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Nemzetközi domain átregisztrálási megrendelőlap 

 
Domain név:  
  

Előző regisztrátor:   
   

Authorization code:   Kötelezően megadandó adat!   
(fenntartótól beszerezhető) 

   

E-mail cím:    
  

Megrendelő teljes neve:  
  

Megrendelő számlázási címe:  
  

Megrendelő értesítési címe:  
  

Telefon:  Fax:  
  

Személyi igazolvány száma  
(cég esetében adószám): 

 

  

Elsődleges nameszerver neve: ns.1.reas.hu 
  

Másodlagos nameszerver neve: ns2.reas.hu 
 
Adminisztratív kapcsolattartó személy: 
Név Móricz Kornélia Telefonszám  e-mail cím  
Cím 2132 Göd, Pf. 24.                                 +36 30 245 3492 moricz.kornelia@reas.hu 

 
Technikai kapcsolattartó személy: 
Név Okolicsányi Zsolt Telefonszám  e-mail cím  
Cím2132 Göd, Pf. 24.                                 +36 30 568 2789 okolicsanyi.zsolt@reas.hu 

 
Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy  
 
a.) a Szabályzatot 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 felelősség sem a 
domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező 
közvetlen vagy közvetett károkért;  
b.) egyedül magam vagyok felelős 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.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet 
regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;  
d.) a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott e-mail címek valós és működő címek; 
e.) a domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom. 
f.) a domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu oldalon elolvastam, tudomásul vettem és betartom. 
g.) a REAS.HU Kft. Általános Szerződési feltételeit elolvastam (http://www.reas.hu figyelembe véve http://www.azonnal.hu/aszf), 
tudomásul vettem és elfogadom. 
 
 
Kelt:……………………………………........ 

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

  
 

 



 REAS.HU Informatikai Kft. 
2132 Göd, Pf. 24. 

Tel/Fax: +36 27 334 963 
Web: http://www.reas.hu 

E-mail: dnsadmin@reas.hu 
 

 
LEMONDÓ NYILATKOZAT 

Alulírott 

név:………………………………………………………………. 

cím: ………………………………………………………………. 

adószám/szig.szám: …………………………………………… 

telefonszám: ……………………………………………………. 

 

a …………………………………………………… domainnévről lemondok a  

 

név:………………………………………………………………. 

cím: ………………………………………………………………. 

adószám/szig.szám: …………………………………………… 

telefonszám: ……………………………………………………. 

javára. 

 

Kelt:…………………………………………… 

 

……………………………………………  ………………………………………… 

 lemondó fél (pecsét)    új tulajdonos (pecsét) 

 
Tanú1        Tanú2 

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

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

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

 

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



 REAS.HU Informatikai Kft. 
2132 Göd, Pf. 24. 

Tel/Fax: +36 27 334 963 
Web: http://www.reas.hu 

E-mail: dnsadmin@reas.hu 
 

 
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:.………………………………… 


