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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP 
 

Igényelt domain név:  
  

Új igény vagy módosítás: 
(ha módosítás, annak oka) 

 

  

Igénylő teljes neve:  
  

Szervezet megnevezése (angolul):  
  

Igénylő azonosítója: (szervezet esetén 
adószáma; egyéni Igénylő  esetén szem. ig. száma)  
  

Igénylő címe:  
  

Igénylő telefonszáma:  fax: 
  

Kapcsolattartó:  
  

Elsődleges és másodlagos névszerver dexter.vegacom.hu   gw1.vegacom.hu 
 
Adminisztratív és technikai kapcsolattartó személy: 
 VEGAcom Kft. – Deák Attila  hostmaster@vegacom.hu  (06 30) 954-8448  8244 Dörgicse, Csicsói utca 13. 
 

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a VEGAcom Kft.-t, hogy a domain név bejegyzésével kapcsolatos adminisztratív és műszaki teendőket ellássa 
és egyben kijelentem, hogy: 
a.) a www.domain.hu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem, tudomásul vettem és betartom. A domain igénylésével 
(továbbiakban Igénylés), delegálásával (továbbiakban Delegálás) és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését 
elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, a VEGAcom Kft.-t nem terheli felelősség a domain 
delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett 
károkért. 
b.) egyedül az Igénylő felelős az igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. Amennyiben 
ezzel kapcsolatban más személy a VEGAcom Kft-vel szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyébe lépek, illetve (ha ennek akadálya 
van) minden segítséget megadok a VEGAcom Kft. részére a követeléssel szembeni védekezéshez. 
c.) a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy 
használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a VEGAcom Kft.-t. 
d.) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el. Szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak 
használata mások jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát) nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, 
a névről önként lemondok. 
e.) hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje. 
f.) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a VEGAcom Kft. a Tanácsadó Testület döntésének 
veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a VEGAcom Kft. szerzi be. 
g.) Delegálással és Igényléssel, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, 
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a 
vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el. 
h) a fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a VEGAcom Kft.-nél meghosszabbíthatja, ennek híján a domain fenntartás 
felmondottnak tekintendő. 
i.) a VEGAcom Kft. Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elolvastam, tudomásul vettem és betartom. Ezzel az Igénylő és a VEGAcom Kft. között  a 
Szolgáltatási Keretszerződés létrejön. (Az aktuális ÁSZF megtalálható a VEGAcom Kft. honlapján http://www.vegacom.hu). 
j.) az Igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam és egyetértőleg írtam alá. 
 
Az Igénylőlap aláírásával egyúttal meghatalmazom a VEGAcom Kft.-t, hogy a fent nevezett domain regisztrációjával és fenntartásával kapcsolatban a 
képviseletet ellássa és nevemben/cégem nevében teljeskörűen eljárjon. 
 
Csatolandó dokumentumok: 
�  szervezet esetén cégbírósági bejegyzés és aláírási címpéldány másolata �  magánszemély esetén személyi igazolvány másolata 
�  védjegy esetén a védjegy tulajdonjogát/használati jogát igazoló dokumentum másolata �  egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata 
 


