
Az igénylőlap hiánytalanul töltendő ki. Cégszerűen aláírandó mind az igénylő, mind a költségviselő által. A "*"-gal jelölt mezők opcionálisak, 

minden más kitöltése kötelező. Az igénylőlap mindkét oldala aláírandó. Az igénylő léte, elnevezése, adatai, az aláírásra jogosultak jogosultsága 

hiteles dokumentumokkal vagy azok másolataival igazolandó. 

 

 

 

NETTESZT Informatikai Kft. 
 

Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Katona József utca 17/D 
Tel.: +36-1-445-0999 

Mobil: +36-70-419-2199 
Fax: +36-1-445-0998 

E-mail:info@netteszt.hu 

Bankszámlaszám: 16200168-11527516 

 

Választott domain név:  

 

 
Igényelt domain nevek száma:                           db 
 
Domain név fenntartása:                                   év 
 

Fizetés módja:                                     előre utalással   készpénz fizetéssel           az igénylést követő 8 napon belül 

Domain név típusa:  új igény    korábbi igény módosítása 

Ha módosítás, akkor ennek oka:  regisztrátor váltás   igénylő váltás            egyéb adatmódosítás 

Prioritásos igény:  nem    igen                            ha védjegy, lajstromszám:..................... 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Az Igénylő teljes neve:  
 
Az Igénylő adószáma / szig. Száma1 : 
 
Az Igénylő postai címe: 
 
Telefonszáma:                                                                     E-mail címe: 

 

Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy      ugyanaz, mint az Igénylő 

 
Neve: 
 
Postai címe: 
 
Telefonszáma:                                                        E-mail címe:             
 

Költségviselő / Viszonteladó    ugyanaz, mint az Igénylő  

 
Neve:  
 
Számlázási címe: 
 
Számlaküldési címe: 
 
Adószáma: 
 
Értesítési címe:  
 
 

Költségviselő által kijelölt kapcsolattartó    ugyanaz, mint az adminisztratív kapcsolattartó személy 

 
Neve: 
 
Telefonszáma:          E-mail címe:     
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Technikai kontakt személy 2    ugyanaz, mint az adminisztratív kapcsolattartó személy 

 
Neve: 
 
Postai címe: 
 
Telefonszáma:                               E-mail címe:                               
  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Magánszemély esetén személyi igazolvány vagy útlevél  száma, szervezet és egyéni vállalkozó esetén adószám. 

2 A Regisztrátor munkatársa, vagy neve csak a Regisztrátor jóváhagyásával adható meg. Jóváhagyás híján az adminisztratív kapcsolattartó tölti be a 
technikai kontakt személy szerepét is. 
 
Kelt: 201 ............................hó...........nap, …......................................(város, község) 
 
 
 

cégszerű aláírás 
/Igénylő/ 

cégszerű aláírás 
/Költségviselő, ha különbözik az Igénylőtől/ 
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Az igénylőlap hiánytalanul töltendő ki. Cégszerűen aláírandó mind az igénylő, mind a költségviselő által. A "*"-gal jelölt mezők opcionálisak, 

minden más kitöltése kötelező. Az igénylőlap mindkét oldala aláírandó. Az igénylő léte, elnevezése, adatai, az aláírásra jogosultak jogosultsága 

hiteles dokumentumokkal vagy azok másolataival igazolandó. 

 

 

Kijelentem, mint Igénylő, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot (a következőkben ”Szabályzat”) ismerem, magamra nézve kötelezően elfogadom és betartom; 
jelen igénylőlap szerint a domain delegálását és fenntartását megrendelem; domain igényt a Regisztrátor indoklás nélkül elutasíthat; a domain név választhatóságával 
kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és Regisztrátor döntését elfogadom; a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a 
Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával valamint az igények Domainregisztrációs 
Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát; kijelentem, hogy a 
domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött Szolgáltatói Szerződés hatályával és az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével 
kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet 
hatályával bírálja el; 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; az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, 
rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; az általam kijelölt Adminisztrátor kapcsolattartó jogosult a delegálással, fenntartással 
kapcsolatban az Igénylő képviseletében eljárni; amennyiben a regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díj fizetési határidejének lejártát követő 15 napon vagy 
kézbesített fizetési felszólítást követő 8 napon belül sem kerül a díj maradéktalanul kiegyenlítésre, akkor a domain kezeléséről lemondtam. Kijelentem, mint Igénylő, 
ill. mint Költségviselő, hogy rendelkezem mindazon az Igénylőlapon szereplő személyek (így az adminisztratív, ill. költségviselő kapcsolattartó személy) azon 
hozzájárulásával, amelyben hozzájárulnak adataik Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez, valamint az adminisztratív kapcsolattartó adatainak nyilvánosságra 
hozásához; a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani; az elutasítást a Regisztrátor írásban vagy szóban közli az 
Igénylővel vagy Költségviselővel; a regisztrációért, fenntartásért és a domainnel kapcsolatos szolgáltatásokért díjazás illeti meg a Regisztrátort, a díjakat a 
Költségviselő és a Regisztrátor közti írásos megegyezés határozza meg, ennek híján a Regisztrátor weblapján az igénylés pillanatában megtalálható díjak a 
meghatározók; a Regisztrátor részére a díjfizetésre a Költségviselő kötelezett, azonban amennyiben a Költségviselő nem fizeti meg a domain regisztrációs vagy 
fenntartási díját határidőre, akkor annak megfizetését az Igénylő készfizető kezesként vállalja; amennyiben a regisztrációt követően benyújtott, – a Költségviselő 
számlaküldési címére küldött – szabályosan kézbesített számlát a Költségviselő nem fizeti ki, akkor a Költségviselő és az Igénylő felárat köteles fizetni a 
regisztrációért, valamint nem illeti meg semmilyen kedvezmény vagy akciós ár, hanem a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben szereplő díjak és felárak 
érvényesek; amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényel; amennyiben az igénylő regisztrált 
adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 15 napon belül köteles adatváltoztatást kérni; ennek elmulasztása esetén a fenntartást 
a Regisztrátor felmondhatja; a fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja; meghosszabbítás híján a domain  
fenntartás felmondottnak tekintendő; a Költségviselő vagy más fél, ha lejárat előtt hosszabbításra előfizet és ezt az Igénylő írásban nem kifogásolja meg, akkor a 
névfenntartást a Regisztrátor meghosszabbítja; a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott díjemelés költsége, ill. új korábban nem alkalmazott díj, adó, 
járulék vagy egyéb közteher bevezetésével járó költség az Igénylőre hárítható; határidőre nem  megfizetett  regisztrációs, fenntartási, domainszolgáltatási díjtartozás 
esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja; a felmondásról postai vagy elektronikusan aláírt elektronikus levélben 
értesíti az Igénylőt vagy a Költségviselőt vagy az Igénylő Adminisztrátorát vagy a Költségviselő Kapcsolattartóját, azonban a felmondásról szóló hivatalos értesítésnek 
a Nyilvántartó weblapján történő közzététel minősül; a delegálási szerződés az igénylőlapon megjelölt határozott időre szól, amely díjfizetéssel meghosszabbítható a 
díj mértékének megfelelő határozott időtartamra; mind az Igénylő, mind a Költségviselő jogosult indoklás nélkül azonnali hatállyal kérni a delegálás megszüntetését, 
azonban ezt a kérését csak bizonyítóerejű magánokiratban vagy közokiratban nyújthatja be; amennyiben egy igényelt vagy előregisztrációra beküldött név végül is 
nem került regisztrációra, akkor helyette az Igénylő más nevet köteles választani; folyamatban lévő igény csak az érintett Felek együttes hozzájárulásával 
módosítható; az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a domainnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és eljárási rendjét a Regisztrátor és 
a Nyilvántartó határozza meg; az igény nyilvántartásba vételét követő 14 napon belül köteles ellenőrizni a regisztrációs adatokat, és a Regisztrátort írásban értesíteni, 
ha valamely adat nem felel meg az Igénynek vagy a valóságnak; a Regisztrátor az általa leszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igénylő felé, ill. 
amennyiben az Igénylő és a Költségviselő nem azonosak, akkor az utóbbi felé; nem korrigálhatóan hibás teljesítés esetén a Költségviselő részéről a befizetett díj 
visszaigényelhető; jogvita esetére a Felek az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos 
hatáskörét kötik ki mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a fórumon lehetővé teszi; a Regisztrátor felhívta az Igénylő figyelmét, a domain igénylés 
és használat nagy körültekintést igényel, elkerülhetetlen a szerteágazó és sokretű szabályozási és szerződési feltételi háttér alapos ismerete; a domain megfelelő 
védelme és működőképességének rendszeres ellenőrzése, a fenntartás meghosszabbítása az Igénylő feladata.  Amennyiben  az igény beérkeztétől számított két 
hónapon  belül a  regisztráció az igénylő mulasztása miatt (nem fizetés, hiányos iratok, hiányos adatok) nem indítható, az igényt semmisnek tekintjük. Amennyiben a 
Regisztrátor által kiadott Igénylőlapon lévő feltételek bármelyikét is valaki megváltoztatta vagy törölte, bővítette, akkor a változtatások mind érvénytelenek; a 
Regisztrátor igénylés pillanatában érvényes Általános Szerződési Feltételeit fogadtam el. 

Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor http://netteszt.hu/ alatt közzétett Általános Szerződési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, 
minden részletében megismertem és megértettem és magamra nézve kötelezően elfogadtam. 

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. Az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.  
 
Megjegyzés*: 

 

Elsődleges DNS, host név: ns1.netteszt.hu 
 

Másodlagos DNS, host név: ns2.netteszt.hu 
 
Amennyiben az Igénylő nem ad meg névszervereket, akkor az Regisztrátortól kér ingyenes DNS szolgáltatást (ekkor az elsődleges névkiszolgáló: 
ns1.netteszt.hu, másodlagos névkiszolgáló: ns2.netteszt.hu). Amennyiben az Igénylő által megadott névszerverek technikailag nem felelnek meg, a 
regisztrációt a Netteszt DNS-eivel indítjuk. 
 
 
 
Mellékelt dokumentumok:  
 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
Mint az igénylőlap aláírója büntetőjogi felelősségem  tudatában kijelentem, hogy az Igénylő, ill. Költségviselő képviseletére és az igénylőlap 
aláírására jogosult vagyok. 
 
 
Kelt, 201….   ...............................hó.................nap,................................(város, község) 
 

 
 
 
cégszerű aláírás 
/Igénylő/ 
Itt kérjük aláírni! 

 
 
 
cégszerű aláírás 
/Költségviselő, ha különbözik az Igénylőtől/ 

 


