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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):                                                                             
   
Kiterjesztéssel kérkük megadni! Csoportos domain igénylés esetén pontosvesszővel elválasztva mellékletként, keltezéssel és céges aláírással csatolandó! 
A domain regisztrációhoz szükséges csatolandó dokumentumok: aláírási címpéldány, cégbírósági végzés, átadás -átvételi nyilatkozat (csak domain használó váltás  
 esetén).  
A DNS1, DNS2, ill. a zóna beállításokat a Telekom által biztosított tárhelyre és levelező szerverre készítjük. Amennyiben ettől el kíván térni, kérjük jelezze a  
domain@telekom.hu e-mail címen. 
 
 

 

 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 Magyar Telekom Nyrt.-t a fent 
nevezett 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) 
 

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

 Domain név regisztráció és fenntartás2 (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 nélkül)  
 

 Nemzetközi domain regisztráció és fenntartás2 (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 nélkül 
 

 DNS 1,2 szolgáltatás3 (Mindkét névszervert a Magyar Telekom nyújtja; domain név fenntartás szolgáltatás mellé)  
 

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

 Internet, Honlap, Szerverelhelyezés, Szerverbérlet szolgáltatások megrendelése esetén (olyan csomagok mellé, aminek szerződése tartalmaz 
domain szolgáltatást) MT ID: ……………………………… 
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IGÉNYLŐ ADATAI 

 
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:                                   @                                   

Technikai kapcsolattartó személy neve4 (opcionális):                                         Tel.: +36-     /     -            

Postai címe:                                     (ir. szám)                (város)                 (közterület)                 (házszám) E-mail címe:                                   @                                   

AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI 

 
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 Magyar Telekom Nyrt. álltal nyújtott másod lagos névszervert biztosító szolgáltatást 
(DNS2). Amennyiben egyáltalán nem jelölnek meg névszervereket, úgy a domain működéséhez elengedhetetlen névszervereket a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja, és 
automatikusan számlázza DNS1, 2 néven, éves fizetési rendszerességgel. 
3Megrendelése esetén Domain fenntartás is szükséges, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. automatikusan számláz domain fenntartás néven, éves fizetési 
rendszerességgel. 
4Technikai kapcsolattartóként szerepelhet magánszemély, de abban az esetben szükséges mellékelni az Adatkezelési Nyilatkozatot . 
Jelen megállapodás felek aláírásával lép hatályba. Az Igénylő/Felhasználó 12 hónapos határozott idejű megállapodást köt a domain szolgáltatásra,  mely ellenkező 
tartalmú nyilatkozat hiányában évente újabb 12 hónapos időszakokra megújul. A Magyar Telekom Nyrt. automatikusan m inden évben meghosszabbítja a domain 
fenntartást. Amennyiben az Igénylő/Felhasználó a határozott időtartamon belül felmondja a szerződést, az adott 12 hónapos hat ározott időre vonatkozó fenntartási 
díjat a Magyar Telekom Nyrt. nem téríti vissza. Igénylő/Felhasználó 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.  
A Szolgáltató szerződésszegéséből következő bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az éves szolgáltatási díj. A Szolgáltató nem felelős a 
különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért.  
A .hu domain név regisztrációjára vonatkozó eljárás az Internet Szolgáltatók Tanácsa által közzétett Domain Regisztrációs Sza bályzat alapján történik, mely a 
www.nic.hu internetes oldalon olvashatóak teljes terjedelemben. A domain regisztráció, vagy az azzal kapcsolatos bármilyen igény előterjesztésének előf eltételét 
képezi a hivatkozott szabályzat teljeskörű megismerése és tudomásul vétele. Igénylő/Felhasználó kijelenti, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja 
és a mindenkor hatályos Domain Regisztrációs Szabályzat előírásait betartja. A domain igénylésével, delegálásával és fenntart ásával kapcsolatos kérdésekben a 
Nyilvántartó és a Regisztrátor 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.  
Nemzetközi domain név regisztráció szabályzata a http://www.godaddy.com/gdshop/legal_agreements/show_doc.asp?pageid=REG%5FSA címen elérhető. 
Igénylő/Felhasználó ismeri és elfogadja az Európai Bizottság 733/2002/EK és 874/2004/EK rendeletében foglaltakat, továbbá kijelenti, hogy az Európai Bizottsága 
által kijelölt szervezet (EURid vzw, Belgium) honlapján (www.eurid.eu) publikált dokumentumokban  foglalt domain regisztrációs elveket és szolgáltatási feltételeket 
ismeri, azokat elfogadja, a lefektetett követelményeknek megfelel, és szavatolja, hogy a domain használata során azokat folyamatosan betartja. 
 

DOMAIN IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA  

Kelt:                                    (hely),      . (év)      . (hónap)      . (nap)           
Domain Igénylő (cégszerű) 
aláírása:       

Szolgáltató (Regisztrátor) :       
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1. számú melléklet 

Adatkezelési Nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………………………………..................................[Név]  

(postacím: ………………………………………………………………………………………………..., 

e-mail cím: …………………………………………………..., telefonszám:………………………………………..) 

hozzájárulok az itt megjelölt személyes adataimnak - mint kapcsolattartó adatainak - a .hu domain név nyilvántartásában a Domainregisztrációs szabályzatnak 
megfelelően történő kezeléséhez.  

 

A Nyilvántartó Adatvédelmi tájékoztatóját (http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf), - különös tekintettel annak 2.1.b) pontjára - megismertem és elfogadom.  

 

Kelt:                                    (hely),      . (év)      . (hónap)      . (nap) 

…………………………………………………………. 

[Nyilatkozó aláírása] 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

_____________________ _____________________ 

Tanú 1 aláírása  Tanú 2 aláírása 

Név:  Név:  

Szem.ig. szám:   Szem.ig. szám: 

Lakcím:    Lakcím:  

 

2. 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    

      

      

 

3. 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 

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

X X X 

http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf
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4. számú melléklet 

Az igényelt domain nevek listája (kiterjesztéssel)  
 

(Kitöltendő aláírással és keltezéssel csak abban az esetben, ha az előfizetői szerződés első oldalán nem volt elég hely feltüntetni a kívánt domain 
neveket) 

 

      

     

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Kelt:                                    (hely),      . (év)      . (hónap)      . (nap) 

 

----------------------------------------- 

Előfizető (Domain igénylő) 

(cégszerű aláírás) 

 


