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.hu domain átregisztrálási megrendelőlap 

 
Átregisztálandó domain név:  

   
Domain jelenlegi fenntartója:  

 

  
   
Megrendelő teljes neve:  

   
Megrendelő számlázási címe:  

   
Megrendelő értesítési címe:  

   
Telefon:  Fax:  

   
E-mail cím:   

   
Személyi igazolvány száma  
(cég esetében adószám): 

 

   
Elsődleges nameszerver: ns1.reas.hu 

   
Másodlagos nameszerver: ns2.reas.hu 
 
Adminisztratív kapcsolattartó személy: 
Név Móricz Kornélia Telefonszám  e-mail cím  
Cím 2132 Göd, Pf. 24.                                         +36 30 245 2492     moricz.kornelia@reas.hu 

 
Technikai kapcsolattartó személy: 
Név Okolicsányi Zsolt Telefonszám  e-mail cím  
Cím 2132 Göd, Pf. 24.                                         +36 30 568 2789     okolicsanyi.zsolt@reas.hu 

 
Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy  

a.) a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat 
előírásait betartom; 
b.)  a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor 
döntését elfogadom; 
c.) tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita 
esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát; 
d.) 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; 
e.) 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 támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói 
ítélet hatályával bírálja el; 
f.) 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; 
g.) az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam, eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a 
Regisztrátor kérésére azt bemutatom. 
h.) a domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu  oldalon elolvastam, tudomásul vettem és 
betartom. 
i.) a REAS.HU Kft. Általános Szerződési feltételeit elolvastam (http://www.reas.hu figyelembe véve 
http://www.azonnal.hu/aszf), tudomásul vettem és elfogadom. 

Megbízom a REAS.HU Informatikai Kft-t a domainnevem átregisztrálásával és annak további üzemeltetésével. A 
domain jelenlegi fenntartóját erről írásban értesítem és a tőle igénybevett szolgáltatást lemondom. 
Kelt:……………………………………........ 

………………………………........…                              ……………………………........ 
   Megrendelő aláírása nyomtatott betűvel                                           Aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott, 

 

név:………………………………………………………………...... 

lakcím:……………………………………………………………..... 

születési dátum:……………………………………………………. 

 

ezúton nyilatkozom, hogy  

 

személyi igazolványom száma:.…………………………………… 

lejárat dátuma:.………………………………………………………. 

állampolgárságom:………………………………………………….. 

 

 

………………………………………. 

aláírás 

 

 

Kelt:……………………………………........ 

 

Alulírott tanúk, büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában tanúsítjuk, hogy a nyilatkozaton 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tanú1        Tanú2 

Név:…………………………………….  Név:.……………………………………. 

Szig.szám:.…………………………….  Szig.szám:.…………………………….. 

Lakcím:.……………………………......  Lakcím:.……………………………........ 

 

Aláírás:..……………………………….  Aláírás:.………………………………… 

 


