
AZ ÚJ DOMAIN NEVEK REGISZTRÁLÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI. 
AZ URS ELJÁRÁS MINT JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUS.  

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői 
Jogi Egyesület (MIE) 

Győr - 2016 november 25. 

Paulovics Ivett 
URS Domain Dispute Case 

Manager 
MFSD IP Dispute Resolution 

Center   



MAGUNKRÓL 
AZ ÚJ ÁLTALÁNOS FELSŐ SZINTŰ 
DOMAINEK (NEW GTLDS) 
A UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM 
(URS) 
A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK AZ URS-
RŐL 
AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 
MFSD ONLINE DISPUTE MANAGEMENT 
PLATFORM 

 



Magunkról 
 
Milánói székhelyű nemzetközi Alternatív Vitarendező Fórum  
 
Fókusz: iparjogvédelmi és szerzői jogi viták (IP) 

 
Alapítva: 2000 

 
Akkreditációk: 

2001 – .it Domainek Nyilvántartója (Istituto di Informatica e 
Telematica) által akkreditált .it domain név vitarendező fórum  
2012 – Olasz Igazságügyi Minisztérium által engedélyezett IP 
mediációs központ 
2013 – Olasz Igazságügyi Minisztérium által engedélyezett 
mediátor oktató és továbbképző központ 
2015 – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) által engedélyezett Uniform Rapid Suspension 
System (URS) Domain Dispute Resolution Service 
Provider 



Magunkról 
.it Domain Név Vitarendező Fórum  

 
2001 óta közel 70 .it domain név vita rendezése 

 
pl. minutemaid.it, cocacola.it, coke.it, sprite.it, 
thebodyshop.it,  legoland.it, iloveitalianshoes.it, 
societegenerale.it, rocca.it, uffizi.it, jpmorgan.it, stb. 

 
Szabályzat: Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy (UDRP) variáns 
 
Eljárás díja: € 800-1.000 egyszemélyes döntnöki 
tanács 

 
Eljárás hossza: 45-60 nap 

 



Magunkról 
IP Mediációs Központ 

 
Közvetítés/mediáció: fakultatív az IP vitákban 
 
2012 óta 7 mediációs eljárás levezetése nemzetközi védjegy 

és domain név vitákban olasz és nemzetközi felek között (4 
vita rendezése egyeszséggel, 3 vita rendezése sikertelen a fél 
távolmaradása miatt) 
 
Szabályzat: 2008/52/EK Irányelve a közvetítésről, olasz 

jogszabályok, a megállapodás az EU 27 országában 
végrehajtható (kivétel Dánia) 
 
Eljárás díja: € 290-2.000 
 
Eljárás hossza: 14-35 nap 
 



Magunkról 
Mediátor Oktató és Továbbképző Központ 

5 oktató: 2 elméleti + 3 gyakorlati 
 
Mediátor: 50 óra + 4 óra  
 
Gyakorlat: 20 eljárás 2 éven belül  
 
Továbbképzés: 18 óra 2 évente 



Magunkról 
URS Domain Dispute Resolution Service Provider  

ICANN 2015 decemberében engedélyezte 
 
Világon a 3., Európában az 1. URS vitarendező fórum 

 
Online dispute management platform https://urs.mfsd.it 
 
2016 októberéig 7 URS vita lerendezése 

 
Döntnöki lista: nemzetközi domain név vitákban jártas 
szakértők (Examiners), 20 döntnök, 15 nyelv 
 
Továbbképzés döntnököknek, IP-vel foglalkozó 
ügyvédeknek, szabadalmi ügyvivőknek, 
regisztrátoroknak, védjegy portfolióval rendelkező 
cégeknek  
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New Generic Top-Level Domains  
(New gTLDs)  

 
1998-ig: .com, .edu, .gov, .int, .org, .net, .arpa, .mil 
2000: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro 
2004: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .post, .tel, .travel, .xxx 
2005: ICANN policy development process 
megindítása új általános felső szintű domainek (new 
gTLD-k) bevezetésére 
2011: New gTLD Program véglegesítése 
2012: 1.930 new gTLD kérelem (Nyilvántartók: 
Google, Donuts, Amazon, stb.) 
2013.09.23 óta: new gTLD-k folyamatos delegálása 



New Generic Top-Level Domains  
(New gTLDs)  

 
2016.11.10-ig: 
1.196 new gTLD delegálása: 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings 
25,118,365 new gTLD domain név regisztrálása 
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New Generic Top-Level Domains  
(New gTLDs)  

 
New gTLD distribution (forrás: ntldstats.com) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



New Generic Top-Level Domains  
(New gTLDs)  

 
Top 10 new gTLDs (forrás: ntldstats.com) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



New Generic Top-Level Domains  
(New gTLDs)  

 
Type of new gTLDs (forrás: icann.org) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jogérvényesítési mechanizmusok 

 
A cybersquatting jelenség (jóhírnevű védjegyek 
jogosultatlan, rosszhiszemű, haszonszerzés céljából 
történő domain névkénti regisztrációja) ellen a ’90-es 
évek végétől adminisztratív jellegű alternatív 
vitarendezési eljárás(ok) kidolgozása és bevezetése   

 
generic TLD (.com, .info, .net, .org): UDRP 
country code TLD (.hu, .it, .co.uk, .us, .mx): UDRP 
variánsok  
new gTLD (.live, .budapest, .guru, .bike, .menu): URS 
és UDRP  



A Uniform Rapid Suspension System (URS) 

 
Jogérvényesítési mechanizmus (RPM) 
 
A létező UDRP kiegészítője 

 
Cél: IP jog (védjegy) jogosultjának gyors és olcsó eljárás 
biztosítása egy domain név (weboldal) felfüggesztésére 
(take down) egyértelmű védjegybitorlás esetén 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 
 
1. ALKALMAZÁSA 

 
Hatály:  
2013 jan. 1-je után bevezetésre került új általános felső szintű 
domainek (new generic TLD) (.club, .shop, .brand és 
nemzetközi tartománynévek – IDN-k) 

 
.budapest, .fashion    
.com, .net, .info, .org  

 
Néhány országkód felső szintű domainjei (country code TLD) 

 
.pw                            
.hu, .it, co.uk, .us      

 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
2. JOGKÖVETKEZMÉNY 

 
Egyetlen jogkövetkezmény a domain név felfüggesztése a 
hátralévő regisztrációs időszakra (1 évvel meghosszabítható) 

 
gyors megoldásra szükség: felfüggesztés          
domain név használatára szükség: átruházás    

 
Felfüggésztés: domain név nem mutat az eredeti web 
oldalra, hanem a vitarendező fórum információs web oldalára 
irányít át (name szerverek helyettesítése)  



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 
Felfüggesztés 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről  
3. JOGALAP – VÉDJEGY 

 
Érvényes  nemzetközileg vagy regionálisan  lajstromozott 
vagy bíróság által érvényesített vagy jogszabály/egyezmény 
által védett szóvédjegy, amelyet a kérelmező használ és 
amellyel a bejegyzett domain név azonos vagy azzal 
összetéveszthetőségig hasonló 

 
magyar lajstromozott szóvédjegy      
bíróság által érvényesített védjegy    
védjegy kérelem                                 
ábrás védjegy                                  
nem bejegyzett védjegy                
kereskedelmi név, földrajzi árujelző   



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
3. JOGALAP – JOGCÍM VAGY JOGSZERŰ ÉRDEK 

 
A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a regisztrált 
használónak nincs jogcíme vagy jogszerű érdeke a domain 
névhez 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
3. JOGALAP – ROSSZHISZEMŰSÉG 

 
A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a regisztrált használó a 
domain nevet rosszhiszeműen regisztrálta és használta 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 
 
4. BIZONYÍTÁSI TEHER 

 
Szigorú:  
minden vitát érdemben vizsgál a döntnök 
egyértelmű, kétséget nem hagyó bizonyítékok mindhárom 
jogalapi elemről (clear and convincing evidence) 

világos, egyértelmű védjegybitorlás                           
nyitott kérdések a tényállással kapcsolatosan           
általánosan használt szavak jóhiszemű használata   
jóhiszemű kritika vagy rajongó oldal                           
felek között írásbeli megállapodás van érvényben     



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
5. BIZONYÍTÉKOK ÉS RÖVID LEÍRÁS (500 SZÓ) 

 
A kérelem benyújtása után nincs lehetőség a módosításra – 
minden bizonyíték becsatolása: 

 
kérelmező védjegye 

védjegy lajstromozásának tanúsítványa         
 
 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
5. BIZONYÍTÉKOK ÉS RÖVID LEÍRÁS (500 SZÓ) 

 
védjegy használata 

védjegy használatáról nyilatkozat                         
brossúra, katalógus, használati utasítás               
kérelmező web oldalának screenshot-ja               
Trademark Clearinghouse által kiállított SMD file  

 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
5. BIZONYÍTÉKOK ÉS RÖVID LEÍRÁS (500 SZÓ) 

 
Kérelmezett és a domain név használata 

vitás domain név Whois nyilvántartásának kivonata             
screenshot a web oldalról, amire a vitás domain név mutat  

 
 



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
6. AZ ELJÁRÁS NYELVE 

 
Kérelem mindig angolul, a regisztrációs szerződés nyelvétől 
függetlenül 
Kérelmezett válasza angolul vagy a kérelmezett tartózkodási 
országában hivatalos nyelven (Whois adatbázisból) 
Döntnök angolul és a válasz nyelvén tud   
Nincs válasz – angol a döntés nyelve   



A legfontosabb tudnivalók az URS-ről 

 
7. DOMAIN NÉVVEL KAPCSOLATOS MÁS ELJÁRÁS 

 
URS eljárást nem lehet más eljárás lefolyása alatt indítani 

folyamatban lévő UDRP           
folyamatban lévő bírósági per  



URS eljárás 
Az eljárás megindítása 

Notice of 
Complaint to 

the 
Respondent 

(e-mail, 
courier, fax) 

Online 
submission 
of Complaint 
and payment 

of the 
administrativ

e fees 

Receipt and 
administrativ
e review of 
Complaint 

Online 
submission 

of 
Response 

If no 
Response 

filed, 
Complaint 

proceeds to 
default  

Lock of the 
domain 

name by the 
Registry 22 business 

days 224 hours 

2Immediately 

214 
calendar 

days 



URS eljárás 
Eljárás lefolytatása és kimenetele 

Issuance of the 
Determination 

(Default or Final) 

Receipt and 
administrative 

review of 
Response and 
Notice to the 

parties / Notice 
of Default to 
the parties 

Appointment of 
the Examiner 
and review on 
merits of the 

claim 

Notice of the 
Determination to 
the parties and 

implementation of 
the Determination 

by the Registry 
(suspension or 
unlock of the 

domain name) 

On the same day of 
receipt / Upon expiry 

of the due date 

Immediately 

3 business days of 
the appointment and 

5 days of 
submission of the 

Response 



MFSD ONLINE DISPUTE MANAGEMENT  
PLATFORM FOR URS 

urs.mfsd.it 



MFSD ONLINE DISPUTE MANAGEMENT  
PLATFORM 
urs.mfsd.it 

My disputes 



MFSD ONLINE DISPUTE MANAGEMENT  
PLATFORM 
urs.mfsd.it 
Jogesetek 



 
 

Paulovics Ivett 
MFSD S.r.l. 

IP Dispute Resolution Center  

https://urs.mfsd.it 
@: urs@mfsd.it 
: 02.45506624 

:Viale Beatrice D'Este, 20 
20122 Milánó  
Olaszország 
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