
 

Igénylőlap Internet domain delegálás igényléséhez  
 

1. Regisztrátor adatai 

Invitech ICT Services Kft.       Igény azonosító:       
2040 Budaörs, Edison u. 4. 
Adószám: 25836965-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-190552 

2. Igénylő (Domain igénylő) adatai 

Igénylő teljes neve (magyarul) */**:       Telefonszám */**:       

Szervezet esetén angolul **:       FAX szám:       

Jogi státusz */**:       Email cím:       

Állandó lakcím * / Székhely **:       

Értesítési cím (Postai cím, ha eltérő):       

Igénylő azonosítója: Személyi ig. száma * / Adószám **:       

* Kitöltése kötelező magánszemély Igénylő esetén; ** Kitöltése kötelező cég / egyéb szervezet Igénylő esetén! 

3. Igényelt domain adatai  

Igényelt domain név *:       

DNS szolgáltatás *:       

Az igény típusa *:       

Módosítás oka:       

Adminisztratív kapcsolattartó neve *:       Telefonszáma *:       

Email címe *:       FAX száma *:       

Értesítési cím (Postai cím) *:       

* Kitöltése kötelező! 

4. Zónafelelős adatai  

Zónafelelős neve *:       Telefonszáma *:       

Email címe:       FAX száma:       

Értesítési cím (Postai cím) *:       

* Kitöltése kötelező! 

5. Igénylő nyilatkozata 

Kijelentem, hogy  

• a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait 
betartom;  

• a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését 
elfogadom;  

• tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a 
Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;  

• 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;  

• 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;  

• az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam. 

 

Kelt:       

………………………………………………………… 

 Domain igénylő aláírása 



 

Invitech ICT Services Kft. ● 2040 Budaörs, Edison utca 4. ● Info-vonal: 1444 ● www.invitech.hu 

6. DNS szerverek adatai:  

MASTER (elsődleges) DNS szerver *: 

Neve:       

IPv4 címe:       

IPv6 címe:       

SLAVE (másodlagos) DNS szerver *: 
Neve:       

IPv4 címe:       

IPv6 címe:       

Egyéb beállítási kérések: 

• DNS adatok; a megtartandó zóna adatai;  

• a végponton működő ftp, www, szerver(ek) IP 
címe); 

• a mail szerver neve (pl. mail.domainnév.hu); 
Csak működő szerverek adatait adja meg! 

      

* Kitöltése kötelező! 

7. Kiegészítő információk  

Internet szolgáltató neve:       Szerződésszám (szolgáltatónál):       

 

 

Kelt:       

…………………………………………………………… 

 Igénylő (Cégszerű) aláírása 

 

 

 

 

 

Az igényt átvevő Regisztrátor: Invitech ICT Services Kft. 

Az átvétel ideje:             ………………………………………………………… 

 Invitech ICT Services Kft. 
 


