Regisztrátori Testület Szabályzat
1. Az Regisztrátori Testület (a továbbiakban: RT) célja
Az RT a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület) egyik szakmai bizottsága, melynek célja és kötelessége, hogy a .hu ccTLD
szabályozásával kapcsolatos összes előkészítő munkát elvégezze, a szükséges határozati
javaslatokat meghozza. A határozati javaslatok célja és rendeltetése, hogy a .hu fejlődését,
korszerűsítését elősegítsék; a domain számot növeljék; az igénylők, domain használók és
regisztrátorok igényeit biztonságosan, a jogszabályoknak és az Egyesület Etikai Kódexének
megfelelően, magas színvonalon elégítsék ki.
2. Az Regisztrátori Testület feladatköre
2.1. Az RT feladata határozati javaslatok megfogalmazása a következő területeken:
a. a Domain Regisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSz) módosítása,
b. a Technikai Eljárási Szabályzat módosítása,
c. az ISzT Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nyilvántartó) díjai.
2.2. A határozati javaslatokkal szembeni követelmények:
a. Az RT valamennyi határozati javaslatának összhangban kell lennie az Egyesület
alapszabályával (a továbbiakban: Alapszabály) és egyéb szabályzataival, közgyűlési
döntéseivel, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokkal, szakmai standardokkal.
b. Az RT határozati javaslatairól az Egyesület elnöksége (a továbbiakban: Elnökség),
valamint az Egyesület közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a 6. pontban ismertetett
eljárás keretében dönt.
2.3. Az RT a domain szolgáltatások kiskereskedelmi díjairól nem értekezhet, azokat semmilyen
kontextusban nem tárgyalhatja.
3. Tagfelvétel az RT-be, a tagsági jogviszony megszűnésének rendje, a tagság feltételei
3.1. Automatikusan az RT tagjává válik bármely regisztrátor, amelyik ezt a következő pontban
ismertetett módon kéri és amelyiknek a franchise szerződése nincs felfüggesztve,
függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja vagy sem.
3.2. A tagfelvételi nyilatkozatot a regisztrátor az RT elnökének (a továbbiakban: elnök) nyújtja
be. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
a. a cégszerűen aláírt tagfelvételi nyilatkozatot, melyben a tagjelölt kinyilvánítja részvételi
szándékát az RT-ben és nyilatkozik arról, hogy:
− elfogadja az Egyesület és az RT céljait,
−

magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület Alapszabályának RT-re vonatkozó
és azzal összefüggő részeit, valamint az Egyesület Etikai Kódexét,

−

a Nyilvántartóval érvényes, nem felfüggesztett állapotú franchise szerződése van,

− a megelőző 2 évben nem került az Egyesületből és/vagy az RT-ből kizárásra;
b. nyilatkozatot arról, hogy az RT-ben a tagot ki lesz jogosult képviselni, meghatalmazott
esetén a meghatalmazás csatolandó;
c. aláírási címpéldányt.
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3.3. A tagfelvételi nyilatkozatot az elnök 5 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a
nyilatkozat formailag és tartalmilag megfelelő, a tagjelölt automatikusan RT taggá válik. Az
elnök a tagfelvételről a tagot, a Nyilvántartót, valamint az Elnökséget értesíti.
3.4. A regisztrátori franchise szerződés esetleges felfüggesztésével a tag RT tagsága is
automatikusan felfüggesztésre kerül. A franchise szerződés megszűnésével a tag RT tagsága
automatikusan megszűnik. A Nyilvántartó minden RT tag franchise szerződés
felfüggesztésről, illetve megszűnésről az RT elnökét 3 munkanapon belül értesíti. Az elnök
az érintett tagot, valamint az Elnökséget 3 munkanapon belül értesíti a tagság
felfüggesztéséről, illetve megszűnéséről.
3.5. Tag kilépése: a tag kilépési szándékát az elnökhöz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelenti
be. Az RT tagsági jogviszony az abban megjelölt határidővel, legkorábban a kilépés elnökhöz
történő bejelentése napjával szűnik meg. Az elnök a kilépésről az Elnökséget 3 munkanapon
belül értesíti.
3.6. Tag kizárása: az RT-ből való kizárás szabályaira megfelelően alkalmazandó az Alapszabály
rendes tagokra vonatkozó kizárásának szabályai (3§ 2. B. (4) pont), azzal, hogy Etikai
Szabálysértés esetén az etikai eljárás nem alkalmazandó, hanem a Közgyűlés dönt a
kizárásról a KT és/vagy az Egyesület Elnökségének előterjesztésére. A KT az előterjesztésről
a 6. pont szerinti eljárással dönt.
3.7. Az RT nyilvántartott tagsággal rendelkezik, az RT tagságának nyilvántartásáról az elnöknek
kell gondoskodni. Az RT taglistája publikus.
4. Az RT tagok jogai és kötelezettségei
4.1. A tag kötelezettségei:
a. Elfogadja az Egyesület és az RT céljait;
b. Magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja az Alapszabályának és Szervezeti és
Működési Szabályzatának RT-re vonatkozó és azzal összefüggő részeit, valamint az
Egyesület Etikai Kódexét, valamint a Közgyűlés RT-vel kapcsolatos döntéseit;
c. Vállalja az RT működése kapcsán keletkező kötelezettségeinek teljesítését.
d. Egyesület Etikai Kódexét az RT tagok egymással szemben is értelemszerűem kötelesek
betartani.
4.2. A tag jogainak gyakorlása:
a. A tag a jogait személyesen vagy az erre meghatalmazott képviselőjén keresztül
gyakorolja;
b. A meghatalmazásnak visszavonásig kell érvényesnek lennie;
c. A tag bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja a meghatalmazást az elnöknek küldött
írásos nyilatkozatában.
5. Az RT vezetési struktúrája, a vezetés hatásköre és feladatai
5.1. Az RT döntéshozó szerve a Képviselők Tanácsa (KT), amelyben az RT tagjai vesznek részt, a
bejelentett képviselőik útján.
5.2. Az RT vezetősége egy elnökből és két alelnökből áll, együttesen: vezetőség. Az operatív
munkát a vezetőség tagjai maguk osztják fel egymásközt, a felelős vezető az elnök.
5.3. Az RT elnökét az Egyesület közgyűlése 1 naptári évre választja meg az Alapszabály 4§ 6.
pontjában leírtaknak megfelelően.
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5.4. Az RT két alelnökét a Képviselők Tanácsa választja meg a sajt tagjai közül 1 naptári évre.
Alelnököt az RT bármely tagja jelölhet, akár saját képviselőit is.
5.5. A vezetőség hatásköre és feladatai:
a. az Egyesület és az RT céljainak, az Alapszabálynak, valamint a jelen Szabályzatnak
megfelelő hatékony működés megszervezése;
b. az RT tagnyilvántartásának naprakész kezelése, tagfelvételek, tagság felfüggesztések és
megszűnések kezelése, az RT tagok képviselőinek és kapcsolódó meghatalmazások,
illetve a KT tagjainak naprakész nyilvántartása,
c. a kapcsolattartás megszervezése az Egyesülettel, illetve annak elnökségével,
felügyelőbizottságával, tisztségviselőivel, illetve a Nyilvántartóval,
d. az RT határozati javaslat tervezeteinek előkészítése,
e. a KT üléseinek összehívása, a szavazások lebonyolítása, a KT határozati javaslatainak
benyújtása az Elnökségnek a jelen Szabályzat 6. pontjának megfelelően,
f. az RT büdzséjével való felelős gazdálkodás, a közgyűlés által évente meghatározott
keretek között,
g. az RT és annak vezetőségének felügyelete az Alapszabály 4§ 6. D. és G. pontja szerint
történik.
6. Az RT működése, határozati javaslatok elfogadása és azok hatályba lépése
6.1. Az RT működésére vonatkoznak az Alapszabály 4§ 6. pontjának rendelkezései.
6.2. Az RT elnöke a megfelelő előkészítés után hívja össze a KT ülését havonta egy alkalomnál
nem gyakrabban, de évente legalább négyszer. A meghívó megküldésére az Alapszabály 4.§
2 A (2) pontja irányadó.
6.3. A KT ülésein lehetővé kell tenni az online részvételt, ehhez a megfelelő technikai feltételeket
biztosítani kell. Az KT ülésein nemcsak az RT tagok bejelentett képviselői vehetnek részt,
bármely egyesületi-, vagy RT tag egyéb delegáltja is részt vehet.
6.4. A KT üléseire kötelező meghívni a Nyilvántartót, valamint az Elnökség tagjait. A meghívás
elmulasztása esetén érvényes határozati javaslat nem hozható.
6.5. Az KT ülésen szavazati joga csak az RT tagjainak van, amelyet az általuk bejelentett
képviselőik útján gyakorolnak. A szavazás online történik, ehhez a megfelelő feltételeket
biztosítani kell. A KT ülésen megtárgyalják a napirendi pontokat és az RT elnöke ennek
figyelembevételével jogosult módosítani a meghívóhoz mellékelt előterjesztéseket. A KT
ülést követően az így véglegesített 2.1. pont szerintihatározati javaslatokat a pontos
szavazási határidő megjelölésével együtt az elnök a KT ülést követő 3 munkanapon belül
írásban küldi meg a RT összes tagja bejelentett képviselőinek, függetlenül attól, hogy azok
részt vettek-e a KT ülésén vagy sem. A tagoknak 8 (nyolc) napot kell biztosítani a szavazatuk
online leadására.
6.6. A KT a határozati javaslatokat egyszerű többséggel fogadja el. Résztvevőnek az számít, aki
határidőben leadta szavazatát, azaz a beérkezett szavazatok 50%-a + 1 igen szavazat esetén
tekintendő elfogadottnak egy határozati javaslat. Akkor határozatképes a KT, ha a tagok
legalább 50%-a + 1 tag leadja a szavazatát. A szavazás lezárultát követő 1 munkanapon belül
az elnök a KT tagokat értesíti a szavazás eredményéről.
6.7. A KT által elfogadott határozati javaslatokat az elnök 3 munkanapon belül benyújtja az
Elnökségnek. Az Elnökség azokat lehetőleg 10, de maximum 30 munkanapon belül
megvizsgálja, hogy jogilag megfelelőek-e, és hogy a költségvetési hátterük biztosított vagy
biztosítható-e. Az Elnökség a javaslat megvalósíthatóságról konzultál a Nyilvántartóval.
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a. Amennyiben a határozati javaslat minden szempontnak megfelel, akkor:
− amennyiben egy határozati javaslat, mely nem igényel Domainregisztrációs
Szabályzat módosítást, az Elnökség egyetért vele, de a Nyilvántartó nem, akkor az
Elnökség azt a közgyűlés elé terjeszti,
−

amennyiben egy határozati javaslat, mely nem igényel Domainregisztrációs
Szabályzat módosítást, az Elnökség és a Nyilvántartó is egyetért vele, akkor azt az
Elnökség kihirdeti,

−

amennyiben a határozati javaslat a Domainregisztrációs Szabályzat módosítását
igényli, akkor azt az Elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti.
b. Ha egy határozati javaslat valamelyik feltételnek nem felel meg, vagy az Elnökség a
Nyilvántartóval folyatatott konzultáció nyomán úgy dönt, hogy a határozati javaslattal
egyéb okból nem ért egyet, úgy indokolással visszaküldi az RT elnökének megfontolásra.
Amennyiben az RT és az Elnökség egy visszaküldött határozati javaslat kapcsán nem jut
konszenzusra, a határozatot az Elnökség a közgyűlés elé terjeszti.
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