
* Akkor élhet a prioritás opció lehetőségével, ha a kért domain:
- a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott 
szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
- a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy 
(szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak). 
A prioritás opció esetén a domain 72 órán belül bejegyeződik.
Ezekben az esetekben a a prioritási jogot alátámasztó dokumentumot is mellékelni kell.Ezekben az esetekben a a prioritási jogot alátámasztó dokumentumot is mellékelni kell.

Mellékelem a következő dokumentumokat:

Ebben az esetben kérjük a használni kívánt névszervereket megfelelően 
állítsa be, mert amíg ez nem történik meg addig nem tudjuk elindítani a 
domain bejegyzését.

elsődleges:
másodlagos:

Más névszervert használok, vagy csak másodlagos névszerver szolgáltatást 
veszek igénybe.

A TvNetWork Nyrt. névszervereit szeretném igénybe venni.
 elsődleges:  ns0.tvnetwork.hu
 másodlagos: ns1.tvnetwork.hu

A TvNetWork Nyrt. webtárhelyét szeretném igénybe venni. (20MB, PHP, MySQL)

Más webtárhelyet veszek igénybe (A record)

 IP cím:

Névszerverek:

Webtárhely:

Telefaxszáma:
e-mail címe:

Telefonszáma:
Postai címe:
Neve:
Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

Telefonszáma:              Telefaxszáma:

Postai címe:
Szervezet esetén angolul:
Teljes neve magyarul:

szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy egyéni igénylő személyi (igazolvány) száma
Azonosítója:
AZ IGÉNYLŐ ADATAI

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Prioritásos igény?*   igen     nem
Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor annak oka:
A választott domain név:     w  w w  .

Igénylőlap
domain név bejegyzéséhez



Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

a) a Domainregisztrációs Üzletpolitikai irányelveket ismerem és betartom, a NYilvántartó és a Regisztrátor döntését 
elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a 
Regisztrátort nem terheli a felelőség sem a domain delegálásából, sem annak elutasításából, felmondásából, 
felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;

b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáéert, jelentéstartalmáért, hasznélatáért és b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáéert, jelentéstartalmáért, hasznélatáért 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 
szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget 
megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;

c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, 
jelentéstartalmával vagy a használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól 
tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a 
Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;

d) a domain náv megválasztása területén a lehető legnagobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam d) a domain náv megválasztása területén a lehető legnagobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam 
kiválasztott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő 
jogát, személyiségez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha aznban ilyenjogsértésről tudomást 
szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar 
Szabadalmi Hivatal védjegyének adatbázisa a 06-80--345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
 
 e) hozzájárulok ahhoz, hogy az igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet  e) hozzájárulok ahhoz, hogy az igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet 
regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;
 
 f) tudomásul veszem, hgy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó 
Testület döntésének veti alá magát. A döntést a kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a 
Regisztrátor szerzi be;
 
 g) kijelentem, hogy a domain delegálásával és regisztrálásával illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az  g) kijelentem, hogy a domain delegálásával és regisztrálásával illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az 
ebből eredő jogok és kötelezettségek fennálásával, a teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a 
Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely a bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá 
vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói itélet hatályával bírálja el.
 
 
A regisztrátor neve: TvNetwork Telekommunikációs Nyrt.
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                                                             Igénylő képviselőjének neve/ cégszerű aláírás


