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DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP ÉS MÓDOSÍTÓ ADATLAP 

Regisztrátor/Szolgáltató: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (továbbiakban Szolgáltató), 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) Bankszámla szám: 10700024-04021609-51100005, Adószám: 10773381-2-
44, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Postacím: 1519 Budapest, Pf. 434. Internetes honlap címe: 
http://www.telekom.hu/ 
 
Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség a Szolgáltató részéről: 
Név: Magyar Telekom Nyrt. Központi Ügyfélszolgálat Postacím: 1276 Budapest Pf. 1400 
Telefonos Ügyfélszolgálat és hibabejelentő: 1400 (A hét minden napján, 0-24 óráig A Magyar Telekom vezetékes és mobil 
hálózatából díjmentesen hívható 
E-mail cím: domain@telekom.hu (uzleti@telekom.hu) 

Új igény VÁLASZTOTT DOMAIN NÉV (.hu, .com, .eu, .org, .net, .info, .biz, .eu):  ___________________________________  

Kiterjesztést szükséges megadni. Több domain igénylés esetén a domaineket a cégszerűen aláírt a 3. melléklet 
tartalmazza. 
A domain regisztrációhoz szükséges csatolandó dokumentumok: aláírási címpéldány (elektronikus aláírás esetén nem 
szükséges), cégbírósági végzés, átadás-átvételi nyilatkozat (csak domain használó váltás esetén). 
A domain a DNS1, DNS2 névszerver által generált tárhelyre és levelező szerverre kerül beállításra, vagy az 1. sz. 
mellékletben megadottak szerint, vagy felek külön megállapodása szerint.    

Módosítás DOMAIN NÉV: ____________________________________  módosítás oka: ___________________________________  

szolgáltató váltás1 DNS váltás Domain használó váltás   Adatváltozás 
1Kérem a megjelölt domain név jelenlegi szolgáltatótól történő áthozatalát és a domain további fenntartását, továbbá megbízom a 
Szolgáltatót a fentnevezett domain névvel kapcsolatos regisztrátori teendők további ellátására. 

 
Névszerver adatok (csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben az igénylő saját névszervereket biztosít) 

Elsődleges névszerver neve: .................................................................  IP címe: .......................................................  

Másodlagos névszerver neve: ..............................................................  IP címe: .......................................................  

A DOMAIN SZOLGÁLTATÁS NETTÓ DÍJA (az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 

Domain Start (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 szolgáltatás) (.net, .hu, 
.com, .org, .info, .biz kiterjesztések) 

6 900 Ft/év 

Domain név regisztráció és fenntartás2 (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, 
DNS1,2 nélkül (.net, .hu, .com, .org, .info, .biz kiterjesztések) 

2 900 Ft/év 

DNS 2 szolgáltatás3 (csak a másodlagos névszervert nyújtja a Szolgáltató; domain név 
fenntartás szolgáltatás mellé) (.net, .hu, .com, .org, .info, .biz kiterjesztések) 

5 400 Ft/év 

Teljeskörű EU Domain (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 szolgáltatás) 
(.eu kiterjesztés) 

10 000 Ft/év 

EU domain név regisztráció és fenntartás2 (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, 
DNS1,2 nélkül (.eu kiterjesztés) 

6 000 Ft/év 

EU domain DNS 2 szolgáltatás3 (csak a másodlagos névszervert nyújtja a Magyar 
Telekom; domain név fenntartás szolgáltatás mellé) (.eu kiterjesztés) 

8 500 Ft/év 

Szolgáltató által biztosított, a vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott üzleti vezetékes 
internet szolgáltatások megrendelése esetén (domain szolgáltatást tartalmazó 
csomagok mellé)  
MT ID:  ..................................................   

0 Ft/év 

2Megrendelése esetén mindkét névszerver biztosítása szükséges, ezt a szerződés első oldalán van lehetőségük megjelölni (névszerver 
neve és IP címe). Abban az esetben, ha az igénylő csak az elsődleges névszervert biztosítja, igénybe veheti a Szolgáltató által nyújtott 
másodlagos névszervert biztosító szolgáltatást (DNS2). Amennyiben egyáltalán nem jelölnek meg névszervereket, úgy a domain 
működéséhez elengedhetetlen névszervereket a Szolgáltató biztosítja, és automatikusan számlázza DNS1, 2 néven, éves fizetési 
rendszerességgel. 
3Megrendelése esetén Domain fenntartás is szükséges, amelyet a Szolgáltató automatikusan számláz domain fenntartás néven, éves 
fizetési rendszerességgel. 

  

http://www.telekom.hu/
mailto:domain@telekom.hu
mailto:(uzleti@telekom.hu
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IGÉNYLŐ ADATAI (kötelezően kitöltendő) 

Szerződő fél neve:  Tel.: +36- ........ / .......................................  

Cégjegyzékszáma:  ................. - .......... - ...........................   Adószáma: 

Szerződő fél székhelye:  ____________ (ir. szám) ______________________________  (város)

 ____________________________ (közterület) ________ (házszám) 
E-mail címe: 

Adminisztratív kapcsolattartó neve (.hu domain esetén jogi személy vagy egyéni 
vállalkozó): Tel.: +36- ........ / ...................................  

Postai címe:  _________ (ir. szám) __________________________________  (város)

 ______________________________ (közterület)________________________________ (házszám) 
E-mail címe: 

SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. Igénylő vállalja, hogy a nyilvántartói szabályzatokat, előírásokat elfogadja. A nyilvántartó az adott közdomain 
kezelője. A .hu domain esetében az Internet Szolgáltatók Tanácsa. Jelen szerződési feltételek elfogadásával a 
Nyilvántartó és az Igénylő között szerződéses kapcsolat jön létre.  

2. Igénylő kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatban a Szolgáltató és a 
Nyilvántartó döntését elfogadja. 

3. Igénylő tudomásul veszi, hogy a természetes személy Igénylő adatait, illetve a jogi személy Igénylő esetén az 
adminisztratív kapcsolattartó adatait (továbbiakban: „Kapcsolattartói Adatok”) Szolgáltató a nyilvántartónak és a 
nyilvántartó általi kezelés (nyilvánosságra hozatal, egyéb regisztrátorok számára történő továbbítás), valamint az 
egyéb regisztrátorok által történő kezelés céljából továbbítsa. 

4. A felek rögzítik, hogy Kapcsolattarói Adatok esetén a Nyilvántartónak történő adattovábbítás jogalapja természetes 
személy igénylő esetén az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz a szerződés 
teljesítése figyelemmel a fenti 1. pontra, jogi személy igénylő esetén a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos 
érdek. 

5. A felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a Kapcsolattartói Adatok átadására megfelelő jogalappal 
rendelkeznek, illetve az adatvédelmi jogszabályokból fakadó adatkezelői kötelezettségeiknek eleget tesznek. A felek 
a Kapcsolattartói Adatokat a Szerződés Teljesítése céljából a jelen szerződésből eredő igényekre alkalmazandó 
elévülés idő végéig, illetve a jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentációban rögzített Kapcsolattartói Adatok 
esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok 
megőrzésére rendelt határidő végégig, számviteli célból kezelik. 

6. A Felek kijelentik, hogy elektronikus úton küldhetnek egymásnak szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat 
(beleérve a megrendelést, díjmódosítást és a szerződés felmondását is), illetve azt ugyancsak elektronikus úton 
igazolhatják vissza, a  fent meghatározott email címeken (domaineken) keresztül. Elvként rögzítik azonban a Felek, 
hogy az elektronikus úton küldött dokumentumok megküldését egymásnak kérés esetén igazolniuk kell. Felek 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kötelesek egymást értesíteni, amennyiben a fentiek szerinti címük 
megváltozna.  

7. Igénylő tudomásul veszi, hogy a domain delegálását saját kockázatára igényli, és sem a Szolgáltatót, sem a 
nyilvántartót nem terheli felelősség sem a domain delegálásából, sem annak elutasításából, felmondásából, 
felfüggesztéséből, vagy visszavonásából esetlegesen keletkező károkért. Igénylő kizárólagosan felel az általa 
igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató 
a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Az Igénylő részére delegált 
domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy 
használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíti a 
Szolgáltatót és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Szolgáltatót érdeksérelem ne érje. 

8. A .hu domain név regisztrációjára vonatkozó eljárás az Internet Szolgáltatók Tanácsa által közzétett Domain 
Regisztrációs Szabályzat alapján történik, mely a https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/ 
internetes oldalon olvashatóak teljes terjedelemben. 

9. Nemzetközi domain név regisztráció szabályzata a GoDaddy UK Legal Agreements | Our TOS Agreement - GoDaddy 
UK, iDotz.Net Registrar Reseller Program (iRRP.Net) Agreement, iDotz.Net | Create a Professional Website, Blog, 
Portfolio or Online Store | Domain Name Registrar: Search.. Name.. Succeed! és a Document repository - EURid  
oldalakon érhetőek el. 

https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/
https://www.godaddy.com/en-uk/legal/agreements
https://www.godaddy.com/en-uk/legal/agreements
https://irrp.net/agreement.html
https://idotz.net/privacy.cfm
https://idotz.net/privacy.cfm
https://eurid.eu/en/other-infomation/document-repository/
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10. Amennyiben az Igénylő tárhely, és/vagy levelezőszerver szolgáltatást vesz igénybe a jelen szerződés alapján 
fenntartott domainhez kapcsolódva, és  a jelen szerződés megszűnik, a tárhely, és/vagy a levelezőszerver 
szolgáltatást sem tudja a megszűnést követően igénybe venni. 

11. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás bármilyen - a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt – 
megszűnik, akkor Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni. 

12. A Szolgáltató szerződésszegéssel okozott károkért való felelőssége kizárólag a tapadó károkra (azaz a szolgáltatás 
tárgyában bekövetkezett károkra) terjed ki. A Szolgáltató nem felelős a következménykárokért (korlátozás nélkül 
ideértve az adatvesztésből eredő károkat is). 

13. A felek a Szolgáltató kártérítési felelősségének mértékét a jelen szerződés megszegésével okozott károkért 
káreseményenként legfeljebb a szerződés tárgyát képező szolgáltatás éves díjának 50%-ára korlátozzák azzal, hogy 
a szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltató szerződésszegésből fakadó kártérítési kötelezettségeinek 
összértékét a felek legfeljebb a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljes futamidőre számított ellenértéke teljes 
nettó összegének 100%-ára korlátozzák.  

14. Szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való 
felelősségre a fenti felelősségkorlátozó rendelkezések nem vonatkoznak. 

15. A kártérítési felelősség alól bármely fél mentesül akkor, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható. 

16. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Szolgáltató 
döntését elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az igények Domain Regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével 
kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A választott 
domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és 
tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt 
kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthet. Továbbá, az alternatív vitarendezés során hozott döntés 
végrehajtásáért sem a Szolgáltató, sem a Nyilvántartó nem felel. Szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak 
megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok 
megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi. Az igénylőlapot teljes egészében 
elolvasta, és egyetértőleg aláírja. 

17. Jelen szerződés felek aláírásával lép hatályba a domain név delegálásától számított 12 hónapra. Felek a határidő 
leteltét legalább 60 nappal megelőző tett ellenkező tartalmú nyilatkozat hiányában jelen szerződés a 12 hónap 
lejártakor újabb 12 hónapos időtartamokra megújul. Felek a jelen szerződést rendes felmondással bármikor 
felmondhatják.  

18. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját évente az előző évre vonatkozó – a KSH által hivatalosan kiadott – 
fogyasztói árindex-változásnak megfelelően módosítani a következő 12 hónapos időtartam kezdetétől.  

19. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem jogosult sem részben sem egészben harmadik 
személyre engedményezni vagy átruházni a szerződésből fakadó követeléseit, kötelezettségeit és jogait, továbbá 
egyik fél sem jogosult azokat zálogjoggal vagy egyéb módon megterhelni. A jelen pont szerinti engedményezési és 
átruházási tilalom alól kivételt képez a Szolgáltató jelen szerződésből fakadó követeléseinek, kötelezettségeinek és 
jogainak a Szolgáltató kapcsolt vállalkozására történő engedményezése vagy átruházása, továbbá a Vállalkozó jelen 
szerződésből fakadó követeléseinek és jogainak harmadik személyre történő engedményezése vagy átruházása, 
melyhez jelen szerződés aláírásával igénylő előzetesen és visszavonhatatlanul hozzájárul. 

20. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. 
21. A jelen szerződéssel kapcsolatban a felek között felmerülő jogviták esetére a felek alávetik magukat a magyar 

bíróságok kizárólagos joghatóságának és – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a 
Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 
Igénylő kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban 
az esetben, amennyiben az általa megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban 
tájékoztatja. Igénylő továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok 
változását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezheti. 
 

DOMAIN IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA 

Kelt:  ................................................ , 20 ......................................................... 

Domain Igénylő (cégszerű) aláírása: 
 

Szolgáltató (Regisztrátor): 
 
 
 
 ............................................   .............................................  
           Méry Katalin                                  Zöld Gábor 
                                    Magyar Telekom Nyrt. 
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1. számú melléklet 

Nyilatkozat a domain név beállításairól 

Domain név műszaki beállításai (a regisztrációt/szolgáltató váltást követően lépnek életbe - csak 
egyedi beállítás esetében kitöltendő) 
@ IN MX 10  
www IN A  
   

 

 

2. számú melléklet  

A domain regisztrációhoz szükséges iratok listája 

Szükséges dokumentumok megrendelés 
esetén 

Új regisztráció Áthozatal Domain használó váltás 

Domain szerződés X X X 

Átadás-átvételi nyilatkozat   X 

3.sz. melléklet (ha a szerződés 1. oldalán 
túl fel akar tüntetni több domain nevet) 

X X X 
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3. számú melléklet 

Az igényelt domain nevek listája (kiterjesztéssel) 

(Kitöltendő aláírással és keltezéssel csak abban az esetben, ha egynél több domain névre 
terjed ki a szerződés) 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Kelt: ................................... , .................................................   
 
 
  ................................................................  
 Előfizető (Domain igénylő) 
 (cégszerű aláírás) 
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