A domain nevekre vonatkozó szolgáltatás szabályzata
1. § Általános rendelkezések
1) Az alábbi rendelkezések (a továbbiakban: Szabályzat) szabályozza a domain név
regisztrációjában a közvetítési szolgáltatás nyújtásának szabályait, valamint a domain név
adminisztratív és technikai támogatását (a továbbiakban: Szolgáltatás). Home.pl
Részvéntrársaság, székhelye: Szczecin, Zbozowa utca 4. 70-653, Szczecin, bejegyezve a
Szczecini Kerületi Bíróság - Központ, XIII Gazdasági Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt.
Címjegyzék : 811158242, Adóazonosító: 8522103252 (továbbiakban home.pl)
2) Nyilvántartás - Domaineket kezelő szervezet, amely a domain név regisztrációját és
karbantartását vagy a domain névhez kapcsolódó egyéb tevékenységeket végez, a
nyilvántartó által alkalmazott szabályok szerint.
3) Regisztráló - az érintett nyilvántartás által akkreditált hivatalos domain-regisztrátor
státusszal rendelkező jogalany, amely a home.pl nevében közvetítőként tevékenykedik az
Ügyfél és a vonatkozó nyilvántartás között.
4) A Szabályzat elérhető az alábbi oldalon: https://ionos.hu/terms-and-conditions/
3. § A Szolgáltatás igénybevételének szabályai
1. a home.pl kizárólag elektronikus úton közvetíti az Ügyfél és az érintett Nyilvántartás közötti

megállapodás megkötésének eljárásában a domain név regisztrálásáról vagy kiterjesztéséről
azáltal, hogy a regiszterek ajánlatát a home.pl weboldalon teszi közzé, lehetővé téve a
domain név megrendelését a home.pl weboldalon keresztül, a home.pl weboldalon
megrendelheti a megfelelő nyilvántartást, megszerezheti és megadhatja a domain név
regisztrációjára vonatkozó szerződés megkötési eljárásával kapcsolatos információkat.
2. A home.pl nem garantálja a domain név regisztrációját vagy kiterjesztését. A regisztráció
vagy a megújítás kizárólag az érintett nyilvántartás döntésétől függ.
3. A domain név regisztrációjának közvetítéséről szóló megállapodás alapján az Ügyfél
engedélyt ad a home.pl számára, hogy képviselje azt a nyilvántartás előtt. Az ügyfél köteles
a home.pl által előírt formában és időben megerősíteni a hozzájárulását. A felhatalmazás
hatálya alá tartozik minden olyan tevékenység, amelynek célja a Domain név regisztrálása és
kezelése az Ügyfél nevében, ideértve annak lehetőségét is, hogy az Ügyfélnek a
nyilvántartást az Ügyfél személyes adataihoz szükséges mértékben biztosítsuk, ahogy azt a
nyilvántartás előírja. Ha egy adott Nyilvántartás megköveteli, hogy az Ügyfél közvetlenül
regisztráljon egy Domain Nevet, a home.pl azonnal értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartások
ezzel kapcsolatos követelményeivel kapcsolatos információk azoknak a nyilvántartásoknak a
weboldalain érhetők el, amelyekre a home.pl webhely hivatkozik.
4. A home.pl az illetékes Nyilvántartásba veszi igénybe a Domain név regisztrálását, miután az
Ügyfél megfizette a megrendelés feltételeinek összefoglalójában feltüntetett esedékes díjat,
vagy a nyilvántartó által megállapított szabályok alapján más időpontban.
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5. A home.pl amennyire csak lehetséges, létrehozza a domain név lefoglalásának lehetőségét
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a nyilvántartás által meghatározott feltételek mellett, anélkül azonban, hogy a domain nevet
a foglalási időszak alatt felhasználná, és a fenntartott domain név regisztrációjának
garantálása nélkül. A domain név foglalásának lehetősége az ilyen funkcióknak a
nyilvántartás általi elérhetőségétől vagy az ilyen technikai lehetőség meglététől, azaz a
home.pl rendszer működésétől függ.
A home.pl hálózat szabályzatában megjelölt eseteken túl a home.pl jogosult megtagadni a
megállapodás megkötését, ha:
a) az Ügyfél nem megfelelően adja meg a domain nevet, és a home.pl kérése ellenére nem
javítja ki az adatokat,
b) a domain név egy megye, község vagy járás neve, és a regisztráció kérelmezőjét nem
hatalmazta fel kormányzati vagy helyi önkormányzati közigazgatási hatóság.
A home.pl hálózat szabályzatában megjelölt eseteken túl a home.pl jogosult a megállapodást
azonnali hatállyal felmondani, ha: a) A domain név már regisztrált vagy le van foglalva,
egy adott domain név regisztrálására irányuló kérelmet egy harmadik fél már
benyújtotta,
a domain név regisztrációja iránti kérelem hiányos és ki kell tölteni, és az Ügyfél a
home.pl vagy a Registry kérésére a home.pl vagy a Registry által megadott határidőn
belül, vagy más objektíven indokolt okok miatt a domain név regisztrálása nem
lehetséges.
Az ügyfélnek teljes joga van a domain név használatához. A home.pl vállalja, hogy végrehajtja
az Ügyfél a domain név kezelésére vonatkozó, írásban vagy az Ügyfélpanelen keresztül
elküldött kérését, a helyes login és jelszó használatával. Az Ügyfél utasításai, amelyekre a
fenti kötelezettség vonatkozik, nem lehet ellentmondásban az általánosan alkalmazandó
jogszabályokkal. Mindaddig, amíg az Ügyfél meg nem kezdi a domain név használatát, a
home.pl jogosult - az érvényes törvényeknek megfelelően - a domain névnek a szerverein
történő karbantartásáért cserébe információkat vagy reklámokat elhelyezni a domain név
címén.
a home.pl nem felelős a következőkért:
a) a domain névnek a nyilvántartás általi blokkolása vagy törlése, valamint harmadik fél
esetleges lefoglalása,
b) rosszhiszemű domain regisztráció,
c) harmadik fél által az adott domain névre vonatkozó igények benyújtása,
d) a domain név konfigurációjának megváltoztatása vagy a domain név törlése illetéktelen
személy által, ha az ügyfél megadta a bejelentkezési azonosítót és a jelszót harmadik fél
számára,
A home.pl nem szab ki külön díjat a domain név adminisztratív és műszaki támogatásával
kapcsolatos tevékenységekért, kivéve, ha az adott home.pl szolgáltatás vagy a promóciós
szabályzat másként rendelkezik.
A domain név konfigurációjának technikai változásai, ideértve különösen a domain név egy
másik szolgáltatóra történő átruházását, nem jelentik azt, hogy az Ügyfélnek a
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nyilvántartásba vétel előtti képviseletéhez való hozzájárulás visszavonásra kerül, kivéve, ha
a felek eltérően állapodnak meg. Az ilyen beleegyezés hatályát veszti, amint:
a) a domain név regisztrációját törlik,
b) az Ügyfél hozzájárulásának visszavonása,
c) a home.pl és az Ügyfél között megkötött szerződés megszűnése vagy lejárta.
12. A domain név törlésekor vagy annak Ügyfél általi másik szolgáltatóra történő átruházásakor
a Szerződés megszűnik.
13. A Szolgáltatás használatának előfeltétele:
a) a Szabályzat elfogadása, illetve
b) a home.pl hálózati Szabályzatának elfogadása. Ez a következő weboldalon érhető el:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/
c) a megfelelő Nyilvántartás Szabályzatának elfogadása. Ez a következő weboldalon érhető
el: https://ionos.hu/terms-and-conditions/
d) a megfelelő Nyilvántartás Szabályzatának elfogadása. Ez a következő weboldalon érhető
el: https://ionos.hu/terms-and-conditions/
e) a szolgáltatás díjának megfizetése.
3. § Záró rendelkezések
Az ebben a Szabályzatban nem rendezett kérdésekre vonatkozóan lásd a home.pl Szabályzatát,
1) A megfelelő Nyilvántartás Szabályzata az alábbi oldalon érhető el: https://ionos.hu/termsand-conditions/
2) A megfelelő Nyilvántartás Szabályzata az alábbi oldalon érhető el:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/
3) A home.pl hálózati Szabályzata a következő weboldalon érhető el: https://ionos.hu/termsand-conditions/
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