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FRANCHISE SZERZŐDÉS 

A szerződés felei 

Franchise átadó, a továbbiakban Nyilvántartó: ISZT Nonprofit Kft.,  

Nyilvántartó:  ISZT Nonprofit Kft. 
székhelye:   1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.  
cégjegyzék száma: 01-09-905452, adószáma: 20763091-2-42 
bankszámla száma: 11713005-20365617 
képviselő neve:  Bodor Csaba Péter 
 
Franchise átvevő: alulírott vállalkozás, amely a jelen szerződésben meghatározott franchise jogokat franchiseba 
veszi, a továbbiakban Regisztrátor  

Regisztrátor:   
székhelye:    
cégjegyzék száma:  
bankszámla száma:  
képviselő neve:   

Általános Szerződési Feltételek alkalmazása 

1. Jelen szerződés részét képezi a mindenkor hatályos alábbi általános szerződési feltételek: 

• Franchise Általános Szerződési Feltételek 
• Domainregisztrációs Szabályzat 
• Eljárási Szabályzat 
• Pályázati Szabályzat 
amelyek elérhetők a Nyilvántartó, minden regisztrátor számára elérhető belső, webes felületén,  
(továbbiakban jelen szerződést is ideértve együttesen: Szerződés) 

 
2. Amennyiben a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes bármely, a Felek jogviszonyát 

szabályozó szerződéses feltétel (ideértve jelen szerződést is), úgy a Domainregisztrációs Szabályzat 
rendelkezése irányadó. 

 
3. A Domainregisztrációs Szabályzatot a Nyilvántartó alapítója, a Magyarországi Internet Szolgáltatók 

Tanácsa Tudományos Egyesülete (továbbiakban: ISZT) jogosult egyoldalúan módosítani.  
 

4. Az Eljárási Szabályzatot és a Pályázati Szabályzatot továbbá a Franchise Általános Szerződési Feltételeket, 
ideértve többek között a franchise díjakat és az egyes domainek regisztrációjával kapcsolatos díjakat is, a 
Nyilvántartó jogosult egyoldalúan módosítani az ISZT mindenkori közgyűlésének előzetes döntése 
alapján, ideértve többek között új díjtételek bevezetését is.  

 
5. A jelen szerződésben használt fogalmakat a Franchise Általános Szerződési Feltételek és a 

Domainregisztrációs Szabályzat tartalmazza, így különösen a Regisztrátor fogalmát. 
 

6. Regisztrátor kijelenti, hogy az 1. pontban felsorolt általános szerződési feltételeket áttanulmányozta és 
azokat elfogadja, így többek között az alábbiakat is: 
• Szerződés megszűnése esetén pályáztatási eljárással is kijelölésre kerülhet Új Regisztrátor 
• Igénylők azonosításával kapcsolatos eljárási kötelezettségek 
• Regisztrátor mentesítési kötelezettsége Nyilvántartóval szemben 
• Védjegy használatával kapcsolatos kikötésekre, így különösen jogosulatlan használat esetén 

védjegyhasználati díj fizetésére és a védjegy használatának visszavonására vonatkozóan. 
• Felmondási feltételeket, így különösan a rendes felmondásra, felmondási időkre és az azonnali 

hatályú felmondásra vonatkozó rendelkezéseket  
• Regisztrátor regisztrátori tevékenysége Nyilvántartó általi felfüggesztésének rendelkezéseit 
• Nyilatkozatok megtételére vonatkozó rendelkezéseket, és hogy a nyilatkozat milyen esetekben 

tekintendő kézbesítettnek 
• Franchise díjakat és a domain regisztrációval kapcsolatos díjakat, továbbá a díjak megfizetésére 

vonatkozó kikötéseket 
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A franchise tárgya 

7. A mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatba és Eljárási Szabályzatba foglaltak szerinti regisztrátori 
tevékenység végzésének joga és vonatkozó kötelezettségek, és ezzel kapcsolatosan a Franchise Általános 
Szerződési Feltételekbe foglalt védjegy használati jog és know-how használatának joga és ezzel járó 
kötelezettségek. 

Felek Megállapodása 

8. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglaltak szerint a Nyilvántartó franchiseba adja a 
Regisztrátor részére a franchise tárgyát képező jogokat, a Regisztrátor pedig ezeket a jelen szerződésben 
foglaltak szerint franchiseba veszi, és vállalja a kapcsolódó kötelezettségek teljesítését, így különösen a 
díjak megfizetését. 

Díjak 

9. Regisztrátort a jelen szerződésben meghatározott tevékenység gyakorlásának jogáért egy egyszeri, 
továbbá folyamatos, éves franchise díjfizetési kötelezettség terheli, valamint a domain regisztrációval 
kapcsolatos díjakat is köteles fizetni.  

 
10. Nyilvántartót megillető mindenkori franchise díjakat a Franchise Általános Szerződési Feltételek 

tartalmazza. A Nyilvántartót megillető az egyes domainek regisztrációjával kapcsolatos mindenkori 
díjakat pedig a Franchise Általános Szerződési Feltételek 1.számú melléklete tartalmazza. 

A szerződés hatálya 

11. A jelen szerződés hatályba lépésének együttes feltételei: 

a. a jelen szerződés aláírása, 
b. a jelen szerződés részeit képező egyéb dokumentumok aláírása (mellékletként felsorolt 

dokumentumok), 
c. az egyszeri franchise díj megfizetése. 

Kapcsolattartás 

12. Felek elérhetőségei 

Nyilvántartó elérhetőségei: 

• Email: titkarsag@nic.hu 
• Postai elérhetőség: mindenkori székhelye 

Regisztrátor elérhetőségei: 

• Email: a jelen szerződés mellékletét képező Regisztrációs Adatlapon kerül feltüntetésre. 
• Postai elérhetőség: mindenkori székhelye továbbá a jelen szerződés mellékletét képező 

Regisztrációs Adatlapon kerül feltüntetésre. 

Bármelyik fél jogosult egyoldalúan bármikor módosítani a fent megadott saját elérhetőségeit a másik Fél 
értesítésével, de a mindenkori cégnyilvántartásban feltüntetett székhelye minden esetben postai 
elérhetőségnek minősül. 

Egyéb rendelkezések 

13. Felek vállalják, hogy a köztük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik. Jelen 
szerződésre a magyar jog irányadó. 
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14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Magyarország Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 
 

15. Bármely vita elbírálására, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az 
állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének 
azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel 
kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során 
a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. 
Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a 
magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. 

 
16. Amennyiben a Szerződés bármely feltétele vagy egyéb rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősülne, úgy jelen szerződés többi feltétele és rendelkezése továbbra is 
maradéktalanul hatályban marad. Valamennyi érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan feltételt vagy 
rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható feltétellel vagy rendelkezéssel kell pótolni, ami 
tartalmában a leginkább közel áll az eredeti tartalmához. 

 
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag aláírták. 
 

Mellékletek: 

I. Regisztrátori adatlap 

II. Jelen szerződés aláírásakor hatályos: 

• Franchise Általános Szerződési Feltételek  
• Domainregisztrációs Szabályzat  
• Eljárási Szabályzat  
• Pályázati Szabályzat  

 
 
 
Kelt: Budapest, ………………….. 
 
 
 
 .......................................... .......................................... 
 Nyilvántartó részéről: Regisztrátor részéről: 
 Bodor Csaba Péter ügyvezető  
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I. Melléklet: Regisztrátori adatlap 
 
 
Szerződéses kapcsolattartás információi: 

Regisztrátor hivatalos neve: ………………………………………….. 

Regisztrátor hivatalos székhelye: ………………………………………….. 

Regisztrátor képviselőjének neve: ………………….. 

Regisztrátor képviselőjének elérhetősége 
telefonon: 

………………….. 

Regisztrátor képviselőjének elérhetősége 
emailen: 

………………….. 

 
Nyilvánosságra hozható információk: 

Ügyfélszolgálat címe: ………………….. 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: ………………….. 

A domainregisztrációval kapcsolatos információkat 
tartalmazó weblap címe: 

………………….. 

  
Belső információk: 
 
A következő IP cím(ek)ről lesz belépés a domain regisztrációs rendszerbe: ………………….. 
 
A regisztrációra jogosult személyek adatai: 
 

A regisztrációt végző 
személy neve 

elérhetősége telefonon elérhetősége emailen account azonosítója 

1. 
………………….. 

 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

2. 
………………….. 

 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

3. 
………………….. 

 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

4. 
………………….. 

 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 


