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Igénylı adatai: 
Igénylı jogi státusza: [   ] gazdasági társaság   [   ] magánszemély   [   ] egyéb szervezet/intézmény 

Igénylı teljes neve:  
Szervezet esetén angolul:  
Igénylı azonosítója (szervezet adószáma/bejegyzés száma, magánszemély személyi igazolvány száma):  
Postai címe:  
Telefonszáma: +36 

 
Igénylı által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó adatai: 
Neve:  
Postai címe:  
E-mail címe:  
Telefonszáma: +36 
 

Az igényelt domain név: 
 

Az igény típusa: [   ] új igény   [   ] prioritásos új igény   [   ] módosítás 

Módosítás esetén ennek oka: [   ] regisztrátor váltás   [   ] igénylı változás   [   ] adatmódosítás 

Ha a név védjegy, akkor lajstromszáma:  
Jelölje be, mely közdomain alá kéri a delegálást: [   ] .hu közdomain   [   ] második szintő közdomain, mégpedig: 

 
[ ] co.hu 
[ ] info.hu 
[ ] org.hu 
[ ] priv.hu 
[ ] sport.hu 
[ ] tm.hu* 
 

[ ] 2000.hu 
[ ] agrar.hu 
[ ] bolt.hu 
[ ] casino.hu 
[ ] city.hu 
[ ] erotica.hu 

[ ] erotika.hu 
[ ] film.hu 
[ ] forum.hu 
[ ] games.hu 
[ ] hotel.hu 
[ ] ingatlan.hu 

[ ] jogasz.hu  
[ ] konyvelo.hu 
[ ] lakas.hu   
[ ] media.hu 
[ ] news.hu 
[ ] reklam.hu 

[ ] sex.hu 
[ ] shop.hu 
[ ] suli.hu 
[ ] szex.hu 
[ ] tozsde.hu 
[ ] utazas.hu 
[ ] video.hu 

DNS szerver adatok:     

Elsıdleges DNS szerver neve, IP címe: ns.ultranet.hu, 217.116.47.213 

Másodlagos DNS szerver neve, IP címe: ns2.ultranet.hu, 193.142.214.4 

 
Regisztrátor neve és adatai: 
IT3 HUNGARY KFT. 
1132. Budapest, Victor Hugo utca 11-15 - Adószám: 14727272-2-41 
 

Domain kezelı neve és adatai: 
ULTRANET KFT. 
1111. Budapest, Bartók Béla út 16 – Adószám: 22688392-2-43 

 
Igénylı megbízza és meghatalmazza a Domain kezelıt, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon valamint az adminisztrációs teendıket ellássa. A Regisztrátor részére a felmerülı költségeket a 
Domain kezelı fizeti. A Domain kezelı a szolgáltatásaiért jogosult díjat szedni az Igénylıtıl, melynek részleteit a Domain kezelı 
weboldalán található díjszabás részletezi illetve tekintendı hivatalosnak melytıl Domain kezelı egyedi megállapodás keretében 
eltérhet. Igénylı kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot megismerte, azt elfogadja és elıírásait betartja - a domain 
igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben az ISZT Nonprofit Kft és a Regisztrátor döntését elfogadja – 
tudomásul veszi, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelıségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és 
az ISZT Nonprofit Kft a Tanácsadó Testület döntésének veszi alá magát - a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben 
aláveti magát az Alternatív Vitarendezı Fórum döntésének és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene 
indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezıvel szemben érvényesíthet továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során 
hozott döntés végrehajtásáért sem az ISZT Nonprofit Kft sem a Regisztrátor nem felel - szavatolja, hogy az igénylılapot a valóságnak 
megfelelıen 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 igénylılapot teljes egészében elolvasta és egyetértıleg aláírta. Igénylı a 
jelen Igénylılap aláírásával tudomásul veszi, hogy a megrendelt domain regisztrációt/módosítást Domain kezelı csak abban az esetben 
indítja meg, amennyiben az ehhez kapcsolódó minden díjat elızetesen megfizetett Domain kezelınek és Domain kezelı az ebbıl eredı 
esetleges károkért nem felel. 
 

Budapest, 20__. _______________. ___. 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Domain kezelı Igénylı 

 
A szerzıdéshez minden esetben csatolni kell Igénylınek cég esetén a cégbírósági végzés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány 
másolatát. Magánszemély esetén Igénylınek két tanú elıtt nyilatkoznia kell a személyi igazolványának számáról. Ennek hiánya esetén 
Regisztrátor és Domain kezelı jogkövetkezmény nélkül elutasíthatja az igényelt domain név regisztrációját. Egy igénylılapon csak egy 
domain név igényelhetı. 


