
 

Adminisztrátor: DOTROLL Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.          telefon: +36 1 432 3232; fax: +36 1 432 3231  

 
IGÉNYLŐLAP HU DOMAINEK IGÉNYLÉSÉHEZ/ÁTKÉRÉSÉHEZ 

 
IGÉNYELT DOMAIN 

A választott domain nevek:  

Prioritásos igény?                                                igen  nem 
Ha védjegy, akkor a lajstromszám:  
Mely közdomain?   .hu domain    második szintű .hu domain (pl.: co.hu)                      
Elsődleges névszerver: ns1.dotroll.com 
Másodlagos névszerver: ns2.dotroll.com 
AZ IGÉNYLŐ 
Teljes neve:  
Szervezet angol neve:  
Adószám/Személyi igazolvány sz.:  
Postai címe:  
Jogi státusza:   magánszemély  cég, szervezet 
Telefonszáma:  
Telefaxszáma:  
E-mail címe:  
ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ha különbözik az igénylőtől) 
Neve: Proconer Informatika Kft. 
Postai címe: 6800 Hódmezővásárhely, Nyár u. 37. 
Telefonszáma: +36 62 230 646 
Telefaxszáma: +36 62 230 646 
E-mail címe: domain@proconer.hu 
TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 
Neve: Proconer Informatika Kft. 
Postai címe: 6800 Hódmezővásárhely, Nyár u. 37. 
Telefonszáma: +36 62 230 646 
Telefaxszáma: +36 62 230 646 
E-mail címe: domain@proconer.hu 
SZÁMLÁZÁSI ADATOK (ha különbözik az igénylőtől) 
Név: Proconer Informatika Kft. 
Számlázási cím: 6800 Hódmezővásárhely, Nyár u. 37. 
Postacím:  
E-mail cím: domain@proconer.hu 
Egyéb megjegyzés:   

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;  
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;  
engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését a proconer.hu oldalon megismert Adatkezelési tájékoztató és hatályos ÁSZF szerint, 
és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű; rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) 
engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan; az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, 
illetve elfogadom. 
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.  
 
Dátum: 20…… . ……………………………………   …… 
 
 
 
 

az Igénylő (képviselő) neve  Adminisztratív/technikai kapcsolattartó 
(cégszerű) aláírása 

 
 

_______________________________ 
Adminisztrátor, (cégszerű) aláírása 


