
DOMAIN REGISZTRÁCIÓS IGÉNYLŐLAP 
a nem .hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás 

igényléséhez1 

A választott domain név 

Igénylés típusa2 [x] Új igény [ ] Prioritásos új igény [ ] Módosítás

Megjegyzés/Módosítás oka3 Új regisztráció 

Igénylő azonosítója4 

Igénylő jogi státusza5 

Igénylő neve magyarul 

Igénylő neve angolul6 

Igénylő postai címe 

Igénylő telefonszáma 

Igénylő faxszáma 

Igénylő e-mail címe 

Kapcsolattartó neve MOLEHAND Kft. 

Kapcsolattartó telefonszáma +36 1 210 3624
Kapcsolattartó e-mail címe domain@molehand.eu 

Kapcsolattartó címe 1162 Budapest Viola u. 4. 

Elsődleges név szerver 62.112.193.196 

Másodlagos név szerver 13.95.132.246
Regisztrátor BlazeArts Kft. 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

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 igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével
kapcsolatos vita esetén a

• Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, 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;

• megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban

történő kezelését 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.

Dátum: 

...................................................... ........................................................ 

Igénylő cégszerű aláírása Regisztrátor aláírása, átvétel dátuma 

1 A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető! 
2 A megfelelő típus elé egy X-et kell tenni 

3 Csak módosítás esetén kell kitölteni (Regisztrátor váltás / Tulajdonos váltás / Adatváltozás) 

4 Magánszemély esetén Személyi igazolvány szám vagy Útlevél szám; cég, vállalkozás esetén adószám; Védjegy esetén Lajstromszám 
5 Pl: Magánszemély; cég esetén Pl: Kft, Bt, Zrt, stb. 

6 Kft esetén Ltd, Nyrt: Plc, Zrt: cPlc, stb. 

mailto:domain@molehand.eu



