Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 434.

Értékesítő kódja:
Értékesítő neve és címe, vagy pecsétje:

Telefonszám: 1400
Elérhetősége: 0-24h
Fax: 06-1/411-0550
E-mail: domain@telekom.hu
Internetes honlap: www.t.-systems.hu

SZERZŐDŐ FÉL (IGÉNYLŐ) ADATAI
Szerződő fél (Igénylő) neve / cégszerű elnevezése:

.

jogi státusza:

.

Szerződő fél (Igénylő) angol elnevezése (csak szervezet esetén):
Szerződő fél (Igénylő) címe (székhelye):
Telefonszáma: 06-

/

(ir. szám)

(város)

(közterület)

.

Telefax száma: 06-

@

E-mail címe:

(házszám)

/

.

.
.

Adminisztratív kapcsolattartó személy neve (.hu domain esetén jogi személy vagy egyéni vállalkozó):

.

Adószám:
Postai címe:
Telefonszáma: 06-

(ir. szám)

(város)

/

(közterület)

(házszám)

.

Telefax száma: 06-

@

E-mail címe:

Telefonszáma: 06-

(ir. szám)

(város)

/

a Magyar Telekom (ha nem kíván kijelölni technikai kapcsolattartót)

(közterület)

(házszám)

.

Telefax száma: 06-

@

E-mail címe:

.

.

Technikai kapcsolattartó személy neve:
(Amennyiben magánszemély, szükséges kitölteni az adatkezelési nyilatkozatot)
Postai címe:

/

/

.

.

Üzleti/intézményi igénylő további szükséges adatai:
Cégjegyzékszáma:

-

-

Adószáma:
.
A regisztráció elindításához szükséges további dokumentumok: A domain nevet igénylő
szervezet aláírási címpéldánya és cégkivonata

.

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
.

Számlaviselő neve:
Számlaküldési címe:
Fizetés módja:

(ir. szám)

Készpénzátutalási megbízás (csekk)

(város)

(közterület)

Banki átutalás

(házszám)

Honlap szolgáltatás megrendelése
Új megrendelés

Honlap Kezdő (100 MB, 1 e-mail cím, 2GB tárhely e-maileknek, 1 db domain név, DNS1,2)
Honlap Alap (200 MB, 10 e-mail cím, 20GB tárhely e-maileknek, 1 db domain név, DNS1,2)
Honlap Extra(500MB, 30 e-mail cím, 60GB tárhely e-maileknek, 1 db domain név , DNS1,2)
Honlap Prémium (1000Mb, 60 e-mail cím, 120GB tárhely e-maileknek, 1 db domain név , DNS1,2)

Szerver oldali operációs rendszer választás
Szerver oldali operációs rendszer: Linux, a webtárhely környezete nincs összefüggésben a saját számítógépén használt operációs rendszerrel.
Aldomain választás
Aldomain használat. A megadott név beillesztésre kerül a www.****.t-online.hu cím csillagozott helyére ún. aldomainként. Kérjük, adja meg az Ön által választott
karaktersorozatot, amely a csillagok helyére kerül: www.
.t-online.hu
Saját domain választás
Saját domain használata. Az Előfizető a szolgáltatási szerződés megkötésekor már rendelkezik, vagy a szolgáltatási szerződés keretein belül regisztráltat domain nevet (1
domain
név
regisztrációja
a
Honlap
csomag
részeként
ingyenes),
amely
domain
fenntartója
a
Magyar
Telekom
Nyrt.
Kérjük, adja meg a felhasználni kívánt domaint a Domain név megrendelése pontban!
Honlap Kezdő

Honlap Alap

Honlap Extra

Honlap Prémium

1500 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

3 500Ft

Havidíj*

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Honlap szolgáltatás bővítése
Opciók a következő domain névhez:
Honlap Prémium csomaghoz további webtárhely (500 MB alkot egy egységet):
DB
Plusz e-mail tárhely (20GB+10 postafiók alkot egy egységet):
DB
Plusz e-mail tárhely (200GB+100 postafiók alkot egy egységet):
DB
Kérjük, adja meg a megrendelni kívánt mennyiséget. Kérem ügyeljen arra, hogy a szolgáltatások csak a zárójelben szereplő mennyiségi blokkokban rendelhetők. A bővítéseket különkülön kell megrendelni.
Opciók

Mennyiség

Havi díj

Féléves díj

Éves díj

792 Ft

-

-

Honlap Prémium csomaghoz további webtárhely

500 MB

további e-mail cím és tárhely

10 db postafiók és 20GB tárhely

1 800 Ft

10 800 Ft

21 600 Ft

további e-mail cím és tárhely

100 db postafiók és 200GB tárhely

8 000 Ft

48 000 Ft

96 000 Ft
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Webtárhely szolgáltatás bővítése
Mini bővítő (50 MB alkot egy egységet):
DB
Maxi bővítő (500 MB alkot egy egységet):
DB
Figyelem, ezzel nem növelheti honlapszolgáltatása tárhelyét!
Kérjük, adja meg a megrendelni kívánt mennyiséget. Kérem ügyeljen arra, hogy a szolgáltatások csak a zárójelben szereplő mennyiségi blokkokban rendelhetők.
Mennyiség

Havi díj

Mini bővítő

50 MB

232 Ft

Maxi bővítő

500 MB

792 Ft
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Domain név megrendelése
DOMAIN NÉV:______________________________
Minden esetben kitöltendő, kiterjesztéssel együtt. A honlap szolgáltatásban 1 domain megrendelésére vagy áthozatalára van lehetőség, több domain megrendelése esetén kérjük a domain
megrendelő szerződésünket töltse ki. A domain regisztrációhoz szükséges iratok listáját a 2. számú mellékletben tekinthetik meg
Mely közdomain alá kéri a delegálást: .

hu közdomain

Európai Uniós / Nemzetközi domain esetén: .

eu

második szintű közdomain, mégpedig:
.com

.org

.net

.info

.biz

Amennyiben a prioritás alapja védjegy, akkor a lajstromszáma:

SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS (ÁTHOZATAL) ESETÉN KITÖLTENDŐ

Kérem a(z)
domain név
szolgáltatótól történő áthozatalát és a domain további fenntartását, ezennel megbízom az Magyar Telekom Nyrt.-t nevezett domain névvel
kapcsolatos regisztrátori teendők további ellátására.
A szolgáltatás igénybe vételéhez Domain fenntartás is szükséges, amelyet kizárólag a Magyar Telekom Nyrt.biztosíthat.. Tehát másnál fenntartott domain nevet a
szolgáltatóváltást megjelölésével kell áthozatni a Magyar Telekomhoz. Az áthozatal folyamatát a Magyar Telekom intézi. A domain nevek regisztrációját a Magyar
Telekom Nyrt. automatikusan minden évben meghosszabbítja.
Jelen előfizetői szerződés határozatlan időre szóló, és azon a napon lép hatályba, amikor a Magyar Telekom Nyrt. megkezdi a domain név regisztrációját, vagy az
igénylő/használó által kért módosítás sikeresen lezárult. A Honlap szolgáltatás Lemondása esetén a benne foglalt domain név automatikusan fizetősbe fordul át az
akkor érvényben lévő áron. Lemondásáról külön kell rendelkezni, az ehhez szükséges nyomtatványok a 2. számú mellékletben találhatóak. A domain delegálás
felfüggesztésére kerül sor, ha az előfizető a szolgáltatás havi díját felhívás ellenére - a megjelölt ésszerű határidőn belül - sem fizeti meg. A rendkívüli felmondásról az
Általános Szerződési Feltételek 11.3.4 II. pontja rendelkezik, mely a http://www.telekom.hu/static/sw/download/Internet_aszf_100101.pdf webcímen érhető el.
Kijelentem, hogy a jelen előfizetői szerződéssel kapcsolatban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az általam
megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban tájékoztatom. Kijelentem továbbá, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogyha a fentebbi kötelezettségemet
megszegem, illetve az adatváltozás tényéről a Szolgáltatót nem tájékoztatom, vagy lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről
a Szolgáltató tudomást szerez, úgy azt a Szolgáltató bontó feltételnek tekinti és ennek megfelelően a szerződést azonnali hatállyal megszüntei. Az előfizető tudomásul
veszi, hogy amennyiben az Internet Szolgáltatók Tanácsa a domain név bejegyzés kérelmet elutasítja, akkor a Magyar Telekom Nyrt. az ügyfél felé a felmerült DNS
szolgáltatás költségeit időarányosan kiszámlázhatja. (Az ISZT Domainregisztrációs Szabályzata a következő internetes oldalon érhető el teljes egészében:
http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html)
A Regisztrátor szerződésszegéséből következő bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa a havi szolgáltatási díj. A Regisztrátor nem felelős a
különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. A
felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében jelen szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból
fakadó hátrányt kiegyenlítik.
Kijelentem, hogy

a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;

ismeri és elfogadja a Magyar Telekom Nyrt., mint akkreditált .eu Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rá vonatkozó kötelezettségeket és az
Európai Bizottság 733/2002/EK és 874/2004/EK rendeletében foglaltakat, továbbá kijelenti, hogy az Európai Közösségek Bizottsága által kijelölt szervezet (EURid
vzw, Belgium) – honlapján 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 (www.eurid.eu);

megismerte az Általános Szerződési Feltételek XI. pontjában foglaltakat, és ezen tájékoztatás alapján az ott meghatározott adatkezelésekhez és
adatfeldolgozásokhoz önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja;

domain név iránti kérelme jóhiszemű és harmadik személy jogait nem sérti;


a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;



tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a
Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;



a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a
választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az
alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;



a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával,
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által kijelölt Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos
hatáskörének;



szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az
adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;



kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen megbízásban megadott adatokat a Nyilvántartó harmadik személynek kiadja, (i) ha közhatóság törvényes működése
részeként ad erre parancsot, (ii) a Használati feltételek 16. szakasza szerinti ADR eljárást lefolytató testület kérésére és (iii) a WHOIS - KI KICSODA irányelvek 2.
szakasza szerint.


az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
A Végfelhasználó jelen Megbízás aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy

a domain regisztrációs szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe

a Regisztrátort semmilyen felelősség nem terheli a regisztráció elutasítása, felfüggesztése, visszavonása, más személy általi megtámadása vagy egyéb módon
történő meghiúsulása esetén bekövetkező károkért, hátrányért (különösen, ha a domain név más személy védjegyét cégnevét, szerzői jogát vagy személyiségi
jogát sérti)

felel a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért és használatából fakadó következményekért, más személynek okozott kárért, különösen a domain
regisztrációs eljárás során harmadik személy által támasztott igénnyel szemben

amennyiben a fentiek szerint a Regisztrátorral szemben bárki igényt támasztana, úgy haladéktalanul a Regisztrátor helyébe lép, és az igény kielégítésében helyt
áll a Regisztrátor helyett, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy megtéríti részükre mindazt a kiadást, költséget és kárt, amely a domain szerződéssel
kapcsolatban érte őket.

az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát,
személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti, az ebből eredő kárigények alól a Regisztrátort mentesíti. Nem választható és használható
olyan domain név, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő.

a domain név megválasztása előtt ellenőrzi a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez,
a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez valamint bírósághoz fordulhat.
Jelen szerződés aláírásával előfizető kijelenti, hogy az abban foglaltakat megismerte és elfogadja.
Mellékletek:





1. számú melléklet: A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
2. számú melléklet: A domain regisztrációhoz, lemondáshoz szükséges iratok listája
3. számú melléklet: Szolgáltatás leírás
4. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat

Az igényt átvevő Regisztrátor neve és az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:
Kelt:

(hely),

. (év)

. (hónap)

........................................................................
Szolgáltató (Regisztrátor)

. (nap)

................................................................
Előfizető (Igénylő)

(cégszerű aláírás)

1. számú melléklet

A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából kezelje.
Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint direktmarketing céljából
harmadik személy részére átadja.
Igen

Nem

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az adatkezelés céljával és megvalósítási módjával kapcsolatos, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a
szolgáltató ügyfélszolgálati helyein nyílik lehetőség.

Nyilatkozat az előfizetői névjegyzékben való szereplésről:
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a nevemet, címemet és e-mail címemet az előfizetői névjegyzékben szerepeltesse:
Igen

Nem

Kérem, hogy az előfizetői névjegyzékben a Szolgáltató tüntesse fel, hogy személyes adataim közvetlen üzletszerzési céllal nem használhatóak fel.
Igen

Nem

Kérem, hogy az előfizetői névjegyzékben a lakcímemet csak részben tüntessék fel.
Igen

Nem

Amennyiben az előfizető nem kíván a névjegyzékben szerepelni, a második és a harmadik kérdésre nem kell válaszolnia.
A Szolgáltató mint adatkezelő (továbbiakban; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(„Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőtől kérelmezhető az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy
kezelésének korlátozása, és az érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az
adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez: dr. Puskás Attila
(cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

……………………………………………….
Előfizető (cégszerű) aláírása

2. számú melléklet

A domain regisztrációhoz, lemondáshoz szükséges iratok listája

Céges megrendelés esetén
Szükséges dokumentumok céges
megrendelés esetén

Új domain
regisztráció

Áthozatal

Honlap szolgáltatási szerződés

X

X

Aláírási címpéldány

X

X

Cégbírósági végzés

X

Védjegy igazolás
Átadás-átvételi nyilatkozat

Honlap szolgáltatás módosítása, lemondása esetén
Szükséges dokumentumok Honlap
szolgáltatás módosítás , lemondás
esetén

Használó váltás

Honlap szolgáltatási szerződés

X

Domain szerződés

X

Ügyfél adatainak
módosulása

Új kapcsolattartó, vagy új
adminisztrációért felelős
megjelölése

Lemondás*

X

X

X

Domain lemondó nyilatkozat

X

Domain átadás-átvételi nyilatkozat

X

Átadó + átvállaló aláírási címpéldánya

X

X

X

X

*
Fontos! Magánszemély esetén két tanú aláírásával, üzleti ügyfél esetén a lemondáshoz aláírási címpéldány is szükségeltetik! S szükség esetén a
meghatalmazást is el kell juttatnia hozzánk.
A fent megjelölt formanyomtatványok a www.telekom.hu , valamint a www.t-systems.hu oldalon érhetők el.

3. számú melléklet

Szolgáltatás leírás

A szolgáltatás biztosítja a Weben való megjelenés és az e-mail kommunikációs igények kielégítését anélkül, hogy web, illetve mail szerver kerülne installálásra az
előfizetőnél. Az ügyfél az Adatpark magas színvonalú nagy teljesítményű szerverén kap egy virtuális web, illetve mail szervert, adminisztrációs és adatfeltöltési
jogosultsággal. A szakmai hozzáértést az Adatpark biztosítja.
A szolgáltatás keretében saját domain névvel rendelkező, az ügyfél által online regisztrációs felületen keresztül létrehozható, és elérhető illetve karbantartható
webhelyek kialakítására és folyamatos frissítésére biztosítunk szerverkapacitást. A webtárhely mérete és a levelezési szolgáltatás paramétere a következő:
Honlap Kezdő szolgáltatás
Linux

Honlap Alap szolgáltatás
Linux

Honlap Extra szolgáltatás
Linux

Honlap Prémium
szolgáltatás Linux

Webtárhely mérete

100 MB

200 MB

500 MB

1000 MB

Postafiók

1 db

10 db

30 db

60 db

Postafiók tárhely

2 GB

20 GB

60 GB

120 GB

Domain Regisztráció

.hu, .eu vagy nemzetközi

.hu, .eu vagy nemzetközi

.hu, .eu vagy nemzetközi

.hu, .eu vagy nemzetközi

DNS 1,2 szolgáltatás

+

+

+

+

Weblapvarázsló

+

+

+

+

Elérhető funkciók
Látogatási statisztikák

+

+

+

+

CGI sriptek futtatása

-

+

+

+

PHP vagy ASP sriptek
futtatása

-

+

+

+

Videók, hanganyagok és
multimédiás prezentációk
(streaming média)

-

-

-

+

Adatbázis használat
(MySQL vagy MSSQL)

-

-

-

+

Biztonságos SSL titkosítás

-

-

-

+

Több domain névvel is
összerendelhető
webtárhely

-

-

-

+

Biztonság
Garantált működési
biztonság

+

+

+

+

Adatmentés

+

+

+

+

Napi 24 óra, heti 7 nap
hálózati monitorozás

+

+

+

+

A szolgáltatás tartalmazza a DNS1,2 szolgáltatást is: A domain nevek működéséhez kettő darab domain névszerver (DNS) szükséges. Ezek tartalmazzák a domain
nevek működéséhez szükséges összes technikai információt.
Az e-mail postafiókok darabszáma és a postafiókokhoz tartozó tárhely mérete külön díjazás ellenében bővíthető
További technikai kérdés esetén keresse fel honlapunkat vagy írjon a domain@telekom.hu címre.

Domain név szolgáltatás
A Honlap Kezdő, Alap és Extra csomagoknál csak egy domain nevet lehet a webtárhelyre irányítani. Több domain cím egy webtárhelyre irányítását a Honlap
Prémium támogatja.

Saját domain:
Ez azt jelenti, hogy az Előfizető saját domain nevet regisztráltat és az bejegyzésre kerül, abban az esetben az Előfizető kérésére a jelen szolgáltatási
szerződésben meghatározott tartalmakkal és feltételekkel a bejegyzett domain névvel veheti igénybe a szolgáltatást.
A Honlap szolgáltatás csak a Magyar Telekom Nyrt-nél karban tartott domain nevekhez vehető igénybe (Regisztrátor: Magyar Telekom Nyrt).



Aldomain:

Az előfizető a megrendelőn megadott aldomain címen keresztül tudja elérni a szolgáltatásokat, a webtárhelyet www.aldomain.t-online.hu címen, a
levelek a @aldomain.t-online.hu címen keresztül. Amennyiben az ügyfél később saját domainre akarja átállítani a szolgáltatást, akkor a domain
regisztráció után ezt megteheti.

Levelezés
Ezen megrendelő alapján készítjük el a hozzáféréshez szükséges igazolást, amelyet a megadott e-mailre küldünk meg, s ez tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges
információkat, valamint a jelszót. Az első bejelentkezés után célszerű a jelszavakat megváltoztatni, a későbbiekben a jelszavak szabadon megváltoztathatóak. A jelszó
minimum 6 karakteres, csak ékezet nélküli betűből és számból állhat, a kis és nagy betűk különböznek, szünet nem lehet benne és legalább egy kis, nagybetűt és
számot kell tartalmaznia. A rendszer szabványos POP3, IMAP, SMTP elérést biztosít, azaz a levelek mind kliens programon keresztül (pl.: Outlook, LotusNotes, stb.),
mind böngészőn keresztül elérhetőek webmail segítségével. A levelezéshez adott tárhelyet az előfizető egyenként konfigurálhatja minden egyes postafiókhoz.



Levelezés adminisztrációja



Levelezés elérése

Postmaster: a szolgáltatás gazdája, karbantartója (ügyfél oldalon), aki az adminisztrációs felületen a szolgáltatás paramétereit beállítja.
A levelezési szolgáltatás saját, kizárólagos adminisztrációs felülettel rendelkezik, ahol a domain gazdája (postmaster) - az előfizetett csomag korlátain
belül - létrehozhat postafiókokat, megoszthatja a közös tárterületet a postafiókok között, valamint levelezési listákat hozhat létre, illetve módosíthatja
ezek tulajdonságait.
A levelezéshez szükséges adminisztrációs felületet az úgynevezett Vezérlő Panelen keresztül lehet elérni, a https://honlap.t-home.hu vagy
https://honlap.t-systems.hu weboldalon a postmaster@aldomain.t-online.net (illetve domain igénylése esetén a postmaster@domain.hu) azonosító és a
hozzá tartozó jelszó párossal való belépést követően. A Vezérlő Panelre belépve a következő funkciókhoz lehet hozzáférni:

Belépés a webes levelezőrendszerbe

Új postafiók létrehozása
A Vezérlő Panelen a belépés után a levelezés/postafiók beállítása menüt kell kiválasztani, ezek után megjelennek az eddig kialakított
postafiókok és az „Új postafiók” ikon is. Az „Új postafiók” ikonra kattintva megjelenik az új postafiók létrehozását megkönnyítő panel, ahol
a következő beállításokat lehet végezni:

Azonosító megadása: ez lesz az e-mail cím @ előtti része.

Keresztnév/Vezetéknév: a tulajdonos neve.

Jelszó: a levélolvasáshoz szükséges jelszó.

Megjegyzés: a postmaster felületen megjelenő megjegyzés.

Postafiók státusz: aktív: leveleket fogad a postafiók, letiltott: a postafiók nem fogad leveleket, a címet fenntartja a rendszer.

Alternatív cím(ek): úgynevezett alias címek. Ugyanarra a domainnévre érkező leveleket irányíthatunk ebbe a fiókba. Pl.:
keresztnev.vezeteknev@domain.hu és a vezeteknev.keresztnev@domain.hu címre érkező levelek is a becenev@domain.hu
című azonosítóra érkeznek. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden variációra postafiókot létrehozni csak a
becenev@domain.hu-nak és ezen belül az alternatív címeket kell beállítani.

Átirányítási címek: a postafiókra érkező címeket a megadott e-mail címre irányítja át a rendszer.

Kézbesítési mód: normál: a leveleket a virtuális mailszerver tárolja, és innen lehet olvasni, csak továbbítás: a levelek nem
tárolódnak a szerveren, hanem a megadott címre továbbításra kerülnek, csak automatikus válasz: a levél nem tárolódik,
csak automatikus válasz érkezik a feladónak.

Postafiók méret: a postafiók használónak engedélyezett tárhely.

Postafiókok karbantartása

Új levelezőlista létrehozása

Levelezőlisták karbantartása

A postafiókok beállítását, a szolgáltatási szabványokat a „Levelezés elérése” bekezdésben mutatjuk be


Levelek fogadása POP3 protokoll használatával:
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek a Magyar Telekom szerverén tárolódnak mindaddig, amíg azokat a levelezőprogram le nem tölti
számítógépre. Kliens oldali beállítás függvénye, hogy a letöltésnél a szerverről törlődik-e a levél.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
POP3 szerver: mail.t-online.hu
SMTP szerver: mail t-online.hu
Login név: ide a TELJES e-mail cím (azonosíto@domain.hu /vagy azonosito@aldomain.t-online.hu)
Jelszó: a jelszavunk



Levelek fogadása IMAP protokoll használatával:
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek folyamatosan a Magyar Telekom szerverén tárolódnak, azokat levelezőprogram csak az elolvasás
idejére tölti le számítógépre. Levelezőprogram típusától függően lehetőség van a kimenő levelezés szerveren történő tárolására is. A
módszer előnye, hogy teljes levelezést a világ bármely pontjáról elérhetjük, ehhez mindössze egy internet kapcsolatra és egy IMAP
kompatibilis levelezőprogramra van szükség.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
IMAP szerver: mail.t-online.hu

Login név: ide a TELJES e-mail cím (azonosíto@domain.hu /vagy azonosito@aldomain.t-online.hu)
Jelszó: a jelszavunk




Levelezés webmail felületről
Előnye: a világ bármely - internet kapcsolatra képes - számítógépén elérhetővé válnak előfizetőink postafiókjai. A Webmail szinte mindent
tud, amit egy hagyományos levelezőprogram kínál: a levelek küldése és fogadása mellett mappákat, címtárat is használhatunk.
A leveleket a http://webmail.t-online.hu oldalon keresztül lehet elérni. A belépéshez szükséges a teljes e-mail cím (azonosíto@domain.hu
(vagy azonosito@aldomain.t-online.hu) és jelszó páros.

Technikai korlátok




Levélküldés:A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást az Előfizető előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja,
vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit. Amennyiben az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának
rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen illetve nagy mennyiségű
levelet küld.

Kéretlen levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak
és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják

Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek
nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.

Az olyan e-mail-eket, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a „címzettek” listában (To, Cc, Bcc)

Nagy mennyiségű levélküldésnek minősül az a felhasználás, amelyben:

24 óra alatt, adott felhasználói fiókkal több, mint 1000 címzettet, illetve

10, 60 és 600 másodperces időintervallumok alatt rendre 32, 64 és 128-nál több címzettet észlelnek a
Szolgáltató rendszerei.
A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mail-ek illetve nagy mennyiségű levelek átvételét illetve továbbítását a
hálózatának és rendszereinek és a szolgáltatás védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.
Levelezőlista:
egy levelezőlistára maximum 100 e-mail cím kerülhet fel.

Honlap szolgáltatás



A Honlap Szolgáltatás tartalma

Linux környezetű webszerver.

Honlap elkészíthetőségéhez saját weblapépítő szoftver.

Weblap látogatási statisztikák.

Felhasználhatja PERL/CGI script adta lehetőségeket (kivéve Honlap Kezdő).

PHP (Linux), illetve ASP (Windows 2003) támogatás (kivéve Honlap Kezdő).
Honlap szolgáltatás igénybevétele



Szerveroldali operációs rendszer



Webmaster: a szolgáltatás gazdája, karbantartója (ügyfél oldalon), aki az adminisztrációs felületen a szolgáltatás paramétereit beállítja.
Bármilyen, File Transfer Protokollt (FTP) támogató kliens program segítségével a saját honlapot a szerverre feltöltheti. A kliensprogramokat többek
között a http://www.origo.hu/szoftverbazis/index.html címről töltheti le. Belépési névként a regisztrációkor kapott webmaster@aldomain.t-online.hu
(vagy domain igénylése esetén webmaster@domainnev.hu) logint, illetve az ehhez tartozó jelszót használjuk, hostnévként pedig az aldomain.tonline.net-et (illetve a domainnev.hu-t) kell megadni. A honlap szolgáltatások egyszerre csak egy domain nevet, vagy aldomain nevet tudnak teljes
körűen (levelezés/webtárhely) kiszolgálni.
Az Adatparkban telepített nagyteljesítményű szerver gépeken LINUX operációs rendszer fut.

Jelszavak kezelése
Az előfizető részére a Honlap szolgáltatás keretében webtárhelyet és virtuális mail szolgáltatásokat biztosítunk. A szolgáltatások igénybevételéhez, és a szolgáltatások
további, előfizető részéről történő adminisztrálásához, a szolgáltató az előfizetői szerződés paraméterei szerint generálódó adminisztrátori user neveket, és a hozzájuk
tartozó jelszavakat a megrendelőn megjelölt kapcsolattartó e-mail címre küldjük. Az átadás után javasolt az előfizetőnek a Vezérlő Panelen keresztül az adminisztrátori
jelszak megváltoztatása.
Az Magyar Telekom Nyrt. a szolgáltatás keretében a leggondosabban jár el az előfizetői adatok, tartalmak, jelszavak biztonságos és bizalmas kezelésében.
Az előfizető részére rendelkezésre bocsátott adminisztrátori jelszavak további előfizetői kezeléséért, valamint az előfizető által létrehozott webtárhely hozzáférések, email postafiókok hozzáférését biztosító jelszavak felhasználásáért, valamint az ebből adódó esetleges károkért a Magyar Telekom Nyrt.-t kártérítési felelősség nem
terheli.

Bővítési lehetőség


Levelezésbővítés



Webtárhely bővítés

A megrendelt e-mail cím és e-mail tárhely bővítés - visszaigazolás után - szabadon beállítható a Vezérlő Panelen a https://honlap.telekom.hu vagy
https://honlap.t-systems.hu címen. A beállítást a postmaster azonosítóval lehet elvégezni
A megrendelt webtárhely bővítés - visszaigazolás után - szabadon felhasználható.

4. 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], ……………………………………..[Dátum]

………………………………………………………….
[Nyilatkozó aláírása]

Előttünk mint tanúk előtt:
_____________________

_____________________

Tanú 1 aláírása

Tanú 2 aláírása

Név:

Név:

Szem.ig. szám:

Szem.ig. szám:

Lakcím:

Lakcím:

