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Gyorsítósávban a .eu domain 

Halász Bálint 
 

Több mint öt és fél évvel az Európai Bizottság eEurope akciótervének keretében közzétett „A 
.eu Internet felső szintű domain létrehozása" című munkaanyag megjelenése után, 2005. 
december 7-én végre megkezdődött a regisztráció az európai felső szintű domain (top level 
domain, TLD) alá. Az első tapasztalatok szerint megérte a hosszas várakozás, a rendszer 
zökkenőmentesen fogadta és fogadja az igényeket. 
 
Ahogyan azt az Infokommunikáció és jog 2005. augusztusi számában többek között 
ismertettem, a nyílt regisztrációt megelőzi egy két lépcsőből álló, négy hónapos átmeneti idő 
(ún. sunrise period), amely során kizárólag állami szervek, valamint védjegy- és más 
jogosultak igényeit szolgálják ki. A nyílt regisztráció csak e négy hónapos átmeneti idő lejárta 
után, 2006. április 7-én indul. Ettől a naptól kezdve bárki, aki eleget tesz a 733/2002/EK 
rendelet 4. cikk 2. bekezdés b) pontjában felsorolt általános alkalmassági feltételeknek,i 
különösebb megkötések nélkül igényelhet olyan domain nevet, amely még szabad; más 
szóval ettől az időponttól kezdve teljes egészében a ’first come first served’ kiosztási elvii 
érvényesül az egységes európai tartománynév alatt.  
 
1. A szakaszos bejegyzés két szakasza 

 
A 2005. december 7. és a 2006. február 6. közötti két hónapban az ún. elsőbbségi jogok 
jogosultjai és használói kizárólag a bejegyzett nemzeti és közösségi védjegyeknek, a földrajzi 
árujelzőknek, illetve az állami szervek kizárólag a rájuk vonatkozó neveknek és 
betűszavaknak megfelelő domain neveket igényelhetik. 
 
A szakaszos bejegyzés második részében (2006. február 7-től 2006. április 6-ig) az elsőbbségi 
jogok jogosultjai egyaránt igényelhetik az első szakasz folyamán bejegyezhető neveket, 
valamint azokat a neveket is, amelyekre bármely egyéb elsőbbségi jog vonatkozik. Tehát 
ekkor már nem csak a védjegyjogosultak, a földrajzi árujelzők jogosultjai és az állami szervek 
nyújthatják be az igényüket, hanem az említett minden „elsőbbségi jog" jogosultja is (ilyen 
elsőbbségi jogot keletkeztethetnek különösen a lajstromozás nélkül oltalomban részesülő 
védjegyek, a kereskedelmi nevek, a cégjelzések,  a cégnevek, a családnevek, vagy akár az 
irodalmi és művészeti alkotások megkülönböztető címei). Érdemes megjegyezni, hogy a 
874/2004/EK rendeletiii itt kizárólag az elsőbbségi jogok jogosultjait nevesítiiv, amiből az 
következik, hogy a szakaszos bejegyzés időszaka alatt a használók már nem, hanem csak a 
jogosultak léphetnek fel igénylőként.v

  
2. A szakaszos bejegyzés első részének eddigi tapasztalatai 

 
Ahogyan azt a folyóirat hasábjain korábban ismertettem, az európai tartománynév rendszer is 
a domainek regisztrációjára és nyilvántartására már bevált három szereplős modell alapján 
működik. Az első szereplő az igénylő (registrant), aki a maga részére igényli a domaint (ha 
részére megtörténik a delegáció, ő a továbbiakban a domain név használatának jogosultja). A 
második szereplő a regisztrátor (registrar), amely (vagy aki) közvetlen szerződéses 
kapcsolatban áll az igénylővel, illetve a nyilvántartóval. A harmadik, központi szereplő a 



nyilvántartó (registry), amely teljesíti a regisztrátoroktól beérkező igényeket (elvégzi a 
delegációt), karbantartja az adatbázist, azaz kezeli a delegált domaineket, és folyamatosan 
biztosítja a regisztrátor tevékenységének előfeltételét jelentő műszaki technikai feltételeket. A 
.eu domain esetén az utóbbi feladatait a belgiumi székhelyű European Registry for Internet 
Domains (EURid) nevű szervezet látja el. 
 
A domain igénylés folyamata röviden a következő: az igénylő választ egy – a nyilvántartó 
által akkreditált – regisztrátort, szerződést kötnek, ezt követően az igénylést a regisztrátor 
továbbítja a nyilvántartóhoz. A nyilvántartó és az igénylő nem áll közvetlen szerződéses 
kapcsolatban egymással. 
 
 
Amennyiben a szakaszos bejegyzés során (akár az első, akár a második szakaszban) több 
igény érkezik a nyilvántartóhoz ugyanazon domain névre vonatkozóan, a ’first come first 
served’ elv kerül alkalmazásra, vagyis az adott domain név azon igénylő számára kerül 
delegálásra, akinek igénye elsőként érkezett be a regisztrátorától a nyilvántartó számítógépes 
rendszerébe. A regisztrátorhoz való beérkezés dátuma akkor bír különös jelentőséggel, ha 
ugyanazon regisztrátorhoz fut be ugyanazon domain névre irányuló igény. A regisztrátor 
ugyanis a kérelmeket a hozzá való érkezés időrendi sorrendjében továbbítja a 
nyilvántartóhoz.  
 
A nyilvántartó 2005. december 7-én 11.00 órakor nyitotta meg először a rendszerét a 
regisztrátorok felé. Az első 15 percben 40.503 igénylést rögzítettek. Az első igény 11 óra 00 
perc 01,699 másodperckor érkezett meg, a tickets.eu domain névre. A job.eu-ra vonatkozó 
igény 12 ezredmásodperccel később futott be. A dobogó harmadik fokát a hotels.eu szerezte 
meg, 1 ezredmásodperces lemaradással. 17 óra 12 perckor, az EU összes tagállamából, kb. 
800 regisztrátortól befutott igények száma már megközelítette a 100.000-es határt. Némi 
kárpótlást jelent a hosszúra nyúlt felkészülési időért cserébe, hogy a nyilvántartó rendszere 
sikerrel birkózott meg a regisztrátoroktól érkező nagyszámú igényléssel. 
 
Az EURid folyamatosan frissülő weboldalavi szerint 2006. január 21-éig összesen 161.623 
igénylés érkezett a nyilvántartóhoz. Ezek az igények 119.835 különböző domain névre 
vonatkoznak. Ezen belül a szakaszos bejegyzés első időszakában igénylési jogosultságot 
keletkeztető elsőbbségi jogok megoszlása a következő: nemzeti védjegyek alapján 113.842, 
közösségi vagy nemzetközi védjegyek alapján 32.163, földrajzi árujelzők alapján 1.090, 
állami szervek részéről pedig 14.528 igénylés érkezett. 
 
A várakozásoknak megfelelően a legtöbb igény (összesen 51.458) Németországból érkezett. 
Ez a szám az összes igény 34,9 %-át teszi ki. A sorban következő legaktívabb tagállamok 
Hollandia (15,6 %), Franciaország (13,3 %) és Nagy-Britannia (10,4 %). 
 
A legkeresettebb domain nevek a következők (zárójelben az adott tartománynévre beérkezett 
igények száma): sex.eu (235), hotel.eu (123), travel.eu (97), jobs.eu (93), hotels.eu (92), 
casino.eu (85), business.eu (80), poker.eu (79), golf.eu (75), shopping.eu (72). 
 
Néhány érdekesség, a teljesség igénye nélkül: a legkeresettebb sex.eu tartománynevet egy 
hollandiai vallási közösség, a Kempische Volle Evangelie Gemeente "Rehoboth" két ízben is 
kérelmezte, a közösség az igényét egy Hollandiában bejegyzett nemzeti védjegyre kívánja 
alapozni. A magyar.eu domain névre egy Magyar S.A. nevű francia cég nyújtott be igényt, 
francia nemzeti védjegy alapján. A budapest.eu esetén Budapest Főváros Önkormányzata az 
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utolsó, harmadik helyen áll, ugyanis az első és második helyet ugyanaz a hollandia székhelyű 
vállalkozás, a Traffic Web Holding B.V. foglalta el, amely igényét - legalábbis a WHOIS 
szerint - a „budap&est" holland nemzeti védjegyre kívánja alapozni. Kísértetiesen hasonló a 
helyzet a paris.eu-nál is: ezt az azonosítót a „par&is" holland nemzeti védjegy alapján kívánja 
az előbb említett holland cég megszerezni. Az auto.eu esetében egy magyar magánszemély 
dán nemzeti védjegyre alapozott igénye a harmadik helyen található. A balaton.eu névnél a 
Balaton Fejlesztési Tanácsot megelőzi egy német székhelyű kft, amely egy közösségi vagy 
nemzetközi védjegyet jelölt meg elsőbbségi jogként. Szintén érdekes, hogy néhány - 
Magyarországon piacvezető - pénzintézet közismert elnevezésére vagy rövidítésére egyelőre 
nem érkezett be igény (valószínűleg azért, mert nem rendelkeznek olyan védjeggyel, amelyek 
csak közismert nevüknek vagy rövidítésüknek felel meg). 
 
3. A beérkezett igények további sorsa 

 
Az igények beérkezése után a nyilvántartó e-mailen visszaigazolást küld az igénylőnek 
és/vagy regisztrátorának, amely tartalmazza azt a hiperlinket, amelyről az úgynevezett 
kísérőlevél (cover letter) letölthető. E kísérőlevélben található címre kell az elsőbbségi jogok 
fennállását bizonyító dokumentumoknak (documentary evidence) postai úton vagy futárral 
beérkezniük, az igény nyilvántartóhoz való beérkezését követő negyven naptári napon belül 
(tehát, ha maga az igény a regisztrátortól már az első napon, azaz 2005. december 7-én 
beérkezett a nyilvántartó rendszerébe, akkor a bizonyító dokumentumoknak 2006. január 16-
ig kell beérkezniük). A hétvégék vagy egyéb belga ünnepnapok ebbe a - gyakorlatilag 
jogvesztő - határidőbe beleszámítanak. A beérkezett dokumentumokat a feldolgozást végző 
ügynök (processing agent) elektronikus formába alakítja (szkenneli) és egy adatbázisban 
rögzíti.  
 
3.1 A bizonyító dokumentumok 

 
A Sunrise Rulesvii részletesen tartalmazza azokat az általános és különös feltételeket, 
amelyeknek a bizonyító dokumentumoknak eleget kell tenniükviii. Az általános feltételek 
szerint az igénylő által benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell egy illetékes hatóság, 
gyakorló ügyvéd, ix vagy hivatásos képviselőx által aláírt, eskü alatt tett nyilatkozatot, amely 
tartalmazza azt, hogy az elsőbbségi jogot, amelyre az igénylő jogot formál, a tárgyhoz tartozó 
tagállam törvényei védik. A nyilatkozatnak ki kell térnie a releváns jogi rendelkezésekre, 
tudományos művekre, bírósági döntésekre, valamint a védelemhez szükséges feltételekre. 
Ezeken túl annak bizonyosságát is tartalmaznia kell a nyilatkozatnak, hogy a teljes név - 
amelyre vonatkozóan az igénylő elsőbbségi jogot formál - megfelel az előbbi törvényekben 
előírt feltételeknek (beleértve a releváns tudományos műveket és bírósági döntéseket), 
továbbá azt, hogy az adott név védve van az adott elsőbbségi jog által. Amennyiben 
rendelkezésre áll, úgy minden esetben elégséges egy olyan - az adott névre vonatkozó - 
bírósági vagy (legalább egy tagállamban illetékes) alternatív vitarendezési testületi döntésnek 
a benyújtása, amely kimondja, hogy az igénylő rendelkezik jogosultsággal az adott elsőbbségi 
jogra.xi Elegendő nem hiteles másolatok benyújtása, de a dokumentumok e-mail vagy fax 
útján való eljuttatása a validációs ügynök részére nem lehetséges, legalábbis főszabály 
szerint, ugyanis két lehetőség is nyitva áll arra, hogy a dokumentumok mégis elektronikus 
formában jussanak el a validációs ügynökhöz.  Egyfelől, ha az igénylő a saját regisztrátorát 
dokumentum-kezelési ügynökként (document handling agent) jelölte meg (és ez erre 
felhatalmazással rendelkezik), úgy a korábban említett, nyilvántartó által e-mailen küldött 
visszaigazolás nem tartalmazza azt hiperlinket, amelyről a kísérőlevél letölthető; ebben az 
esetben a regisztrátor mint dokumentum-kezelési ügynök küldi meg a bizonyító 
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dokumentumokat a validációs ügynök részére. Másfelől a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
számos regisztrátor ezen írásos felhatalmazás nélkül is benyújtja ügyfelei nevében a bizonyító 
dokumentumokat, hivatkozva a Sunrise Rules azon rendelkezésére, amely szerint az igénylő 
nevében és megbízásából harmadik fél által küldött bizonyító dokumentum úgy tekintendő, 
mintha azt a kérelmező küldte volna.xii (A regisztrátorok információi szerint ezt a megoldást 
előzetesen egyeztették az EURid-dal, és az ezt jóváhagyta.) 
 
A bejegyzett védjegyekre vonatkozó különös feltételek a fenti általános szabályokhoz képest 
speciális szabályokat tartalmaznak. Például bejegyzett védjegy esetén elégséges  

(i) az illetékes védjegyiroda által kibocsátott hivatalos okirat egy olyan másolatát 
csatolni, 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  

(ii) egy kivonatot egy olyan hivatalos (on-line) adatbázisból, melyet az illetékes 
tagországi védjegyiroda, a Benelux Védjegyiroda, az Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (OHIM) vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) működtet 
és/vagy vezet.  

 
A Sunrise Rules 1. számú melléklete tagállamonként felsorolja, hogy védjegyek és más 
elsőbbségi jogok vonatkozásában milyen nyilvántartások kivonatai tesznek eleget az előbb 
felsorolt kritériumoknak. Fontos megjegyezni, hogy a védjegybejelentés nem keletkeztet 
elsőbbségi jogot. Amennyiben az igénylő nem jogosultja (tulajdonosa), hanem (akár 
bejegyzett, akár nem bejegyzett) használója az elsőbbségi jog tárgyának, vagy az elsőbbségi 
jog átruházása éppen folyamatban van, úgy a Sunrise Rules 2. és 3. számú mellékletekben 
található űrlapok nyújtanak segítséget ahhoz, hogy az igénylő sikerrel szerezhesse meg az 
adott domain nevet. A jogtulajdonos ezek segítségével egyértelmű hozzájárulását adhatja 
ahhoz, hogy a használó vagy a vevő az adott domain nevet saját nevében igényelhesse. 
 
 
A bizonyító dokumentumokra vonatkozóan az EURid szabályzatai szigorú előírásokat 
támasztanak. A teljesség igénye nélkül: a) minden egyes csomag csak egy példányban 
tartalmazhatja az iratokat, amelyek csak egy oldalasak lehetnek, b) tilos összetűzésük, 
ragasztásuk vagy javításuk, c) az iratokat folyamatos számozással kell ellátni, d) egy 
küldemény csak egy igényre vonatkozó dokumentumokat tartalmazhat, e) hiánypótlásra vagy 
utólagos módosításra nincs lehetőség.  
 
3.2 A teljes név, melyre az elsőbbségi jog fennáll 

 
Kizárólag az olyan névre vonatkozó igénylések lehetnek sikeresek, amelyek - bizonyos 
kivételekkel - teljes egészében megfelelnek a bizonyító okiratok által is tanúsított elsőbbségi 
jogoknak. Újdonság ugyanakkor, hogy az európai domain alatt van lehetőség arra, hogy pl. 
ábrás védjegyek jogosultjai is sikerrel nyújthassanak be igénylést a szakaszos bejegyzés 
időtartama alatt (szemben számos más TLD-vel). A Sunrise Rules szerint ugyanis: egy adott 
névre vonatkozó elsőbbségi 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  
(ii) a szöveges elem dominál, és egyértelműen elkülöníthető vagy megkülönböztethető 

a képes elemektől, feltéve, hogy (a) a jelben található összes alfanumerikus 
karakter (beleérve a kötőjeleket, ha vannak) a kérelmezett domain névben is 
megtalálható, ugyanabban a sorrendben, mint a jelben láthatók, és (b) a szöveg 
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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.xiii 

 
3.3 A validáció 

 
A beérkezett bizonyító dokumentumok megfelelőségének ellenőrzését a belga 
PricewaterhouseCoopers (PwC), mint validációs ügynök (validation agent) végzi.xiv 
Amennyiben a dokumentumok nem felelnek meg az EU rendeletek vagy az EURid 
szabályzataiban támasztott általános, illetve különös feltételeknek, vagy azok nem érkeznek 
meg az igény nyilvántartóhoz való beérkezését követő negyven naptári napon belül a PwC 
megadott címére, úgy a validációs ügynök a sorban következő igénylő írásos dokumentumait 
vizsgálja meg, ha van ilyen. Ha nincs, akkor az adott domain név újra szabaddá válik. A 
validációs ügynök a hozzá beérkezett iratok áttekintésén túl egyébként nem köteles további 
vizsgálatokat végezni az elsőbbségi jog fennállására, vagy fenn nem állására vonatkozóan, 
amennyiben ez a dokumentumokból első olvasatra nem állapítható meg.  
 
Miután a validációs ügynök vizsgálatának eredményét közölte a nyilvántartóval, utóbbi 
meghozza döntését a domain név bejegyzése tárgyában. E döntéstől számított 40 napos 
időszak során, bármely érdekelt fél alternatív vitarendezési eljárást (ADR) kezdeményezhet a 
nyilvántartó döntése ellen azon az alapon, hogy a döntés nem áll összhangban a vonatkozó 
EU rendeletekkel.xv A domain név aktiválására csak e 40 nap letelte után kerül sor, és csak 
akkor, ha ezen időszak során nem kezdeményeztek ADR eljárást a nyilvántartó döntése ellen. 
Ilyen eljárás az alternatív vitarendezésre kijelölt Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája és a 
Cseh Köztársaság Agrárkamarája mellett működő prágai székhelyű Választottbíróság előtt 
indítható.xvi

 
4. Magyar vonatkozások 

 
A nyilvántartó adatbázisábanxvii 2006. január 21-én 13 akkreditált, Magyarországi székhelyű 
regisztrátor szerepelt: a Mile Informatika Kft., a Versanus Kft., a BlazeArts Kft., az Euro 
Internet Kft., az Interware Rt., a DENINET Kft., az INTERLINK Networks, az 1A Hosting 
Kft., a Globalservice Kft., a Dataglobe Kft., az 1B Telekom-e-many Tanácsadó Kft., a 
SzoNet-EU Domain Regisztrációs Iroda és a REGEU ISZT Kft. Az utóbbi és a magyar .hu 
domain nyilvántartójának, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) nevének hasonlósága nem 
véletlen. A REGEU ISZT Kft. tagjai egyfelől az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati 
Koordinációs Központja Kht., másrészt a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa 
Tudományos Egyesület. 
 
Felmerült a kérdés, hogy a .hu nyilvántartójának a befolyása alatt álló cég milyen 
megfontolásból került fel az akkreditált regisztrátorok listájára. Ennek megválaszolásához a 
magyar domainrendszer nyújtott segítséget. Ugyanis a .hu alatt ismert megoldás, hogy nem 
csak a regisztrátorok nyújtanak közvetlenül szolgáltatásokat az igénylők részére, hanem más, 
harmadik személyek is továbbértékesíthetik előbbiek szolgáltatásait az igénylők felé. 
Ugyanakkor egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy .eu TLD alatt lesz-e lehetőség hasonló 
konstrukció működtetésére, ugyanis a 874/2004/EK rendelet (PPR) egyértelműen kimondja, 
hogy „a .eu TLD alatti nevekre irányuló bejegyzési szolgáltatásokat kizárólag a nyilvántartó 
által akkreditált regisztrátorok nyújthatnak”.xviii Ezért az EURid 2005. augusztus 4-én 
közleménytxix tett közzé, amelyből kiderült, hogy bizonyos feltételek mellett van lehetőség a 
regisztrációs szolgáltatások közvetítésére. A közlemény leszögezi, hogy - tekintettel a PPR 
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egyértelmű előírására - „a regisztrátori szolgáltatás közvetítésére csakis akkor kerülhet sor, ha 
az igénylő számára mindenkor egyértelmű, hogy a szolgáltatásokat egy harmadik fél, az 
akkreditált regisztrátor fogja nyújtani; ezen túlmenően az igénylő és az akkreditált regisztrátor 
között szerződéses kapcsolatnak kell lennie”.xx (Az EURid itt tartja fontosnak azt is 
leszögezni, hogy ilyen esetben az akkreditált regisztrátornak alkalmaznia kell a ’first come 
first served’ elvet, azaz a közvetítő szolgáltatóktól beérkezett igényeket olyan sorrendben kell 
továbbítania a nyilvántartó felé, ahogy azok hozzá beérkeztek.) 
 
Amikor a REGEU ISZT Kft. honlapjánxxi közzétette az igénylők rendelkezésére álló 
közvetítő szolgáltatók listáját,xxii valamint az általános szerződési feltételeit a .eu felső szintű 
domain alá történő regisztrációs szolgáltatáshoz (a továbbiakban REGEU ÁSZF),xxiii 
megerősítést nyert, hogy a cég valóban a .eu regisztrációs szolgáltatások közvetítésére jött 
létre. A REGEU ÁSZF szerint  a REGEU ISZT Kft. a .eu domainek regisztrátori 
szolgáltatását végzi, mint regisztrátor; a közvetítők „a végfelhasználó [azaz az 
igénylő/használó] és a regisztrátor között a domain szerződés hatékony teljesítésének 
érdekében közvetítői tevékenységet végző személyek”.  
 
5. Konklúzió 

 
Nem volt igazuk azoknak, akik nem jósoltak nagy jövőt az egységes európai domainnek. A 
szakaszos bejegyzés első részében tapasztalható hatalmas érdeklődés minden bizonnyal csak 
a kezdet. 2006. február 7-én kezdődik a regisztráció második szakasza, amikor már minden 
elsőbbségi jog jogosultja benyújthatja igényét a még szabad azonosítókra. 2006. április 7-től 
pedig minden, az Európai Unióban honos jogi vagy természetes személy részére megnyílik a 
lehetőség arra, hogy megszerezze saját európai azonosítóját a kibertérben. Ugyanakkor ahhoz 
sem fér kétség, hogy nem kell sokat várni az első alternatív vitarendezési eljárások 
megindulására sem. A domain világ újabb mozgalmas időszak elé néz. 
 
                                                 
i Az igénylő olyan vállalkozás, amelynek a létesítő okirata szerinti székhelye, a központi 

ügyvezetésének helye, vagy a gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen belül 
található; a Közösségben székhellyel rendelkező szervezet; vagy a Közösségben 
lakóhellyel rendelkező természetes személy.  

ii A .eu domainnel kapcsolatos közösségi rendeletek és szabályzatok magyar nyelvű 
változataiban "érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elveként szerepel 

iii A .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, 
valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 874/2004/EK Bizottsági 
rendelet (Public Policy Rules, PPR) 

iv PPR 12. cikk (2) bekezdés negyedik albekezdés 
v Ezt a PricewaterhouseCoopers jogi szakértője is megerősítette az European Communities 

Trade Mark Association (ECTA) Flash c. kiadványa részére adott interjúban. (A teljes 
interjú hozzáférhető az alábbi oldalon: http://www.ecta.org/upload/53-Special-Flash-26-
05.pdf .) 

vi http://status.eurid.eu   
vii A .eu regisztrációs irányelvek és használati feltételek a fázisos regisztrációs időszak során 

kérelmezett domainnevek regisztrációjához (.eu Registration Policy and Terms and 
Conditions for Domain Name Applications made during the Phased Registration Period)  
http://www.eurid.eu/en/shared/documents/sunrise_rules_v1_0.pdf (a lehívás időpontja 
2006. január 10.) 

viii Sunrise Rules 12-18. szakaszok 

 6

http://www.ecta.org/upload/53-Special-Flash-26-05.pdf
http://www.ecta.org/upload/53-Special-Flash-26-05.pdf
http://status.eurid.eu/
http://www.eurid.eu/en/shared/documents/sunrise_rules_v1_0.pdf


                                                                                                                                                         
ix Gyakorló ügyvéd alatt az a személy értendő, aki képesítése szerint a tagállamok egyikében 

ügyvédi praxist folytathat és tevékenységét a Közösség területén végzi. 
x A hivatásos képviselő jogosult eljárni az ügyfelek képviseletében az egyes nemzeti ipari 

tulajdonvédelmi irodákban, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) vagy az Európai 
Szabadalmi Hivatal (EPO) előtt. 

xi  A Sunrise Rules 12. szakasz 1. és 2. bekezdés alapján 
xii Sunrise Rules 8. szakasz 6. bekezdés 
xiii Sunrise Rules 19. szakasz (2) bekezdés 
xiv Az EURid és a PriceWaterhouseCoopers között 2005. március 21-én létrejött 

megállapodás alapján 
xv Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) a .eu felső 

szintű domain bevezetéséről; a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira 
vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról 
szóló 874/2004/EK Bizottsági rendelet (Public Policy Rules, PPR) 

xvi Az EURid 2005. december 4-én bízta meg ezt a cseh választottbíróságot a .eu domain 
nevekkel kapcsolatos alternatív vitarendezéssel. További információ: www.adreu.eurid.eu  

xvii http://list.eurid.eu/registrars  
xviii PPR 4. cikk első bekezdés 
xix http://www.eurid.eu/en/quarantine/news/archive/news.2005-08-04.5859952545 (a lehívás 

időpontja 2006. január 10.) 
xx „Intermediary or agent services are allowed as long as ... there is a contractual link 

between the accredited registrar and the registrant himself.” 
xxi www.regeu.hu/regeu (a lehívás időpontja 2006. január 10.) 
xxii 2006. január 10-én a lista 27 közvetítőt tartalmazott 
xxiii http://www.regeu.hu/regeu/dokumentumok/aszf-eu-051107.pdf (a lehívás időpontja 

2006. január 10.) 
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