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DOMAIN NÉV IGÉNYLİLAP  
Új domain név igényléshez és meglévı domain átregisztrálásához  

 
Igényelt domain név(ek):  
  

Hány évre kéri a domain regisztrációját? 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 
(.hu csak minimum 2 évre rendelhetı!) 

  

Megrendelı teljes neve:  
  

Megrendelı adószáma / szem. ig. száma:  
  

Megrendelı számlázási címe:  
  

Megrendelı posta címe:  
  

A cím szerinti ország: Magyarország nyelv:  Magyar 
  

Kapcsolattartó neve: Infotipp Rendszerház Kft 
  

Kapcsolattartó telefonszáma: +36305031230 fax:  +3614257852 
  

Kapcsolattartó e-mail címe: sales@infotipp.hu 
  

Elsıdleges és másodlagos névszerver ns1.infotipp.hu ns2.infotipp.hu 
  

Kívánt fizetési mód:  átutalás   csekk („sárga postai”) 
 

Adminisztratív kapcsolattartó személy: 
Neve: Molnár Sándor 
  

Postacíme: 1213 Budapest Szent László út 105 
  

A cím szerinti ország: Magyarország nyelv:  Magyar 
  

Adószáma:  
  

E-mail címe (mőködı!): molnar.sandor@infotipp.hu 
  

Telefon / faxszáma: +36 30 503 12 30 
 
 

Technikai kapcsolattartó személy: 
Neve: Egri Zoltán 
  

Postacíme: 2192 Hévízgyörk Széchenyi u.43. 
  

A cím szerinti ország: Magyarország nyelv:  Magyar 
  

Adószáma:  
  

E-mail címe (mőködı!): tech@1b.hu 
  

Telefon / faxszáma: +36.20.559.1243 / +36.28.590.571 
 
 

Az igénylılap benyújtásával megbízom a 1B Telekom  Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben 
kijelentem, hogy: 
a.) a magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul 
veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelısség 
sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztésébıl vagy visszavonásából esetlegesen 
keletkezı közvetlen vagy közvetett károkért;  
b.) egyedül magam vagyok felelıs az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek 
következményeiért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván 
érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel 
szembeni védekezéshez; 
c.) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával 
vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbıl következı költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót 
és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót 
érdeksérelem ne érje; 
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d.) a domain név megválasztása területén a lehetı legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott 
domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz főzıdı jogát, személyiséghez főzıdı jogát, 
kegyeleti jogát, szerzıi jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésrıl tudomást szerzek, a névrıl önként lemondok. Tudomásul 
veszem, hogy ellenırzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu 
címen hozzáférhetı;  
e.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylılapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs 
szokásoknak megfelelıen nyilvánosan kezeljenek;  
f.) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület 
döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követıen a Regisztrátor szerzi be. Az 
eljárási díj várható összege 42.000 Ft+ÁFA, amennyiben az igénylı nem áll el domain regisztrációs szándékától. A Tanácsadó 
Testület weboldala: http://www.nic.hu/tt/;  
g.) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerzıdés hatályával, az ebbıl eredı 
jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által 
támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján elsı fokon jogerısen 
bírálja el; 
h.) a domainmegrendelılap eredeti példányát megırzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom. 
i.) a http://1b.hu/aszf/ címen található Általános Szerzıdési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és betartom. Ezzel 
Megrendelı és a 1B Telekom Kft. között a Szolgáltatási Keretszerzıdés létrejön; 
j.) a domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon elolvastam, tudomásul 
vettem és betartom, illetve az alternatív vitarendezés (http://www.domain.hu/domain/adr/regdont.html) szabályait elfogadom; 
k.) A megrendelılap aláírásával domain név fenntartási szerzıdés jön létre a Regisztrátor és a domain név Igénylıje között a 
regisztrációs periódusban megjelölt idıtartamra. Amennyiben az idıszak lejárta elıtt 30 nappal az Igénylı a domain fenntartási 
szándékát nem erısíti meg, úgy a fenntartási szerzıdés automatikusan megszőnik. 
l.) Az Igénylı Lap aláírásával Megrendelı és a 1B Telekom  Kft. között domain fenntartási szerzıdés jön létre - a domain név 
bejegyzésétıl számított - az Igénylı Lapon megjelölt idıtartamra. Az idıtartam végén, amennyiben Megrendelı a domain név 
meghosszabbításáról nem nyilatkozik, a szerzıdés automatikusan megszőnik.  
m.) .eu domainnév regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http://www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem és betartom, 
illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom. Kijelentem, hogy mint magánszemély az EU tagállamok valamelyikben 
hivatalos címmel rendelkezem, avagy a megrendelı, mint szervezet bejegyzett irodával, adminisztrációs központtal vagy mőködı 
telephellyel rendelkezik az EU területén. 
n.) kijelentem, hogy mint .eu domain név Igénylı megfelelek az „Egligiable Criteria”-nak, tehát az EU-n belül személyt vagy 
szervezetet képviselek. 
 
 
Csatolandó dokumentumok: 
- cég:  cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok 
- magánszemély:  nyilatkozat a személyi adatok hitelességérıl 
- magánvállakozó:  vállalkozói igazolvány másolata 
- alapítványok, egyesületek, 

iskolák, önkormányzatok:  adószám igazolás (apeh bejelentkezı lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági 
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki  aláírási címpéldány is) 
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  ……………………………………… ……………………………………… 
 Megrendelı olvasható aláírása (cégszerő) aláírás és pecsét 

 
 


