
MEGÁLLAPODÁS  

FÜGGETLEN INTERNETSZÁMOK IGÉNYLÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA 

  

Az adott RIPE régióba tartozó Helyi Internet Nyilvántartó ("Local Internet Registry", 
rövidítve: "LIR"), mint Szolgáltató a Végfelhasználók számára a RIPE NCC-től Független 
Internetszámokat ("Independent Internet Number Resources") igényelhet, amelyeket ezen 
Végfelhasználók a RIPE vonatkozó hozzárendelési rendelkezései szerint (www.ripe.net) 
saját hálózatukban használhatnak. 
  
A jelen Megállapodás meghatározza azon feltételeket, amelyek alapján a Független 
Internetszámokat a Szolgáltató a Végfelhasználók számára a RIPE NCC-től igényelheti, 
illetve a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt fenntarthatja. 
 
A jelen Megállapodás megkötésére vonatkozó Végfelhasználói igény kézhezvételekor a 
Szolgáltató elküldi a Megállapodás általa cégszerűen aláírt 2 példányát a Végfelhasználó 
részére. A Végfelhasználó visszaküldi a Megállapodás részéről is aláírt példányát valamint 
a Végfelhasználó cégkivonatának másolatát illetve ha nem rendelkezik cégkivonattal egy 
azzal egyenértékű igazolást, például bírósági végzést a nyilvántartásba vételről, alapító 
okiratot, stb.. Ha a Végfelhasználó magánszemély, akkor köteles személyes azonosítási 
adatait hitelesen igazolni. 
  

A Helyi Internet Nyilvántartó (Local Internet Registry - LIR) neve és jogi státusza: 
 
..................................................................................................................................................   
 
székhelye: ................................................................................................................................ 
 
cégbejegyzés száma, adószám:  ..............................................................................................  
továbbiakban "Szolgáltató", 
 
a Végfelhasználó neve és jogi státusza:.....................................................................................   
 
székhelye: .................................................................................................................................. 
 
cégbejegyzés száma, adószám: .................................................................................................   
 
email címe a jelen Megállapodással kapcsolatos értesítésekhez: ............................................. 
továbbiakban "Végfelhasználó"  
 

Vonatkozó Független Internetszámok: 
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http://www.ripe.net/


 
1. Bekezdés - Meghatározások  
  
Megállapodás:  a jelen Megállapodás.  
  
Adminisztrációs Díj: a Végfelhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Megállapodás 
adminisztratív költségei és a Hozzárendelés teljesítése ellenében fizetendő egyszeri díj.  
 
Hozzárendelés (assignment): intézkedés, melynek keretében a RIPE NCC lehetővé teszi a 
Végfelhasználó számára Független Internetszám saját célra történő használatát. Ebből következhet 
a Végfelhasználónak, mint az adott Független Internetszám hozzárendeltjének nyilvánosságra 
hozatala a RIPE Adatbázis által.  
 
Végfelhasználó:  természetes, vagy jogi személy, mely Független Internetszám saját célra történő 
felhasználása céljából megkötötte a jelen Megállapodást.  
 
Szolgáltató: Helyi Internet Nyilvántartó (angolul: "Local Internet Registry", rövidítve: "LIR"). A 
RIPE NCC szolgáltatási körzetébe tartozó regisztrációs szervezet, mely Internetszám kijelölésben 
(allocation) részesül egy Internetszám Nyilvántartótól a Végfelhasználók részére történő 
hozzárendelés céljából.  
 
Fenntartási Díj: a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt a Hozzárendelés igénylésének és 
fenntartásának kezelése címén a Végfelhasználó által a Szolgáltató részére fizetendő időszakos díj.    
 
Független Internetszám:  Egy vagy több Független Internet Szám Erőforrás (angolul: 
"Independent Internet Number Resources". Egy vagy több, közvetlenül a RIPE NCC által 
hozzárendelt Internetszám, úgy mint AS szám (Autonomous System Number), szolgáltatófüggetlen 
IPv4/IPv6 címek (Provider Independent IPv4/IPv6 Address), Internet Kicserélő Pontok (Internet 
Exchange Point - IXP) számára történő és Anycast célú hozzárendelés.  
 
Fordított DNS Delegáció: A Fordított DNS Delegáció lehetővé teszi, hogy az alkalmazások 
megállapítsák az adott IP címhez rendelt domain nevet. A fordított delegációt speciális domain 
nevek használatával lehet biztosítani az in-addr.arpa (IPv4) és ipv6.arpa (IPv6) domain 
segítségével.  
  
RIPE Adatbázis: a RIPE NCC által működtetett adatbázis. A RIPE Adatbázis biztosítja a RIPE 
NNC szolgáltatási területen belüli hálózatokhoz a kapcsolattartó és regisztrációs információ kereső 
mechanizmust. A RIPE Adatbázis IP címeket, AS számokat és ezekkel kapcsolatba hozható 
szervezeteket vagy ügyfeleket és Kapcsolattartási Pontokat (Points of Contact - POC) tartalmaz.  
  
RIPE NCC:  a Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) Hollandia 
jogszabályai szerint működő, Amszterdamban (Hollandiában) létrehozott egyesület. A RIPE NCC, 
mint Internetszám Nyilvántartó (Internet Number Registry) rendelkezik a szolgáltatási területén 
Független Internetszámok kiadására vonatkozó felhatalmazással. A Szolgáltató részére a RIPE 
NCC jelöli ki az Internetszámokat. A RIPE NCC a vonatkozó RIPE Politika alapján Független 
Internetszámokat rendel hozzá a Végfelhasználókhoz a Végfelhasználó saját használatára.  
 
RIPE Politika:  az Internetszámokhoz kapcsolódó politika, amelyet a RIPE NCC által a  
http://www.ripe.net web oldalon elhelyezett “Policy Development Process in RIPE - RIPE Politika 
Kialakítási Folyamat" elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint alakítottak ki és fogadtak el.  
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2. Bekezdés – Általános Rendelkezések  
  
2.1 A Megállapodás a Végfelhasználó megfelelően felhatalmazott képviselője által aláírt 
példányának (melyhez csatolásra kerül a cégkivonat vagy a Végfelhasználó bejegyzett működését 
igazoló dokumentum) Szolgáltató általi kézhezvételével lép hatályba. Ha a Végfelhasználó 
magánszemély, akkor köteles eljuttatni személyes azonosítási adatait hitelesen igazoló 
dokumentum fénymásolatát a Szolgáltatóhoz.  
  
2.2 A 2.1. Bekezdésben meghatározottak szerint aláírt Megállapodás és dokumentumok 
kézhezvétele után a Szolgáltató eljuttatja a Végfelhasználóhoz a következő Adminisztrációs Díjról 
kiállított számlát:  
 
Adminisztrációs Díj összege: ............................................... Ft + ÁFA.  
 
2.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Megállapodás módosítására és/vagy kiegészítésére, 
mely esetben a Szolgáltató köteles a módosítás, kiegészítés hatályba lépését megelőzően legalább 
egy hónappal tájékoztatni a Végfelhasználót és a RIPE NCC-t.  
  
 
 
3. Bekezdés – Hozzárendelés igénylése  
  
3.1 A Végfelhasználó a Szolgáltató web oldalán elhelyezett, vagy más módon rendelkezésre 
bocsátott útmutatás segítségével igényelhet Hozzárendelést. A kérés beérkezésekor a Szolgáltató 
köteles benyújtani a http://www.ripe.net/ripe/docs/index.html web oldalon található, megfelelően 
kitöltött igénylő lapot az RIPE NCC részére.  
  
3.2 A Szolgáltató a 2.2 Bekezdésben részletezett Adminisztrációs Díj valamint a 4.2 Bekezdésben 
részletezett, a hatályba lépés évére vonatkozó Fenntartási Díj beérkezéséig felfüggesztheti a 
Hozzárendelési igényt.  
   
3.3 A Hozzárendelést az RIPE NCC végzi. A RIPE NCC az alábbi feltételek teljesülésétől teszi 
függővé a Független Internetszám Hozzárendelést:  
 
a.  a Szolgáltató benyújtotta az igénylést a RIPE NCC részére;  
 
b.  a RIPE NCC megállapította, hogy az igénylés megfelel a hatályos, a Végfelhasználók részére 
történő Hozzárendelésre vonatkozó RIPE szabályoknak.  
  
A hatályos dokumentumok az alábbi web oldalon találhatók:  
http://www.ripe.net/ripe/docs/index.html .   
  
A RIPE politikák esetleges módosítása az alábbi web oldalon kerül közzétételre:   
http://www.ripe.net .  
 
  
 
4. Bekezdés - Fenntartás; a Fenntartás feltételei  
  
4.1 A Szolgáltató a jelen Bekezdés szerint köteles fenntartani a jelen Megállapodás alapján igényelt 
és a RIPE NCC által végrehajtott Hozzárendelést.  
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4.2 A Végfelhasználó köteles megfizetni az időszakos Fenntartási Díjat.  
 
Az első Fenntartási Díj összege:  ................................................... Ft + ÁFA.  
 
A jelen Megállapodás hatálya alatt a Szolgáltató módosíthatja a Fenntartási Díj összegét, melyet a 
hatályba lépés előtt két hónappal köteles közzétenni a Szolgáltató honlapján.  
  
4.3 A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak addig vállalja a Fenntartást amig a 
Végfelhasználó a RIPE politikának megfelelően használja a Független Internetszámot. A fentiek 
figyelembe vételével a Szolgáltató az alábbi feltételek szerint köteles a Hozzárendelés 
fenntartására:  
  
a.  A Végfelhasználó kizárólag a saját hálózatán belül és saját céljára használja a hozzárendelt 
Független Internetszámot.  
 
b.  A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Hozzárendelés nem biztosít tulajdon, vagy 
átruházható jogot a Független Internetszám tekintetében. A Végfelhasználó nem jogosult a jelen 
Megállapodás alapján hozzárendelt Független Internetszámot harmadik fél részére átadni, 
átruházni, alvállalkozásba adni vagy bármilyen egyéb módon használatát engedélyezni.  
 
c.  A Végfelhasználó kizárólag  a Hozzárendelés alapjául szolgáló igénylésben megjelölt célra 
használhatja a Független Internetszámot.  
 
d. A Végfelhasználó köteles betartani a hatályos, Végfelhasználókra vonatkozó RIPE politikát 
(www.ripe.net) valamint a hatályos, a RIPE politikák alapján a RIPE közösség által időről időre 
módosított dokumentumokban foglaltakat (http://www.ripe.net/ripe/docs/index.html).  
 
e.  A jelen Megállapodás hatálya alatt a Végfelhasználó köteles helytálló és aktuális adatokkal 
ellátni a Szolgáltatót a Hozzárendelés RIPE Adatbázisban történő rögzítése céljából.  
 
f.  A Végfelhasználó köteles válaszolni a Szolgáltató és a RIPE NCC által a Végfelhasználónak a 
Szolgáltatónál utoljára bejelentett címére elküldött, a jelen Megállapodás alapján történt 
Hozzárendeléssel kapcsolatos megkeresésekre.  
 
4.4 A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a RIPE NCC visszavonhatja a Hozzárendelést, ha a 
Végfelhasználó nem a RIPE politikáknak valamint a jelen Megállapodás 4.3. Bekezdésének 
megfelelően használja a Független Internetszámot.  
 
 
5. Bekezdés - Fizetés  
  
5.1 A Végfelhasználó köteles a számla dátumától számított 30 napon belül kifizetni az 
Adminisztrációs illetve a Fenntartási Díjat, melynek elmaradása esetén a Végfelhasználó külön 
értesítés nélkül késedelembe esik.  
 
5.2 A Végfelhasználó a késedelem napjától számítva a jogszabályokban meghatározott 
(maximálisan kiszabható) késedelmi kamattal tartozik a Szolgáltató felé. Fentieken túl a 
Végfelhasználó köteles kártalanítani a Szolgáltatót a késedelmes fizetéssel kapcsolatban felmerülő 
jogi kiadásokért. Mindez nem korlátozza a Szolgáltatónak a Végfelhasználóval szembeni egyéb 
jogérvényesítési lehetőségeit.  
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6. Bekezdés - Felelősségek  
  
6.1 A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a kért Független Internetszám Hozzárendelést igénylés 
esetén biztosítja.  
 
6.2 A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a hozzárendelt Független Internetszám routolható az 
Internet bármely részén.  
  
6.3 A Végfelhasználó tekintendő felelősnek a számára hozzárendelt Független Internetszám 
használatáért és a használattal kapcsolatosan felmerülő bármely ügyben.  
 
6.4 A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve a 
Végfelhasználót ért kárt, elveszett hasznot, harmadik feleknél felmerülő kárt, személyi sérülést 
vagy anyagi kárt, kivéve a Szolgáltató vagy a Szolgáltató menedzsmentje részéről elkövetett 
szándékos károkozás vagy gondatlanság eseteit.  
  
6.5 A Szolgáltató nem tekinthető felelősnek a felmerült károkért, ha a RIPE NCC elmulasztja a 
Független Internetszámok (időben történő) biztosítását illetve nem felelős az ezek használatával 
kapcsolatosan keletkező károkért. 
 
6.6 A Szolgáltató nem felelős a teljesítés elmaradásáért és a vonatkozó kárért, ha az nem a 
Szolgáltató hibájából következik be, illetve a jogszabályok, bírósági ítélet vagy az általánosan 
elfogadott alapelvek szerint nem a Szolgáltatónak tudható be. 
  
6.7 A Végfelhasználó köteles kártalanítani a Szolgáltatót bármely harmadik fél követelése esetén, 
ha a követelés a jelen Megállapodás szerint biztosított Független Internetszámok Végfelhasználó 
általi használatával kapcsolatban merül fel.  
 
6.8 A Szolgáltató felelőssége a jelen Megállapodás alapján kézhezvett összegre korlátozódik.  
  
 
7. Bekezdés – Időbeli Hatály és Megszűnés  
 
7.1 A jelen Megállapodás határozatlan időre köttetik, annak 7. Bekezdés szerinti megszüntetéséig.  
 
7.2 A Végfelhasználó egy hónapos felmondással jogosult megszüntetni a Megállapodást. A 
felmondást írásban, elektronikus vagy postai levélben kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz.  
 
7.3 A Szolgáltató három hónapos felmondással jogosult megszüntetni a Megállapodást. A 
felmondást írásban, elektronikus vagy postai levélben kell eljuttatni a Végfelhasználóhoz.  
  
7.4 A Szolgáltató jogosult ajánlott levél útján, kártérítési kötelezettség illetve a Végfelhasználóval 
szembeni (további) kártérítés érvényesítésére irányuló jogaira való tekintet nélkül azonnali 
hatállyal megszüntetni a Megállapodást, ha:  
  
a.  a Végfelhasználó megszegi a 4.3 (a), (b), (c) vagy (d) Bekezdés (bármely) rendelkezését;  
 
b.  a Végfelhasználó a 4.3 (a), (b), (c) vagy (d) Bekezdés (bármely) rendelkezésétől eltekintve 
megszegi a jelen Megállapodásban rögzített bármely egyéb kötelezettségét és az erre való írásos 
felszólítás ellenére 14 napon belül nem orvosolja a szerződésszegést;  
 
c. a Végfelhasználó megszegi a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket és mindezt olyan 
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módon teszi, hogy a Szolgáltató véleménye szerint ezzel okot ad a Megállapodás azonnali 
megszüntetésére;  
 
d. a Végfelhasználó ellen csődeljárás indul, vagy felfüggeszti kifizetéseit,  
 
e. a Végfelhasználót felszámolják, vagy fizetésképtelenné válik.  
  
  
7.5 A Megállapodás megszűnése nincs hatással a megszűnés előtt kifizetett vagy esedékessé vált 
Adminisztratív vagy Fenntartási Díjakra.  
 
7.6 Megszüntetés esetén a Szolgáltató köteles kérni az RIPE NCC-től a jelen Megállapodás alapján 
kiadott Független Internetszámra vonatkozó RIPE Adatbázis bejegyzés törlését illetve kérni a RIPE 
NCC-t, hogy vonja vissza az adott Független Internetszámra vonatkozó Fordított DNS-t. A 
Végfelhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató és a RIPE NCC további intézkedéseket tegyen a 
Független Internetszám más végfelhasználó részére történő átadására.  
 
7.7 Megszüntetés esetén, kivéve, ha a 7.9. Bekezdés szerint a megállapodást felváltja egy másik 
megállapodás ugyanarra a Független Internetszámra, a Végfelhasználó nem jogosult használni a 
Független Internetszámot, köteles tartózkodni a Független Internetszám használatától és a RIPE 
NCC azt kiadhatja más végfelhasználóknak. A Végfelhasználó beleegyezik, hogy nem támaszt 
követelést, ha a Szolgáltató vagy a RIPE NCC új végfelhasználóhoz rendeli az adott Független 
Internetszámot.  
 
7.8 A Megállapodás automatikusan lejár, ha a Szolgáltató csődbe megy, felszámolják vagy 
megszüntetésre kerül a Szolgáltató és a RIPE NCC közötti Általános Szolgáltatásokra vonatkozó 
azon megállapodás, amelynek alapján kiadásra került a Független Internetszám.  
  
7.9 A jelen Megállapodás 7.2 vagy 7.3 Bekezdés szerinti megszűnésekor illetve a 7.8 Bekezdés 
szerinti lejártakor a Végfelhasználó a RIPE NCC-vel kötendő Végfelhasználói Szerződés aláírása 
útján vagy a Független Internetszámok Igénylésére és Fenntartására vonatkozó megállapodás 
másik szolgáltatóval történő megkötésével kérheti ugyanazon Független Internetszámok további 
használatát. A Végfelhasználó beleegyezik, hogy amennyiben a Megállapodás megszűnésétől 
számított három hónapon belül a Végfelhasználó nem jelzi, hogy szeretné meghosszabbítani a 
használati jogot, akkor a RIPE NCC átadhatja a Független Internetszámot más Végfelhasználónak.  
  
 
8. Bekezdés – Irányadó jog  
  
A jelen Megállapodás tekintetében a Szolgáltatót bejegyző ország joga az irányadó jog.  
 
 
9. Bekezdés – Harmadik fél jogai  - RIPE NCC  
 
A RIPE NCC 4.4, 7.7, 7.8, 7.9 és 10.2 Bekezdésben foglalt jogai visszavonhatatlanok és külön 
megfontolás nélkül kizárólag a RIPE NCC érdekét szolgálják.  
 
  
10. Bekezdés – Vegyes rendelkezések  
 
10.1 A Szolgáltató előzetes írásos felhatalmazása nélkül a Végfelhasználó nem jogosult a jelen 
Megállapodásban foglalt bármely jog átadására.  
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10.2 A Szolgáltató köteles benyújtani a RIPE NCC részére a jelen Megállapodás másolatait illetve 
a Végfelhasználó által benyújtott egyéb dokumentumokat, amelyek a Független Internetszámok 
státusát és a vonatkozó RIPE politikáknak való megfelelését igazolják.  
  
10.3 Az értesítési cím vagy számlázási adatok bármely változása esetén a Végfelhasználó köteles 
azonnal értesíteni a Szolgáltatót. Az új értesítés időpontjáig az utoljára megadott értesítési cím és 
számlázási adatok tekintendők érvényesnek.  
  
10.4 A Szolgáltató a Végfelhasználó által utoljára megadott elektronikus és postai címre küldi a 
jelen Megállapodással kapcsolatos értesítéseit.  
  
10.5 Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését valamely bíróság érvénytelennek nyilvánítja 
ez a tény nem érinti a Megállapodás fennmaradó rendelkezéseit.  
  
Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői a jelen Megállapodást, mint akaratukkal 
egyezőt, két példányban aláírták:  
   

A Szolgáltató részéről:              A Végfelhasználó részéről:  

 

Aláíró neve:               Aláíró neve:  

 

Hely:                Hely:  

 

Dátum:                 Dátum:  

 

Aláírás:                Aláírás:  

 

 

       

____________________          ____________________  


