
 
Domain igénylőlap és fenntartási szerződés 

.hu végződésű domainhez 

         

A Megrendelő továbbiakban Igénylő adatai 
Az igénylő jogi státusza: [ ] gazdasági társaság [ ] magánszemély [ ] egyéb szervezet/intézmény 

Az igénylő teljes neve:  

Szervezet esetén angolul:  

Igénylő azonosítója: 

(szervezet adószáma, hiányában 
bejegyzés száma, magánszemély 
személyi igazolvány száma) 

 

Postai címe:  

E-mail címe (kötelező megadni):  
Telefonszáma: +36 

Telefaxszáma: +36 

Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az igénylőtől) 
A kapcsolattartó személy neve:  Császár Róbert 

Postai címe: 6723 Szeged Murányi utca 6/B 2.em. 7. 

E-mail címe (kötelező megadni): info@bluewayhost.hu 

Telefonszáma: +36 
Telefaxszáma: +36 
A domain 
Az igényelt domain név/nevek: 
 
 

 

Az igény típusa: [ ] új igény [ ] módosítás 

Ha módosítás, akkor oka: [ ] regisztrátor váltás [ ] igénylő változás [ ] adatmódosítás 
Elsődleges DNS szerver neve, IP címe: ns1.megacp.com 

Másodlagos DNS szerver neve, IP 
címe: 

ns2.megacp.com 

A Regisztrátor neve és adatai: 
3 IN 1 HOSTING BT. 
H-2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fszt. 1.  - adószáma: 22206118-2-13- cégjegyzékszáma: 13-06-055290 
Nyilvántartó neve és adatai: 
Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. 
H-1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. - adószáma: 20763091-2-41 - cégjegyzékszáma: 01-14-000286 

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Regisztrátort, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának 

ügyében teljes jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa. A Szerződés aláírásának 

dátumától számított 2 évre szól. 

Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs 

Szabályzatot betartja, a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor 

döntését elfogadja. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben az igényeinek,  illetve a domain használatának a 

Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban vita merül fel, a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív 

Vitarendező Fórumnak veti alá magát, és az Igénylő tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan az Igénylő ellen 

indult jogvitában jogorvoslati igényét kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesítheti, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során 
hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel. Az igénylőlapot az Igénylő 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 Igénylő engedélyezi a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy 

ezen engedély megadása a az Igénylőre vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű. Az Igénylő rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt 

természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan. Az Igénylő az 

igénylőlapot teljes egészében elolvasta és egyetértőleg írta alá.  

Jelen szerződés aláírásával a felek tudomásul veszik, hogy az Igénylő elfogadja a Regisztrátornak a szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

általános szerződési feltételeit. 

Budapest, ..........év..........hónap........nap 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Regisztrátor Igénylő 

 
A szerződéshez minden esetben csatolnia kell az Igénylőnek cég esetén a cégbírósági végzést vagy cégkivonatot és aláírási 
címpéldányt, illetve az alábbi dokumentumok másolatait. Magánszemély esetén két tanú előtt nyilatkoznia kell, a személyi 

igazolványának számáról az Igénylőnek.  



 

 

 
NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL 

.hu végződésű domaineknél 
 
 
Alulírott ………………………………………………………………………………………… 

 

nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom száma 

……………...………………………………., állampolgárságom magyar. 

Kelt: ……………………………………, …………..év…………..hó…………….nap 
 
 
 
 …………………………… 
 aláírás 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ………………………………………... 
 
Lakcím:…………………………………….. 
 
Személyig. szám:…………………………. 
 
Aláírás: .................................................... 
 
 
 
Név: ………………………………………… 
 
Lakcím:……………………………………... 
 
Személyig. Szám: …………………………. 
 
Aláírás: ...................................................... 
 
A domain regisztráció elindításához szükséges papírokat a lenti elérhetőségek egyikére kérjük elküldeni!!! 


