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Domain regisztráció szolgáltatás: 
 
2009-ben a GYŐR.NET akkreditált .hu domain regisztrátor lett, így ügyfeleink domain regisztrációs igényeit egy 
kézből, a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjuk kiszolgálni. Domain regisztráció mellé számos 
kedvező díjú kombinált csomagot állítottunk össze., 

 

Domain regisztráció menete 
 
hu, .com, .net, .eu, .org, .info regisztráció esetén 
 

1. Ellenőrizze, hogy a domain szabad-e 
2. Válasszon az igényeinek megfelelő díjcsomagot 
3. Töltse ki online szolgáltatási szerződésünket 
4. A kitöltött igénylőlapot és szerződést küldje vissza részünkre: 

a. aláírva szkennelve (lefotózva) az ugyfelszolgalat@gyor.net címre 
b. vagy axon a 96/900 329 számra 

5. Ez után 1-3 napon belül megtörténik a domain bejegyzése. A legtöbb esetben ez csak egy munkanap. 
 

  

Szolgáltatás  / Domain  
Nettó díj 

.hu .com, .net, .org, .info .eu 

Domain regisztráció és fenntartás  1 évre, .hu esetén 2 évre 3 000 Ft 3 500 Ft 4 000 Ft 

Domain fenntartás 1 évre 1 500 Ft 3 500 Ft 4 000 Ft 

Regisztrátor váltás (átregisztráció) 0 Ft 3 500 Ft 4 000 Ft 

Igénylő váltás 1 500 Ft 3 500 Ft 4 000 Ft 
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Domain átregisztráció, menete: (szolgáltató váltás) 
 
.hu átregisztráció 
.hu esetén ingyenes az átregisztráció! Viszont, amennyiben fél éven belül jár le a domain, akkor a következő 1 
éves fenntartási díj is fizetendő. 

1. Töltse ki online szolgáltatási szerződésünket 
2. A kitöltött igénylőlapot és szerződést küldje vissza részünkre: 

a. aláírva szkennelve (lefotózva) az ugyfelszolgalat@gyor.net címre 
b. vagy axon a 96/900 329 számra 

3. Ez után 1-3 napon belül megtörténik a domain bejegyzése. A legtöbb esetben ez csak egy munkanap. 
 
Amennyiben az átregisztráció tulajdonosváltással jár, egyéb dokumentumokra is szükség lehet. 
Átregisztráció esetén szükséges dokumentumok: 
 

 
.com, .net, .eu, .org, .info átregisztráció  
 
A legtöbb nemzetközi domain esetén mindössze csak a következő egy éves fenntartási díj fizetendő 
átregisztráció előtt. Az eddig befizetett időszak természetesen nem veszik el, hanem ahhoz adódik hozzá még 
egy év. 

1. Töltse ki online szolgáltatási szerződésünket 
2. A kitöltött igénylőlapot és szerződést küldje vissza részünkre: 

a. aláírva szkennelve (lefotózva) az ugyfelszolgalat@gyor.net címre 
b. vagy axon a 96/900 329 számra 

A nemzetközi domain címek esetén az átregisztráció folyamata más és más lehet, és legtöbbször szükség van az 
előző regisztrátor segítségére, jóváhagyására is. Az igénylőlap beérkezése után küldünk Önnek egy értesítőt a 
nálunk megadott e-mail címére. Ebben az értesítőben részletezzük az átkérés (átregisztráció) lépéseit 
 
 

Magánszemély esetében: Nyilatkozat a személyes adatokról 

Cég, alapítvány esetén:  
 

Cégbírósági bejegyzés másolata 
Aláírási címpéldány másolata 

Önkormányzat, közintézmény:  Vezető/aláíró kinevező határozata 
Aláírási címpéldány másolata 

Egyesület:  
 

Bírósági bejegyzés másolata 
Aláírási címpéldány másolata 

Igénylőváltás esetén a fentieken túl: Domain lemondó nyilatkozat 


