Pályázati felhívás
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület nyilvános pályázati felhívást tesz
közzé.
1. A felhívás közzétevője: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (1089
Budapest, Bláthy Ottó u. 9.) a továbbiakban: Egyesület.
2. Pályázati eljárás tárgya: az Alternatív Vitarendező Fórum döntnöki pozícióinak betöltése.
Az Egyesület feladata többek között az internet domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű
(ccTLD) ill. az az alá rendelt második szintű közdomainek alatti domain nevek regisztrálásának,
delegálásának és fenntartásának biztosítása. Ezen feladatok operatív részét az Egyesület
leányvállalata, az ISZT Nonprofit Kft. végzi (Nyilvántartó). Az Egyesület lehetővé teszi a domainregisztrációval összefüggő jogviták alternatív rendezését is, amelyet a Domainregisztrációs
Szabályzatban meghatározott Alternatív Vitarendező Fórum végez.
Az Alternatív Vitarendező Fórum a Regisztrátoroktól és a Nyilvántartótól függetlenül eljáró,
alternatív vitarendezési szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amely a domain regisztrációval
kapcsolatos jogviták során a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok
szerint jár el.
A jövőben az Egyesület fogja az Alternatív Vitarendező Fórumot megszervezni, ennek érdekében
egy szervezetet hoz létre az Egyesületen belül az adminisztrációs, technikai, koordinációs,
kommunikációs feladatok lebonyolításra, az informatikai rendszer felügyeletére, működtetésére –
valamint megpályáztatja a döntnöki pozíciókat.
Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében jelenleg kétféle eljárás működik:
-

a Tanácsadó Testület eljárása a domain regisztrációt megelőzően (2023 január 1-től Domain
Döntnök),
a Regisztrációs Döntnök pedig a regisztrációt követően járhat el.

A Tanácsadó Testület tagjai és a döntnökök között jelenleg csak részleges átfedés van. A jövőben ez
is meg fog változni, így mindkét eljárástípusban döntnökök fognak eljárni, eseti tanácsokban. Előbbi
eljárásnál a jelenlegi állandó 5 fős Tanácsadó Testület helyett a döntnöki körből az adott eljárásra
alakul egy 3 fős döntnöki tanács egy előadó és két (elvi állásfoglalás ügyében négy) szavazó Domain
Döntnökkel. A Regisztrációs Döntnök eljárása esetén a kérelmező eldönti, hogy egy vagy három fős
döntnöki eljárást kér. Utóbbi esetben szintén egy előadó és két szavazó Regisztrációs Döntnök jár el
az adott ügyben.
Akármelyik eljárás indul, a központi panaszkezelő rendszer rotációban adja ki az ügyeket a
döntnököknek, hogy mindenki nagyjából azonos számú ügyet kapjon. Az Egyesületnek és a
Nyilvántartónak semmilyen befolyása nincs és nem is lehet a döntésekre. A folyamatban levő reform
keretében egy központi panaszkezelő rendszer (ún. Egységes Panaszkezelő Rendszer – EPR, mely
egy új szoftver és webes felület) is kiépítésre kerül, mely alkalmas lesz az alternatív vitarendezésre
tartozó, és minden egyéb .hu domain üggyel kapcsolatos panaszkezelés támogatására. Az EPR és az
Egyesület további informatikai rendszerei biztosítják az eljárások fizikai jelenlét nélküli, teljeskörű
lebonyolítását, ezért a feladat ellátásához személyes jelenlétre nincs szükség, így az Egyesület az
ország egész területéről várja a jelentkezőket.
Jogi Tanácsadó Bizottság is létrejön, mely jogi szakmai tanácsokkal látja el az Egyesület Elnökségét
az alternatív vitarendezés és .hu névtér szabályozása témaköreiben. A Bizottság jogosult lesz a
vitarendezési gyakorlat egyes kérdéseit egységesíteni, amelyek irányadók lesznek a döntnökök
számára.
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Az új eljárásrend a tervek szerint 2023.01.01.-jétől kerül bevezetésre. A jelen pályázat tárgyát
képező döntnöki pozíció tényleges betöltésének előfeltétele az is, hogy az új eljárásrend hatályba
lépjen.
A tervek szerint 2023.01.01. napjától már az új rendszerben pályáztatott döntnökök fognak eljárni.
Jelen pályázati felhívás keretében összesen 20 fő döntnöki pozíció kerül ezúton meghirdetésre: 6 fő
pozíció 3 éves időtartamra 7 fő 4 éves időtartamra 7 fő pedig 5 éves időtartamra az új eljárásrend
hatálybalépésétől számítva. Az eltérő határozott időre való megválasztás indokoltságát az adja, hogy
időközönként lehetőség legyen új pályáztatásra, ezzel lehetőséget adva más alkalmas személyeknek
is, de a folyamatosság is biztosítva legyen. Szükség szerint sorsolással kerül eldöntésre, hogy a
nyertes pályázók közül kivel hány éves időtartamú szerződés kerül megkötésre. A későbbiekben már
egységesen 4 éves időtartamú döntnöki megbízások lesznek.
A döntnöki pozíció lejártát követően az adott személy ismételt pályázása lehetséges, azzal, hogy
általa legfeljebb összesen 20 évig tölthető be döntnöki pozíció (a jelenlegi döntnökök/tanácsadó
testületi tagok által mindösszesen 30 évig).
A döntnökök közvetlenül az Egyesülettel kerülnek majd szerződéses kapcsolatba. A szerződéses
feltételek jelen pályázati felhívás mellékletét képezik, így különösen az díjazásra vonatkozó
rendelkezések is. Kérjük, hogy a szerződést figyelmesen olvassa el, és csak akkor adja be
jelentkezését, amennyiben azt elfogadhatónak tartja.
3. A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
-

magyar jogász végzettség
magyar jogi szaknyelvi vagy anyanyelvi szintű nyelvtudás
előnyt jelent:
▪ tapasztalat domain vitarendezésben (bel- vagy külföldön),
▪ alternatív vitarendezői tapasztalat,
▪ iparjogvédelemben való jártasság, különösen védjegyjogban
▪ jogi tudományos publikációk domainekkel kapcsolatosan
▪ versenyjogban való jártasság
▪ rendes és választottbírósági peres tapasztalat
▪ jogi szakvizsga

4. Pályázat elemei, mellékletei:
-

-

Szakmai önéletrajz
Pályázati eljárással összefüggő kapcsolattartás érdekében email-es és telefonos elérhetőség
Aláírt nyilatkozat arról, hogy a jelen pályázat szerinti kizáró okok hatálya nem áll fenn a
pályázóval szemben
Kérjük annak megadását, hogy milyen kezdeti időtartamú szerződést preferálna (3, 4 vagy 5
éves). Amennyiben a nyertes pályázók által megadott preferenciák nem egyeznek teljes
mértékben a meghatározott időtartamú pozíciókkal, úgy sorsolással kerül eldöntésre, hogy
melyik nyertes pályázóval milyen tartamú szerződés kerül megkötésre. Erre tekintettel kérjük,
hogy csak akkor adjon be pályázatot, ha az Ön számára elfogadható a 3, 4 és 5 éves szerződéses
időtartam is.
referencia, amennyiben ilyen rendelkezésre áll.

5. Egyesület kapcsolattartója: Graur Tamás, titkár, kiiras@iszt.hu, 06-20-923-0023.
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6. Pályázati eljárás ütemezése:
-

a felhívás közzétételének napja: 2022.09.26.
a pályázatok benyújtásának határideje: 2022.10.31.
a pályázatok elbírálásának tervezett befejezése: 2022.12.15.

7. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás:
-

Az Egyesület indokolt esetben hiánypótlásra kérheti fel a pályázókat.

-

A hiánypótlás, egyeztetés formája: elektronikus levél.

-

A pályáztatás keretében előfordulhat, hogy az Egyesület személyes találkozót kér a pályázóktól
és/vagy írásban intéz kérdéseket hozzájuk.

8. Pályázatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu címre
Pályázatokat legkésőbb 2022.10.31. napjáig lehet benyújtani. Egy ajánlat akkor tekinthető időben
benyújtottnak, ha az a megadott határidőig beérkezett az Egyesülethez.
9. Pályázatok értékelésének módja:
A pályáztatást az Egyesület Elnöksége végzi, amelybe a Jogi Tanácsadó Bizottságot is bevonja. Az
Egyesület Közgyűlése – preferenciális szavazással – szavaz minden jelöltről, aki a pályázati
feltételeknek megfelel, akkor is, ha az Elnökség nem támogatja az adott jelölt megválasztását.
10. Egyéb, a felhívással kapcsolatos információk:
-

Mivel az eljárásokkal kapcsolatos minden ügyintézés és kommunikáció online történik, a feladat
ellátásához személyes jelenlétre nincs szükség. Az Egyesület az ország egész területéről várja a
jelentkezőket.

-

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a pályázót
terheli.

-

A felhívásban kért információk benyújtásáért a pályázó felel. Nem kielégítő információk
következménye a pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó felelőssége, hogy a
pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt
beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.

-

Egyesület a pályázatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy a jelen pályázati eljárást
sikertelennek nyilvánítja és eredményhirdetés, valamint indokolás nélkül az eljárást lezárja.

-

Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívás és a benyújtott pályázatok keretei között
megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes pályázatok benyújtóival
kössön szerződést, az eredmény kihirdetésével a nyertes pályázónak nem keletkezik joga a
szerződéskötésre.

-

Ha a pályázó az eredményhirdetést követően 10 napon belül – felhívás ellenére – nem köt
szerződést, akkor az Egyesület dönthet úgy, hogy sikertelennek nyilvánítja az adott pályázó
pályázatát, és a szavazás sorrendjében következő pályázónak ajánlja fel a pozíciót.

-

Ezen kiírás semmilyen formában nem kötelezi az Egyesületet bármely pályázóval történő
szerződéskötésre.

-

A benyújtott pályázat egyes részeit vagy annak egészét az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatával
üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben az Egyesület vállalja, hogy – hacsak jogszabály
ettől eltérően nem rendelkezik – az üzleti titkot nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik fél
tudomására (kivéve a pályáztatásban résztvevő személyeket továbbá az Egyesület tagjait).
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11. Kizáró okok
Nem fogadható el pályázat olyan személytől:
a) aki büntetett előéletű, vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll
b) aki büntetlen előéletű, de:
• akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ötévi vagy azt meghaladó
végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, a mentesítés beálltától számított
nyolc évig,
• akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt öt évet el nem érő
végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, a mentesítés beálltától számított öt
évig,
• akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt próbaidőre felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélt, a mentesítés beálltától számított három évig,
• akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést
megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
c) aki az ügyvédi vagy más szakmai kamarából való kizárás, illetve a kamarai nyilvántartásból való
törlés fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
d) aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
e) aki a pályázatban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz.
f) aki az Egyesülettel vagy a Nyilvántartóval (ISZT Nonprofit Kft.) közvetve vagy közvetlenül jogi
szolgáltatások végzésére szerződéses kapcsolatban álló jogász (ideértve szerződött ügyvédi
iroda összes jogászát és egyéb munkatársát, valamint azon egyéb külső közreműködőit is, akik
az Egyesület vagy a Nyilvántartó ügyében eljárnak – függetlenül attól, hogy azt ügyvédi iroda
keretében vagy egyéni ügyvédként végzik)
g) aki Egyesület munkavállalója vagy tisztségviselője
h) aki a Nyilvántartó munkavállalója vagy tisztségviselője
i) aki egyesületi tag munkavállalója vagy tisztségviselője
j) aki regisztrátor munkavállalója vagy tisztségviselője
k) aki részt vett a pályázati eljárás előkészítésében vagy lefolytatásában.

Melléklet: Döntnöki megbízási szerződés tervezet

Budapest, 2022.09.26.
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Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről:
a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (székhely: 1089 Budapest, Bláthy
Ottó utca 9., adószám: 18086247-2-41, képviseletében eljár: dr. Bödecs Béla) mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó),
másrészről:
[***] mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
a továbbiakban együtt a Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1.

Preambulum, fogalmak:
Domainregisztrációs Szabályzat: a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos
Egyesülete által a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálás és a fenntartás egységes
rendjének biztosítása, a domain használóinak és mások jogainak megóvása érdekében a 2001. évi
CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotott szabályzat,
amely a www.domain.hu weboldalon érhető el.
Alternatív Vitarendezési Fórum (AVF): a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott
fórum, mely a domain-regisztrációval összefüggő jogviták alternatív, peren kívüli, gyorsított
rendezését végzi. Az AVF keretén belül lehetőség van a regisztráció előtti (jelenlegi Tanácsadó
Testület eljárása, később Domain Döntnöki eljárás) és a regisztrációt követő ( Regisztrációs
DöntnökI eljárás) vitarendezésre – mindkét eljárás keretében döntnökök járnak el.
Egységes Panaszkezelő Rendszer (EPR): Olyan webes felülettel rendelkező szoftver, mely
támogatja az AVF hatáskörébe tartozó minden panasz jelzését, kezelését, a teljes eljárás
lefolytatását, valamint egyéb (regisztrátorok, Nyilvántartó, AVF elleni) panaszok benyújtását és
kezelését. A rendszer biztosítja a teljeskörű, online panaszkezelést minden résztvevő fél számára.

2.

A megbízás tárgya

2.1.

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy – döntnökként – részt vegyen a domainregisztrációval összefüggő jogviták alternatív rendezésében, azzal, hogy e feladatát a
Domainregisztrációs Szabályzatban és az Alternatív Vitarendező Fórumra vonatkozó
mindenkori szabályzatokban foglaltak alapján lássa el.

2.2.

Az egyes ügyek megbízott döntnökök közötti arányos kiosztása az EPR rendszerén
keresztül történik.

2.3.

Megbízott kijelenti, hogy az Alternatív Vitarendező Fórumra vonatkozó mindenkori
szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el – amennyiben az ezekre vonatkozó
szabályok rá nézve hátrányos érdemi módosítást tartalmaznak, úgy az erről való

5

tudomásszerzést követő 15 napon belül – indokolással – jogosult jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ellenkező esetben a módosítás elfogadottnak minősül.
2.4.

Megbízott a megbízást elfogadja. A Megbízott nyilatkozik, hogy rendelkezik a megbízás
teljesítéséhez szükséges jogi egyetemi végzettséggel, valamint megfelelő tapasztalattal
és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá a pályázatban foglalt követelményeknek
megfelel.

2.5.

Megbízott a megbízást kizárólag személyesen láthatja el, közreműködő igénybevételére
nem jogosult. A megbízással kapcsolatos feladatok fizikai jelenlét nélkül végezhetők el.

2.6.

Felek megállapodása szerint Megbízott az adott, konkrét ügyre történő kijelölést csak
alapos okból, indokolással utasíthatja vissza. Alapos oknak minősül, ha Megbízott magára
nézve kérdésesnek ítéli a pártatlan döntés meghozatalát.

3.

A Megbízott kötelezettségei és eljárása

3.1.

Megbízottat döntnöki tevékenyégével összefüggésben titoktartási kötelezettség terheli.
Megbízott köteles legjobb tudása és képességei szerint elvégezni a tevékenységét,
függetlenül és pártatlanul állást foglalni, a hatályos jogszabályokat, és a döntnökökre
vonatkozó hatályos rendelkezéseket betartani.

3.2.

Megbízott haladéktalanul köteles feltárni minden olyan körülményt, amely kétséget
ébreszt függetlensége vagy pártatlansága tekintetében, különös tekintettel a konkrét
ügyre vonatkozó összeférhetetlenségre.

4. Megbízási díj
4.1.

Megbízott amennyiben előadó döntnökként jár el, az általa nyújtott szolgáltatásért,
eljárásonként mindösszesen 80.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult.

4.2.

Amennyiben Megbízott a döntnöki tanács tagjaként nem előadó, hanem szavazó tagként
jár el, úgy az általa nyújtott szolgáltatásért eljárásonként mindösszesen 20.000 Ft összegű
megbízási díjra jogosult.

4.3.

A megbízási díj megfizetésére minden hónap 5. napjáig kerül sor a Megbízott [***]
Banknál vezetett [***] számú számlájára.

5. Megbízás tartama
5.1.

A megbízás határozott időre, [***] évre szól, melynek lejártát követően ismételten
megnyílik a pályázás lehetősége.

5.2.

Felek rögzítik, hogy az 5.1. pontban foglaltakat azzal a korlátozással alkalmazzák, hogy
Megbízó döntnöki megbízatást összesen legfeljebb 20 évig láthat el. A jelen szerződés
aláírásakor is már döntnöki tisztséget viselők esetén a döntnöki megbízatás teljes
időtartamának felső korlátja 30 év.
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5.3.

Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízott:
−
a Domainregisztrációs Szabályzatot súlyosan megsértette,
−
az eljárás során megszabott határidőt mulasztott vagy egyéb súlyos eljárási
szabálysértést követett el,
−
a konkrét ügyre, ügyekre történő kijelölést egy naptári éven belül alapos ok nélkül
több, mint 3 alkalommal visszautasítja,
−
a pályázatban foglalt követelményeknek utóbb nem felel meg.

5.4.

Megbízott az adott – Alternatív Vitarendező Fórum elé vitt – ügyben nem járhat el, vagyis
összeférhetetlennek minősül, ha:
−
közeli hozzátartozói kapcsolatban áll az eljárás bármely résztvevőjével,
−
az adott, vitás ügyre vonatkozóan korábban jogi szakvéleményt vagy jogi tanácsot
adott,
−
az ügyben érintett gazdasági társaságnak tagja, vezető tisztségviselője, vagy olyan
személynek közeli hozzátartozója, aki az ügyben érintett gazdasági társaságnak
tagja vagy vezető tisztségviselője.

5.5.

Összeférhetetlenség esetén Megbízott az adott ügyre vonatkozó kijelölést nem
fogadhatja el, ha azonban az eljárás során derül fény összeférhetetlenségére, köteles az
adott eljárásban való részvételről lemondani.

5.6.

Az Alternatív Vitarendező Fórumra vonatkozó mindenkori szabályzatok további, illetve
eltérő összeférhetetlenségi rendelkezéseket is tartalmazhatnak – amennyiben a jelen
szerződésben foglalt és a szabályzatokban foglalt összeférhetetlenségi rendelkezések
között ellentét van, úgy a szabályzatokban foglalt rendelkezések irányadók.

5.7.

Megbízott bármikor jogosult lemondani a tisztségéről. A lemondó nyilatkozatban meg kell
jelölni a lemondás időpontját, amely nem lehet korábbi, mint a lemondó nyilatkozat
benyújtását követő 3 hónap. A lemondó nyilatkozat jelen szerződést megszünteti.

5.8.

A Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a megbízási szerződést.

5.9.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést megszűntnek tekintik abban az esetben, ha:
− a Megbízottat jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltotta,
− a Megbízottat a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélte,
− a Megbízott cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alá kerül,
− a Megbízott egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alá
kerül,
− a pályázati felhívásban (1. sz. melléklet) vagy az Alternatív Vitarendező Fórumra
vonatkozó mindenkori szabályzatokban foglalt összeférhetetlenségi ok
bekövetkezik.

6. Záró rendelkezések
6.1.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést csak valamennyi fél aláírásával, írásban lehet
kiegészíteni, módosítani, közös megegyezéssel megszüntetni. Amennyiben a jelen
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szerződés bármely rendelkezése jogszabályváltozás okán vagy egyéb okból részben vagy
egészben érvényét veszti, úgy Felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy közösen
megfelelően módosítják a jelen szerződést, egyebekben a szerződéses rendelkezés
érvénytelensége az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az
érvénytelenség miatt a jelen szerződés célja hiúsul meg, vagy Felek az érvénytelen
rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg.
6.2.

Felek a jelen szerződésből eredő valamennyi esetleges vitás kérdést elsősorban békés
úton kívánnak rendezni. Felek azonban megállapodnak abban, hogy amennyiben a békés
rendezés eredményre nem vezetne, már most alávetik magukat pertárgyérték
függvényében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

6.3.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
Szabályzatot és az Alternatív Vitarendező Fórumra vonatkozó szabályzatokat tekintik
irányadónak.

Mellékletek
1. sz. melléklet: Döntnöki pályázati kiírás

A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, ......... év .......................... hó ...... napján

Magyarországi Internet Szolgáltatók
Tanácsa Tudományos Egyesület
Megbízó
képviseletében:
dr. Bödecs Béla

[***]
Megbízott
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