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1. oldal 
 
 
amelyet egyrészről az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.: 556., cégjegyzékszám: 12-10-
001635, email cím:  externet@externet.hu Internet cím: http://www.externet.hu, továbbiakban: „Szolgáltató”),  másrészről 
a jelen szerződés I. számú mellékletét képező "Igénylőlapon" feltüntetett előfizető (továbbiakban: "Előfizető") kötöttek 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 
1. Igénylő jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Domain név regisztráció megrendelőlap” (a továbbiakban 
megrendelőlap) alapján Regisztrátortól megrendeli a megrendelőlapon meghatározott domain név regisztrálását. Az 
előbbiek kapcsán Regisztrátor vállalja, hogy Igénylő részére a megrendelőlapon meghatározott domain névvel azonosított 
Internet domaint delegáltatja. 
 
2.  
2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékeltét képező és Igénylő által kitöltött 
megrendelőlap tartalmazza az Igénylőre, a domainre és az igényelt domain névre vonatkozó valamennyi adatot. Szerződő 
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a megrendelőlap alapján, az ott rögzített tartalommal jön létre, a 
megrendelőlap nélkül jelen szerződés érvénytelen.  
2.2. Igénylő szavatosságot vállal a megrendelőlapon rögzített valamennyi adat valósságáért, valamint kijelenti, hogy a 
megrendelőlapon rögzített adatok változásáról Regisztrátort haladéktalanul értesíti, mely értesítés elmulasztásából eredő 
valamennyi kárért felelősséget vállal. 
2.3. Regisztrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénylő által kitöltött és Szerződő Felek által aláírt megrendelőlap egy 
eredeti példányát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat (így különösen cégbírósági bejegyző 
végzés másolatát, védjegy lajstromozásáról szóló határozat másolatát, önkormányzati alapító okirat másolatát, valamint 
aláírási címpéldány másolatát) jelen szerződés aláírását és a megrendelőlap kitöltését követően haladéktalanul eljuttatja az 
Internet Szolgáltatók Tanácsához (a továbbiakban Nyilvántartó). 
 
3. Regisztrátor kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyilvántartó  domain delegálására vonatkozó döntéséről annak 
kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül tájékoztatja Igénylőt. 
 
4.  
4.1  Regisztrátor díjai a valamennyi szolgáltatására vonatkozó árlistában kerülnek rögzítésre.    
4.2. Igénylő a domain név igényléséért a 4.1. pontban hivatkozott árlistában rögzített egyszeri regisztrációs díjat a domain 
regisztrációnak megkezdése után köteles Regisztrátor részére megfizetni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a regisztrációs díj 
független a delegálás megtörténtétől.  
4.3. Igénylő a delegálást követően évente domain fenntartási díj fizetésére köteles a második évtől, melynek mértékét a 
4.1. pontban hivatkozott árlista tartalmazza. Az összeg megfizetése a delegálás évfordulóin esedékes, mely határidőt 
legalább 30 nappal megelőzve Regisztrátor a megrendelőlapon szereplő számlázási címre számlát küld. A díjfizetés 
elmulasztása esetén a delegálás az esedékességet követő 15. napon automatikusan törlődik. 
4.4. Amennyiben a domain névhez tartozó DNS (Domain Name Server) szolgáltatást a Regisztrátor biztosítja, Igénylő a 
domain delegálását követően évente DNS fenntartási díjat köteles Regisztrátor részére fizetni. A DNS fenntartási díj 
összegét a 4.1. pontban hivatkozott árlista tartalmazza.  
4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés év közben történő felmondása esetén a Regisztrátor 
által már kiszámlázott és Igénylő által megfizetett domain fenntartási díjat Regisztrátor kezelési költségnek tekinti.  
4.6. Igénylő egyes szolgáltatási csomagok - mint például bérelt vonal, szerver hosting, ADSL, dial-up –keretein belül a 
domain regisztrációt és a DNS fenntartást megállapodás szerint térítésmentesen igénybe veheti mindaddig, míg a fent 
említett szolgáltatások valamelyike által a Regisztrátorral szerződési viszonyban áll. Amennyiben a szerződéséses állapot 
megszűnik, a DNS fenntartás díja a továbbiakban automatikusan kiszámlázásra kerül. 
4.7. A domain név éves fenntartási díját a Regisztrátor szervezet fent említett esetekben sem válalja át. 
 
5. Igénylő jogosult a jelen szerződést bármikor, indokolás és felmondási idő nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A 
felmondás írásban érvényes. A felmondás közlésétől számított 60 (hatvan) napon belül a domain delegálás megszűnik, a 
domain név felszabadul és a domain regisztrációs üzletpolitikai irányelvek szerint ismét delegálható. 
6. Szerződő Felek rögzítik, hogy igénylő a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy 
az Igénylő helyébe lépő új igénylő a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és a delegálás ne 
legyen ellentétes a domain regisztrációs üzletpolitikai irányelvek foglaltakkal. 
Az átruházás akkor hatályos, amikor azt Regisztrátor elfogadja és az új igénylővel a domain szolgáltatási szerződést 
megköti. 
 
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor az 
Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete (a továbbiakban Tanácsadó Testület) döntésének veti alá magát. A 
döntést az Igénylő, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, a Tanácsadó Testület eljárási 
díja befizetését követően a Regisztrátor szerzi be. 
 
8. Igénylő a megrendelőlap és jelen szerződés aláírásával: 
a./ kijelenti, hogy a domain regisztrációs üzletpolitikai irányelvek ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el; 
b./ kijelenti, hogy a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését a domain név delegálhatósága kérdésében elfogadja 

c./ kijelenti, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, 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;  

d./ egyedül felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek 
következményeiért. A Nyilvántartó és / vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen 
vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és / vagy a Regisztrátorral 
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szemben igényt kíván érvényesíteni, úgy az Igénylő vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden 
segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;  
e./ a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával 
vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a Nyilvántartót 
és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót 
érdeksérelem ne érje; 
f./ kijelenti, hogy a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az 
általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait például: névkizárólagossághoz 
fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Kijelenti továbbá, hogy 
amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ. 
Az előbbiek kapcsán Igénylő tudomással bír arról, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi 
Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen) hozzáférhető. 
 
9. Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátor az 
Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljék és kijelenti, hogy ehhez az ott megnevezett 
személyek hozzájárulásával rendelkezik. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az igénnyel kapcsolatos per tényét a 
Nyilvántartó ugyanígy nyilvánosságra hozza. 
 
10. A jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az az időpont, melyben Igénylő a domain regisztrációs üzletpolitikai 
irányelvek megfelelően kitöltött megrendelőlapot Regisztrátorhoz eljuttatja és a jelen szerződés 4.2. pontjában 
meghatározott díjat Regisztrátor részére megfizeti. 
 
11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a domain regisztrációs üzletpolitikai irányelvek alapján Regisztrátor az alábbi esetekben 
törli a delegálást: 
a./ a jelen szerződés Igénylő általi felmondása esetén azon a napon, amelyen a Nyilvántartó erről tudomást szerez; 
  b./ bíróság azt jogerős határozatában elrendeli - azon a napon, amelyen a Nyilvántartó erről tudomást szerez; 
c./ a delegálásra vonatkozó szerződés megszűnik és arra a Igénylő más Regisztrátorral az Internet Szolgáltatók Tanácsa 
által meghatározott 60 (hatvan) napos határidőn belül nem köt szerződést, illetve ilyenről Nyilvántartó nem szerez 
tudomást - a határidő lejártát követő 15. (tizenötödik) napon; 
d./ Igénylő a domain fenntartási díjról Regisztrátor által kiállított és a megrendelőlapon feltüntetett számlázási címre a 4.3. 
pont szerint megküldött számlát annak kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül nem egyenlíti ki, úgy az 
esedékességtől számított 15. (tizenötödik) napon; 
 

12. Szerződő Felek a jelen szerződéssel, így különösen a jelen szerződés hatályával, az abban szereplő jogokkal és 
kötelezettségekkel, a domain név delegálásával, használatával kapcsolatos vitás kérdésekből eredő vitáikat elsősorban 
békés úton, tárgyalásokkal kívánják rendezni, amennyiben mindez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a 
Nyilvántartó által támogatott Eseti Választott Bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá 
vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el. 
 
13. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Regisztrátor Vállalkozási 
Feltételeiben, a Szolgáltatások leírása című dokumentumomban, a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 
 

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
az alábbiak szerint írták alá. 
 

Budapest,  
 
 
 
 …………………………………. …………………………………….. 

megrendelő  regisztrátor 
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I. számú melléklet - Igénylőlap 
Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni! Hiányosan kitöltött megrendelőt nem tudjuk elfogadni. 

 
Igényelt domain név  .hu 

 Ellenőriztem, hogy a kért név megfelel a szabályzatban előírtaknak. (A www.nic.hu oldalon ellenőrizhető.) 
 
Regisztrációba vétel jellege 

 új igény 
 korábbi igény módosítása, oka:  regisztrátor váltás   igénylő váltás   egyéb adatmódosítás 

 
Igénylő adatai 
Teljes név:  
Szervezet esetén angolul:  
Szig. szám/adószám*:  
Tartózkodási hely:  
Postai cím:  
Levelezési cím:  
Számlázási név:  
Számlázási cím:  
Számla fizetési mód: Csekk / Átutalás ** 
Telefonszám:  E-mail címe:  
*Magánszemély esetén személyi igazolvány vagy útlevél száma, szervezet és egyéni vállalkozó esetén adószám. 
**Megfelelő rész aláhúzandó 
 
Adminisztratív kapcsolattartó  Megegyezik Igénylővel 
Teljes név:  
Levelezési cím:  
Telefonszám:  E-mail címe:  
 
Technikai kapcsolattartó          Megegyezik Igénylővel  Az Externetet bízom meg 
Teljes név:  
Levelezési cím:  
Telefonszám:  E-mail címe:  
 
Névszerverek           Az Externet biztosítja 
Elsődleges névszerver:  
Másodlagos névszerver:  
 
 
Mellékletek vállalkozások esetén 

 Cégbírósági végzés 
 Aláírási címpéldány másolat (30 napnál nem régebbi) 
 Meghatalmazás 
 Védjegy lajstromba vételéről szóló végzés 

 
Mellékletek alapítványok/önkormányzatok esetén 

 Alapító okirat 
 Aláírási címpéldány másolat (30 napnál nem régebbi) 
 Meghatalmazás 
 Adóazonosító dokumentum másolat 
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II. számú melléklet – Díjtábla 
 

Domain szolgáltatások Egyszeri díj (nettó) Éves díj 2. évtől (nettó) 

Regisztráció .hu / domain 1 490 Ft  - 

Fenntartás .hu / domain - 1 200 Ft 

Teljes körű DNS - - 

Elsődleges DNS - - 

Másodlagos DNS - - 

DNS módosítás 2 000 Ft - 

   

   

    
 


