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DOMAIN SZOLGÁLTATÁS 

 
1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA 
 
SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: 
  
1.1 Magyarországi domain nevek: 
„.HU” kiterjesztésű domain regisztrációt kizárólag az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) 
által felhatalmazott regisztrátor végezhet. Szolgáltató rendelkezik ezzel a jogosultsággal. 
Szolgáltató a domain névvel kapcsolatosan – név-bejegyzést, név-átjegyzést, név-
karbantartást végez- igény szerint. 
 A domain nevek bejegyzését a Szolgáltató – a részére átadott hivatalos Előfizetői papírok 
alapján -, mint hivatalos regisztrátor megkísérli elvégezni. A „.HU” DOMAIN-nevek végső 
bejegyzése, elfogadása nem közvetlenül a Szolgáltatótól függ – azt az ISZT teszi meg. Az 
Előfizetői szerződés az aláírás napján jön létre. 
Szolgáltató a domain név bejegyzését követően biztosítja domainnév (napi) szervizét, működő 
képességét. A karbantartás díja az első domain után a Szolgáltató saját Internet Előfizetői 
esetében díjmentes, külsős Internet felhasználók esetében havidíjhoz kötött. A napi 
karbantartási díjon felül minden domain névhez kapcsolódik egy éves regisztrációs díj, mely 
már független attól, hogy az Előfizető Szolgáltató Internet hálózatához kapcsolódik-e. 
 
A domain név – a nem használt nevekből - szabadon megválasztható. Az általános szabály, 
hogy egy domainben legalább két (egy elsődleges és egy másodlagos) névszervernek kell 
lennie, melyek független hálózaton vannak, és külön tápellátással rendelkeznek. A Szolgáltató 
vállalja mind a két (elsődleges és másodlagos) szervizt, illetve a bejegyzést. Lehetőség van 
csak másodlagos domainnév szerviz igénybevételére is.  
 
1.2 Magasabb rendű domain nevek: 
Szolgáltató lehetőséget kínál magasabb rendű domain nevek (.COM; .NET; .ORG; stb.) 
regisztráltatására is – ezek a nevek már csak erre szakosodott nemzetközi szervezetek 
bevonásával történhetnek (nem tartoznak az ISZT hatáskörébe). 
A magasabb rendű domain nevek kizárólag fix időre vásárolhatók meg, a fizetendő díj is 
erősen függ a név lekötés időtartamától valamint az aktuális valutaárfolyamtól. A külföldi 
regisztrátorok euróban vagy USD-ben határozzák meg a díjakat, ezért Szolgáltató ilyen 
bejegyzést csakis egyedi, kiegészítő megállapodás szerint. 
 
1.3 Európai domain nevek: 
„.EU” kiterjesztésű domain regisztrációt kizárólag az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) 
által felhatalmazott regisztrátor végezhet. Szolgáltató rendelkezik ezzel a jogosultsággal. 
Szolgáltató a domain névvel kapcsolatosan – név bejegyzést, név átjegyzést, név-karbantartást 
végez- igény szerint. 
A domain nevek bejegyzését a Szolgáltató – a részére átadott hivatalos Előfizetői papírok 
alapján -, mint hivatalos regisztrátor megkísérli elvégezni. A „.EU” DOMAIN-nevek végső 
bejegyzése, elfogadása nem közvetlenül a Szolgáltatótól függ – ezt erre szakosodott 
nemzetközi szervezet teszi meg. Az Előfizetői szerződés az aláírás napján jön létre. 
 
Szolgáltató a domain név bejegyzését követően biztosítja domainnév (napi) szervizét, működő 
képességét. A karbantartás havidíjhoz kötött. A napi karbantartási díjon felül minden domain 
névhez kapcsolódik egy éves regisztrációs díj, mely már független attól, hogy az Előfizető 
Szolgáltató Internet hálózatához kapcsolódik-e. 
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A domain név – a nem használt nevekből - szabadon megválasztható.  
Az általános szabály, hogy egy domainben legalább két (egy elsődleges és egy másodlagos) 
névszervernek kell lennie, melyek független hálózaton vannak, és külön tápellátással 
rendelkeznek. A Szolgáltató vállalja mind a két (elsődleges és másodlagos) szervizt, illetve a 
bejegyzést. Lehetőség van csak másodlagos domainnév szerviz igénybevételére is. 
 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: 

Szolgáltató alapszolgáltatásként biztosítja, hogy a domain bejegyzést megkísérli. Szolgáltató 
a sikeres bejegyzést követően – az Előfizető igénye esetén, különdíj-mentesen – elvégzi a 
szükséges szoftveres beállításokat a saját name-szerverén (ez által az új domain név elvi 
elérhetőségét biztosítja). Ez a szolgáltatásrész azonban eltérhet azoknál az Előfizetőknél, 
akik saját name-szervert kívánnak üzemeltetni. Ők saját maguk felelnek ebben az esetben a 
name-szerverük szoftveres beállításaiért, fizikai működőképességéért.  

 
2. IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: 
 
Ezek a szolgáltatások nem kötődnek helyhez, országhoz és a Szolgáltató Internet ellátásához 
sem. Az Előfizető kérheti a Szolgáltatótól tetszőleges – még szabad – „.HU” domain név 
regisztráltatását. Előfizető ezen kívül kérheti tetszőleges – még szabad – magasabb rendű 
domain név regisztráltatását. 
 
3. MINŐSÉGI PARAMÉTEREK, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS: 
 
A szolgáltatás esetében a minőség egyszerűen definiálható, a működés maga jelenti a 
minőségi megfelelőséget. A Szolgáltatói name-szerverek éves rendelkezésre állása 95%. 
 
4. HIBÁS TELJESÍTÉS: 
 
Hibás teljesítésnek minősül a Szolgáltatói name szerver hibás szoftveres beállítási hibája, 
tárhely hibája, fizikai hibája. 
Hibás teljesítésnek minősül, ha a domain bejegyzés a Szolgáltató hibájából hiúsul meg. 
 
5. ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉSEK: 
 
A domain regisztráció önmagában csak elvi lehetőséget jelent az érintett név Internetes 
használhatóságára. A domain névhez kötni kívánt adatok fizikai elérhetőségéhez szükséges a 
WEB tartalom létrehozása, tárolása, folyamatos üzemeltetése. WEB tárhelyet a Szolgáltató is 
biztosít, ld. 7.) Web és FTP csomagok. 
Az Előfizető által működtetett WEB tartalom esetén az Előfizetőnek rendelkeznie kell, egy 
számítógéppel, folyamatos Internet kapcsolattal és itt kell elhelyeznie az általa megkívánt 
WEB információkat. (Az Előfizetőnek meg kell oldania a saját számítógépének a védelmét – 
tűzfal - az illegális betolakodók ellen.) 
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6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK: 
 
SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE Nettó 27%ÁFA Bruttó 

„.HU” DOMAIN bejegyzés egyszeri díja  0 0  0 
„.HU” DOMAIN átjegyzés egyszeri díja  0 0  0 
„.HU” DOMAIN átírás díja 0 0 0 
„.HU” DOMAIN adatváltozás egyszeri díja  0 0  0 
„.HU” DOMAIN karbantartás havidíja  500-Ft 135-Ft 635-Ft 
„.HU” DOMAIN (csak másodlagos) karbantartás 
havidíja  500-Ft 135-Ft 635-Ft 

„.HU” DOMAIN regisztráció éves díja (Szolgáltató 
az éves díjat jogosult előre kiszámlázni, minden év 
első hónapjától. Az éves regisztrációs díj minden 
megkezdett évre fizetendő, függetlenül a ténylegesen 
igénybevett napok számától.) 

3 880-Ft 1 048-Ft 4 928-Ft 

 
SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE Nettó 27%ÁFA Bruttó 

„.EU” DOMAIN bejegyzés egyszeri díja  0  0  0 
„.EU” DOMAIN átjegyzés egyszeri díja  0  0  0 
„.EU” DOMAIN átírás díja 0 0 0 
„.EU” DOMAIN karbantartás havidíja  500-Ft 135-Ft 635-Ft 
„.EU” DOMAIN (csak másodlagos) karbantartás 
havidíja  500-Ft 135-Ft 635-Ft 

„.EU” DOMAIN regisztráció éves díja (Szolgáltató 
az éves díjat jogosult előre kiszámlázni, minden év 
első hónapjától. Az éves regisztrációs díj minden 
megkezdett évre fizetendő, függetlenül a ténylegesen 
igénybevett napok számától.) 

7 500-Ft 2 025-Ft 9 525-Ft 

 
7. WEBTÁRHELY CSOMAGOK: 
  
SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE Havi díj 
TÁRHELY „A” csomag Nettó 27%ÁFA Bruttó 
 Saját domain név regisztrálása és fenntartása + 

500 MB tárhely 
(FTP/MySQL/PHP/CGI/POP3/IMAP/SMTP/  
SPAM szűrés) 

709-Ft 191-Ft 900- Ft 

TÁRHELY „B” csomag  
 TÁRHELY „A” + 500 MB WEBtárhely  

(FTP/MySQL/PHP/CGI/POP3/IMAP/ 
SMTP/SPAM szűrés) 

945-Ft 255-Ft 1 200-Ft 

TÁRHELY „C” csomag 
 TÁRHELY „A” + 1,5 GB WEBtárhely  

(FTP/MySQL/PHP/CGI/POP3/IMAP/ 
SMTP/SPAM szűrés) 1 575-Ft 425-Ft 2 000-Ft 
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SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE Havi díj 
TÁRHELY „D” csomag Nettó 27%ÁFA Bruttó 
 TÁRHELY „A” + 2 GB WEBtárhely  

(FTP/MySQL/PHP/CGI/POP3/IMAP/ 
SMTP/SPAM szűrés) 2 283-Ft 617-Ft 2 900- Ft 

TÁRHELY „E” csomag  
 TÁRHELY „A” + 2,5 GB WEBtárhely  

(FTP/MySQL/PHP/CGI/POP3/IMAP/ 
SMTP/SPAM szűrés) 

3 071-Ft 829-Ft 3 900-Ft 

 
 


