
 

 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT      
 

ELŐFIZETŐ NEVE: …………………………………………………………………………………………  
ELŐFIZETŐ CÍME: ……………………………………………………………...........................................  
NYILATKOZATOT ADÓ NEVE: …..…………………………………………..........................................  
NYILATKOZATOT ADÓ CÍME: ………………………………………………………………………….  
Tel:…………………………………………………………..  
E-mail:……………………………………………………….  
NYILATKOZATOT ADÓ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓJA: …………………….  
 
A nyilatkozat adó, az Előfizető hivatalos képviseletében kijelenti, hogy a NET TV Zrt. Internet szolgáltatását jelenleg 
is használja. A nyilatkozat adó tudomásul veszi, hogy a NET TV Zrt. az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 
alapján jogosan lehetetleníti el műszakilag az előfizetői végponton történő szerverüzemeltetést. Nyilatkozat adó 
kijelenti, hogy nem kívánja igénybe venni a NET TV Zrt. szerver hosting szolgáltatását, szeretne ennek ellenére mail-
szervert üzemeltetni saját Internet végpontján. Nyilatkozat adó kijelenti, hogy a végponti szerver üzemeltetési 
lehetőség esetében az ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul betartja. A felelősségvállalási nyilatkozat kizárólag az 
alábbi kérelemmel együtt, egy közös lapon érvényes.  
 
DÁTUM: …………………………… 

…………………………  
aláírás  

 
KÉRELEM  

A fent megnevezett Előfizető képviseletében kérelmezem, hogy az előfizetői végpontomon mail-szervert, 
üzemeltessek (SMTP, POP3). A szervergép műszaki adatai, indoklás: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………  
Amennyiben portokat szeretne megnyittatni vagy más nem mail-szervert üzemeltetni, abban az esetben az alábbi 

részt töltse ki és indokolja meg:  
IP-cím:……………………………………………………………………….  

Szerver típusa: ………………………………………………………………  
Szerver adatai: ………………………………………………………………  
Megnyitandó portok: ………………………………………………………..  

Indoklás:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  
Kérelmező tudomásul veszi, hogy a NET TV Zrt. saját, egyéni szempontjai alapján jogosult a kérelmet elbírálni. 
Kérelmező tudomásul veszi, hogy a kérelem elbírálásának csupán a végeredményét jogosult megtudni, annak 
indoklását nem. Kérelmező a NET TV Zrt. döntését köteles elfogadni, az ellen jogorvoslattal nem élhet. Kérelmező 
tudomásul veszi, hogy a NET TV Zrt. jogosult bármilyen szabálytalan szerver üzemeltetés észlelés esetén (pl. 
SPAM, stb.) – a szerver üzemeltetését azonnal, külön értesítés nélkül műszakilag ellehetetleníteni. Az Előfizető 
ebben az esetben nem fordulhat többet Szolgáltatóhoz végponti szerverüzemeltetési kérelemmel. Szolgáltató pozitív 
válasz esetén az SMTP szerver részére megnyitja ki- és bemenő irányában a 25-s TCP portot, a POP3 szerver 
esetében a beérkező 110-s TCP portra irányuló kéréseket átengedi. Szolgáltató jogosult a szerver gépeket 
tetszőleges időpontban, a helyszínen ellenőrizni.  

A kérelem kizárólag a fenti a felelősségvállalási nyilatkozattal együtt, egy közös lapon érvényes.  
 
DÁTUM: ………………………………………………  
 

………………………… 
aláírás 


