Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei – Darkware Bt.
Érvényes 2012. szeptember 1-jétől.
1. Értelmező rendelkezések
ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő Általános Szerződési
Feltételei, valamint a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételei, valamint a különböző domain
nevekre vonatkozó, az adott domainhez tartozó Nyilvántartó által közzétett szabályzatok
Domain-kezelő: olyan szervezetek, amelyek a Darkware Bt. szerződött viszonteladóiként az Igénylő
meghatalmazottai a Regisztrátor Domainregisztrációs szolgáltatásainak teljesítése tekintetében. A
Domain-kezelő lehetséges, de nem szükségszerű szereplője a szolgáltatás megrendelése
folyamatának.
Domainregisztrációs szolgáltatás: domain név delegálása, regisztrálása, módosítása és fenntartása
Elektronikus út: Online Adminisztrációs Felületen keresztül megvalósuló kapcsolattartás; ilyennek
minősül többek között a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelése állapotának megváltozása
az Online adminisztrációs felületen, valamint az Online Adminisztrációs Felületen keresztül küldött
ügyfélszolgálati üzenet is
Igénylő: a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelője
Igénylőlap: a rendszer által a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelése céljára generált
dokumentum
Nyilvántartó: .hu domain nevek esetén az Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht.
(http://www.domain.hu); .com .org .net .biz .info domain nevek esetén az ICANN
(http://www.icann.org); .eu domain nevek esetén az EURid (http://www.eurid.eu)
Online Adminisztrációs Felület: a Darkware Bt. által üzemeltetett, az OnlineEgo Kft. beléptető
rendszerének alkalmazásával elérhető online felület, mely a Domainregisztrációs szolgáltatásokkal
kapcsolatos adminisztratív teendők ellátására, és a megrendelések állapotának nyomonkövetésére
szolgál, valamint elérhetőséget biztosít a Darkware Bt. Ügyfélszolgálatához
Regisztrátor: Darkware Bt. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34. I/7., adószám: 20565178-2-41)
Számlafizető: a Domainregisztrációs szolgáltatás díjának fizetésére köteles, az Igénylő által
meghatalmazott személy. Ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos, a Számlafizető a
Regisztrátor – illetve ha szerepel a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésének
folyamatában, a Domain-kezelő – viszonteladójának minősül
2. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
2.1. A Regisztrátor az Igénylő részére az Igénylőlapon meghatározott Domainregisztrációs
szolgáltatást nyújtja.
2.2. Az Igénylő és a Számlafizető a kitöltött Igénylőlap aláírásával és benyújtásával elfogadja az
ÁSZF-ekben foglaltakat.
3. A Regisztrátor jogai és kötelezettségei
3.1. A Regisztrátor vállalja, hogy az Igénylőlapon meghatározott domain név vonatkozásában a
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megrendelt Domainregisztrációs szolgáltatást nyújtja. A delegálást a Nyilvántartó végzi.
Amennyiben az Igénylőlapon meghatározott Domainregisztrációs szolgáltatás-megrendelés az
igényelt domain névhez tartozó Nyilvántartó szabályzatainak nem felel meg, a Regisztrátor a
Domainregisztrációs szolgáltatás Nyilvántartó felé továbbítását megtagadja.
A Regisztrátor saját hatáskörén belül jogosult a Domainregisztrációs szolgáltatás-megrendelésének
Nyilvántartó felé továbbítását megtagadni. A Regisztrátornak e döntését nem kell megindokolnia.
3.2. A Regisztrátor a kitöltött és aláírt Igénylőlap másolatát, továbbá az egyéb igazoló
dokumentumokat öt munkanapon belül eljuttatja a Nyilvántartóhoz, amennyiben az adott
Nyilvántartó vonatkozó szabályzata ezt előírja.
A Regisztrátor a Nyilvántartó delegálásra vonatkozó döntéséről annak kézhezvételét követő öt
munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Számlafizetőt.
3.3. A Regisztrátor jogosult egyoldalúan módosítani a Domainregisztrációs szolgáltatás feltételeit és
díjait, erről a módosított feltételek és árlista honlapon való közzétételével tájékoztatja az Igénylőt és
a Számlafizetőt.
4. Az Igénylő (és a Számlafizető) jogai és kötelezettségei
4.1. Az Igénylő és – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető jogosult a
Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésére irányuló, a Regisztrátorral, illetve Domain-kezelő
meghatalmazása esetén a Domain-kezelővel fennálló szerződését bármikor indokolás nélkül,
azonnali hatállyal felmondani. Az ezt követő eljárásra az ÁSZF-ek (különös tekintettel az adott
domain névhez tartozó Nyilvántartó szabályzatai) irányadók.
4.2. Az Igénylő a 4.1. pontban meghatározott szerződésből eredő, a domain név használatára
irányuló jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő a
4.1. pontjában meghatározott szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a
delegálás ne legyen ellentétes az ÁSZF-ekkel.
4.3. Az Igénylő és – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető a Nyilvántartó és
a Regisztrátor döntését a Domainregisztrációs szolgáltatással kapcsolatos kérdésben elfogadja.
4.4. Az Igénylő a domain név delegálását saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót, sem a
Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain név delegálásból, sem annak elutasításából,
felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából, illetve a domainhasználati jog bármely
egyéb okból bekövetkező időleges vagy végleges megszűnéséből esetlegesen keletkező közvetlen
vagy közvetett károkért.
4.5. Az Igénylő felelős az általa a Domainregisztrációs szolgáltatás keretén belül megrendelt
domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A
Nyilvántartó és a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének vizsgálatára nem
köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval, illetve a Regisztrátorral
szemben igényt kíván érvényesíteni, az Igénylő vállalja, hogy a helyükbe lép.
4.6. Az Igénylő a delegált domain névvel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének
megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból,
követelésből következő költség alól mentesíti a Nyilvántartót és a Regisztrátort, és egyébként is
mindent elkövet annak érdekében, hogy a Nyilvántartót, illetve a Regisztrátort kár, érdeksérelem ne
érje.
4.7. Az Igénylő a domain név megválasztásakor az adott helyzetben általában elvárható

gondossággal jár el, és felel azért, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata
más személy vagy szervezet jogait, így különösen: névkizárólagossághoz fűződő jogát,
személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről
tudomást szerez, a névről önként lemond.
4.8. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely adatot az ÁSZF-eknek
megfelelően, az ott meghatározott esetekben és feltételekkel nyilvánosan kezeljenek. Az Igénylő
kijelenti, hogy e hozzájárulásához az Igénylőlapon meghatározott személyek (így különösen az
adminisztratív kapcsolattartó) hozzájárulásával rendelkezik. Az Igénylő elfogadja, hogy a
Domainregisztrációs szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvita tényét a Nyilvántartó
nyilvánosságra hozhatja.
4.9. Az Igénylőlap kitöltött tartalmának valódiságáért az Igénylő felel, annak változásáról a
Regisztrátort – illetve ha szerepel a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésének
folyamatában, a Domain-kezelőt – haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül értesíti,
ennek elmulasztásából eredő károkért felel. Ha az adatmódosítás elmulasztása miatt a Regisztrátor –
illetve a Domain-kezelő – téves dokumentumot (számlát, szerződést, nyilatkozatot stb.) bocsát ki,
akkor ennek javítási költségét az Igénylő állja.
4.10. Amennyiben az Igénylő és a Számlafizető nem azonos, a Számlafizető az Igénylővel
egyetemlegesen felel a kitöltött Igénylőlap tartalmának valódiságáért, és annak változásáról a 4.9.
pont szerint köteles a Regisztrátort – illetve ha szerepel a Domainregisztrációs szolgáltatás
megrendelésének folyamatában, a Domain-kezelőt – értesíteni.
5. A Domain-kezelő jogai és kötelezettségei
A Domain-kezelő és a Regisztrátor szerződéses kapcsolatukban, egyedi megállapodás alapján
rendezik a Domainregisztrációs szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feltételeket, így különösen a
díjfizetés szabályait.
6. A .hu domain nevekre vonatkozó további kikötések
6.1. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésére irányuló
igénye az Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. által közzétett Domainregisztrációs Szabályzatnak
való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és az Internet Szolgáltatók Tanácsa
Kht. mint nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A Tanácsadó Testület
eljárási díjának megfizetésére az Igénylő köteles.
6.2. Az Igénylő a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát az Internet
Szolgáltatók Tanácsa Kht. mellett működő Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul
veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt
kizárólag az ellenérdekű domain név igénylőjével szemben érvényesíthet, a Regisztrátorral és az
Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht.-vel mint nyilvántartóval szemben nem. Az alternatív
vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem az Internet Szolgáltatók
Tanácsa Kht.-vel mint nyilvántartó nem felel.
6.3. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. által közzétett Domainregisztrációs Szabályzat alapján a
Regisztrátor törli a delegálást, amennyiben
a) az Igénylő vagy – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető a
Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésére irányuló, a Regisztrátorral, illetve Domain-kezelő
meghatalmazása esetén a Domain-kezelővel fennálló szerződését felmondja; a törlés napja az a nap,
amelyen a Nyilvántartó erről tudomást szerez;
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b) a bíróság azt jogerős határozatában elrendeli; a törlés napja az a nap, amelyen a Nyilvántartó
erről tudomást szerez;
c) a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésben szereplő domain név
delegálása megszűnik, és arra az Igénylő más Regisztrátorral az erre nyitva álló határidőn belül nem
köt szerződést, illetve ilyenről a Nyilvántartó nem szerez tudomást;
d) a fenntartási díjat a Számlafizető nem fizeti meg a számlafizetés határidejéig.
6.4. A domain névhez tartozó technikai kapcsolattartó személyt a Regisztrátor biztosítja az Internet
Szolgáltatók Tanácsa Kht.-vel mint nyilvántartó felé.
7. A .hu domaineken kívüli domain nevekre vonatkozó további kikötések
A domain névhez tartozó adminisztratív és technikai kapcsolattartó személyt a Regisztrátor
biztosítja az EURid és az ICANN mint nyilvántartók felé.
8. Díjfizetés
8.1. A Regisztrátor által nyújtott Domainregisztrációs szolgáltatások adott napon érvényes díjait
tartalmazó árlista és a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételei megtalálhatóak a Regisztrátor
honlapján (http://hosting.darkware.hu).
8.2. Az Igénylő és – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető köteles a
Domainregisztrációs szolgáltatásnak a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelésének (az
Igénylőlap létrehozásának) napján érvényes díját a Regisztrátornak megfizetni.
8.3. Domain-kezelő megbízása esetén – a 8.2. pontban foglalttól eltérően – a Domain-kezelő és az
Igénylő – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető a Domainregisztrációs
szolgáltatás megrendelése tekintetében fennálló szerződéses kapcsolatában rendezi a
Domainregisztrációs szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét, és egyéb
feltételeit; az Igénylő és – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető a Domainkezelő részére teljesíti a díjat a szerződéses kapcsolatukban meghatározott mérték szerint és
feltételekkel.
8.4. Ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos, a Számlafizető az Igénylővel a
Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelése tekintetében fennálló szerződéses kapcsolatában
rendezi a Domainregisztrációs szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, megfizetésének határidejét, és
egyéb feltételeit; az Igénylő a Számlafizető részére teljesíti a díjat a szerződéses kapcsolatukban
meghatározott mérték szerint és feltételekkel.
8.5. Amennyiben a delegálás sikertelen, úgy a Domainregisztrációs szolgáltatás szolgáltatásért
megfizetett díjat a Regisztrátor visszatéríti az Igénylőnek, vagy – ha az Igénylő és a Számlafizető
nem azonos – a Számlafizetőnek.
8.6. Domain-kezelő meghatalmazása esetén – a 8.5. pontban foglalttól eltérően – a Domain-kezelő
és az Igénylő – ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos – a Számlafizető a Domainregisztrációs
szolgáltatás megrendelése tekintetében fennálló szerződéses kapcsolatában rendezi a
Domainregisztrációs szolgáltatásért fizetendő díj visszatérítésének feltételeit.
8.7. Ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos, – a 8.5. pontban foglalttól eltérően – a
Számlafizető az Igénylővel a Domainregisztrációs szolgáltatás megrendelése tekintetében fennálló
szerződéses kapcsolatában rendezi a Domainregisztrációs szolgáltatásért fizetendő díj
visszatérítésének feltételeit.

8.8. A Regisztrátor a domain név fenntartására irányuló szolgáltatással kapcsolatos számlákat a
tárgyidőszak esedékessége (a domain név delegálására irányuló szolgáltatás lejárata) előtt 30 nappal
bocsátja ki, és küldi meg a Számlafizető részére. Ha a számlában a domain név fenntartásáért
fizetendő díj a számla kibocsátásától számított 15 napon nem belül érkezik meg a Regisztrátorhoz, a
domain név nem kerül hosszabbításra (fenntartásra), és a törlés állapotba kerül.
8.9. Domain-kezelő meghatalmazása esetén – a 8.8. pontban foglalttól eltérően – a Domain-kezelő
bocsátja ki a 8.8. pont szerinti számlát a Számlafizető felé, azonban a domain név fenntartásáért
fizetendő díj megfizetésének feltételei tekintetében a Domain-kezelő és a Számlafizető
megállapodása irányadó.
8.10. Ha az Igénylő és a Számlafizető nem azonos, a Számlafizető és az Igénylő – a 8.8. pontban
foglalttól eltérően – a domain név fenntartására irányuló szolgáltatás megrendelése tekintetében
fennálló szerződéses kapcsolatuk keretében rendezi a domain név fenntartásáért fizetendő díj
megfizetésének feltételeit.
9. Egyebek
9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezései irányadók.
9.2. Ha a szerződés bármely pontja, kikötése érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem
válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a felek megállapodásainak megfelelő rész lép.
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