN NÉV igényléséért a REGISZTRÁTOR domain díjszabásában vagy egyedi 

megállapodásban szereplı díjat köteles megfizetni. Amennyiben a delegálás sikertelen, úgy az árlistában 
vagy az egyedi megállapodásban megadott adminisztrációs díj levonása után a befizetett összeget a 
REGISZTRÁTOR visszafizeti. A DOMAIN NÉV fenntartásáért a ELİFIZETİ fenntartási díj fizetésére 
köteles, melynek mértékét a REGISZTRÁTOR mindenkori domain díjszabása vagy egyedi megállapodás 
határozza meg. A díjfizetés elmulasztása esetén a delegálást az esedékességet követı 15. napon 
REGISZTRÁTOR törlölteti. 

 
8. ELİFIZETİ jogosult a SZERZİDÉST bármikor indokolás nélkül a MEGRENDELİLAPON megadott idıszak 

lejáratára vonatkozó felmondási idı figyelembe vételével írásban felmondani. A felmondási idı lejártakor 
a delegálás megszőnik, a DOMAIN NÉV felszabadul és a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT szerint 
ismét delegálható. 

 
9. ELİFIZETİ jogosult a SZERZİDÉST bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal írásban felmondani, 

azonban ebben az esetben a MEGRENDELİLAPON választott idıszak leteltéig még fennálló esetleges 
tartozás, illetıleg kiszámlázandó szolgáltatás egyszerre és azonnal esedékessé válik. A felmondás ezen 
összegek kiegyenlítésével válik ténylegessé. Ekkor a delegálás megszőnik, a DOMAIN NÉV felszabadul és 
a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT szerint ismét delegálható. 

 
10. ELİFIZETİ a SZERZİDÉSBİL eredı jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az 

ELİFIZETİ helyébe lépı ÚJ ELİFIZETİ a jelen szerzıdésben foglaltakat magára nézve kötelezınek 
fogadja el, és a delegálás ne legyen ellentétes a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZATBAN foglaltakkal. 
Az átruházás akkor hatályos, amikor azt REGISZTRÁTOR elfogadja, és ÚJ ELİFIZETİVEL a szerzıdést 
megköti. 

 
11. A választott DOMAIN NÉV választhatóságával kapcsolatos vita esetén a REGISZTRÁTOR a 

NYILVÁNTARTÓ Domainregisztrációs Szabályzatában meghatározott Tanácsadó Testület döntésének veti 
alá magát. A döntést a ELİFIZETİ, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése 
alapján, a Tanácsadó Testület eljárási díja befizetését követıen a REGISZTRÁTOR szerzi be. 
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12. ELİFIZETİ a MEGRENDELİLAP és Igénylılap benyújtásával és aláírásával egyben kijelenti és vállalja a 
következıket:  

 
• a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZATÁT ismeri, és magára nézve kötelezınek fogadja el 
• a NYILVÁNTARTÓ és a REGISZTRÁTOR döntését a DOMAIN NÉV delegálhatósága kérdésében elfogadja 
• a DOMAIN delegálását saját kockázatára igényli, és sem a NYILVÁNTARTÓT, sem a REGISZTRÁTORT 

nem terheli felelısség sem a DOMAIN delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, 
felfüggesztésébıl vagy visszavonásából esetlegesen keletkezı közvetlen vagy közvetett károkért 

• egyedül felelıs az általa igényelt DOMAIN NÉV megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és 
ezek következményeiért. A NYILVÁNTARTÓ és/vagy a REGISZTRÁTOR a választott név ellenırzésére, 
jogszerőségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a 
NYILVÁNTARTÓVAL és/vagy a REGISZTRÁTORRAL szemben igényt kíván érvényesíteni, a ELİFIZETİ 
vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a 
követeléssel szembeni védekezéshez 

• a delegált DOMAINNEL, a delegációs és regisztrációs eljárással, a DOMAIN nevének megválasztásával, 
jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbıl következı 
költség alól mentesíti a NYILVÁNTARTÓT és/vagy a REGISZTRÁTORT, és egyébként is mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a REGISZTRÁTORT illetve a NYILVÁNTARTÓT érdeksérelem ne érje 

• a DOMAIN NÉV megválasztása területén a lehetı legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az 
általa választott DOMAIN NÉV, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait például: név 
kizárólagossághoz főzıdı jogát, személyiséghez főzıdı jogát, kegyeleti jogát, szerzıi jogát stb.) nem 
sérti. Ha azonban ilyen jogsértésrıl tudomást szerez, a névrıl önként lemond, illetve másik nevet választ 

• IGÉNYLİ hozzájárul ahhoz, hogy a MEGRENDELİLAPON közölt bármely információt a NYILVÁNTARTÓ és 
a REGISZTRÁTOROK az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelıen nyilvánosan kezeljenek, és 
kijelenti, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik, továbbá tudomásul 
veszi, hogy az igénnyel kapcsolatos per tényét a NYILVÁNTARTÓ ugyanígy nyilvánosságra hozza 

• választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben IGÉNYLİ aláveti magát az Alternatív 
Vitarendezı Fórum döntésének, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan 
ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a vitát indító kérelmezıvel szemben érvényesíthet, 
továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a REGISZTRÁTOR, 
sem a NYILVÁNTARTÓ nem felel 

• felek a jelen szerzıdés hatályával tudomásul veszik, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak 
való megfelelıségével kapcsolatos vita esetén a REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ a Tanácsadó 
Testület döntésének veti alá magát 

• felek a jelen szerzıdés hatályával tudomásul veszik, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve 
a megkötött szolgáltatói szerzıdés hatályával, az ebbıl eredı jogok és kötelezettségek fennállásával, 
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetik magukat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által 
támogatott Alternatív Vitarendezı Fórum kizárólagos hatáskörének, amely fórum a vitát a jogerıs bírói 
ítélet hatályával bírálja el; 

 
13. Felek rögzítik, hogy a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT alapján REGISZTRÁTOR törli a delegálást, 

amennyiben 
 
• ELİFIZETİ a szerzıdést felmondja - azon a napon, amelyen a NYILVÁNTARTÓ errıl tudomást szerez 
• bíróság azt jogerıs határozatában elrendeli - azon a napon, amelyen a NYILVÁNTARTÓ errıl tudomást 

szerez 
• a delegálásra vonatkozó szerzıdés megszőnik, és arra az ELİFIZETİ más REGISZTRÁTORRAL a nyitva 

álló határidın belül nem köt szerzıdést, illetve ilyenrıl NYILVÁNTARTÓ nem szerez tudomást - a határidı 
lejártát követı 15. napon 

• a fenntartási díjat ELİFIZETİ a MEGRENDELİLAPON feltüntetett SZÁMLAFIZETİ címére küldött számla 
ellenére idıben nem fizeti meg az, esedékességet követı 15. napon belül. 

 
14. ELİFIZETİ tudomásul veszi, hogy a REGISZTRÁTOR a szolgáltatásai nyújtásához alvállalkozókat is 

bevonhat. 
 
Fentieket elfogadjuk: 
 
 
Budapest,  
 
 
 
 
 
 REGISZTRÁTOR ELİFIZETİ  

  

 


