
 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat segít végiggondolni azokat a szempontokat, amiket érdemes figyelembe 
venned ahhoz, hogy a legmegfelelőbb domainnevet és tárhelyet tudd kiválasztani 
vállalkozásod számára. 
 
 

Szempont Részletek 

Domainnév végződése .hu, más ország (pl. Németország: .de) vagy nemzetközi (.com, .net., 
.eu stb.)? 

Domainnév ötletek Márkanév www.atemarkaneved.hu 
Énmárka www.gipszjakab.hu 
Név+foglalkozas www.gipszjakab-burkolas.hu  
Beszédes nevek (elmondják, mit nyújt a cég) pl. burkolas-gyorsan.hu 

Idegen szó a 
domainnévben 

Közismert szóról van szó? Egyértelmű a helyesírása? Nem fogják 
félregépelni? Nem lehet félreolvasni, összetéveszteni valamivel? 

Egyediség Olyan nevet válassz, ami nem összecserélhető. Ha az általad kitalált 
nevet valaki már lefoglalta, ne foglald le ugyanazt más végződéssel, 
mert összetéveszthetik. A magyar domainnevekre a domain.hu a 
nemzetköziekre az EuroDNS oldalon tudsz keresni. 

Mi a célod a honlappal? 
Milyen funkciókat 
szeretnél 
megvalósítani? 

Írj össze minden funkciót, amit szeretnél, hogy tudjon a honlapod! 
Külön írd le a szerkesztési funkciókat (mit szeretnél te állítani), tartalmi 
funkciókat (képek, videók, szövegek tárolása), a vásárlási funkciókat 
(webáruház, kereshető termékek), a fizetési funkciókat (pl. 
bankkártyás fizetés), közösségi funkciókat (szavazás, fórum stb.) 

Tárhely szolgáltatások Döntsd el, hogy csak statikus tárhelyet szeretnél vagy tárhelyet és 
adatbázist egyszerre (a legtöbb mai modern honlaphoz erre van 
szükség). Olyan szolgáltatót válassz, akinél gyorsan tudsz új 
tárhelycsomagra váltani, ha szükséges. 

Tárhely mérete Sok termék, nagyméretű fájlok tárolása esetén nagyobb tárhelyre lesz 
szükséged már a kezdetektől (később ez bővíthető, ha szükséges). 
Adatbázisból érdemes korlátlan méretűt választani. 

SSL tanúsítvány Olyan szolgáltatót válassz, ahol kérhetsz a honlapodhoz SSL 
tanúsítványt. 

Domain- és tárhelyválasztás szempontok 

 

Szakértő: 
Vida Ágnes, 
pszichológus, online marketing szakértő 
www.gazdagmami.hu 

 

http://www.gipszjakab-burkolas.hu/
http://domain.hu/
https://www.eurodns.com/whois-search/international-domain-name
http://www.gazdagmami.hu/


Email kezelés a 
tárhelyen 

Döntsd el, hogy a saját tárhelyedről szeretnél-e tömeges hírleveleket 
küldeni (a céges e-mailek kezelése nem okoz gondot) vagy külön 
hírlevélszolgáltatót veszel igénybe (kezdőknek ez ajánlott) 

Automata kezelőfelület Jó, ha a legfontosabb funkciókat (pl. új email címek hozzáadása) saját 
magad tudod állítani, nem kell az ügyfélszolgálatra várnod. 

 

 

 

Segédlet: 

A magyar domainnevek kereséséhez használhatod a https://www.domain.hu/domain-kereses/ 

oldalt, a nemzetközi neveket pedig itt tudod keresni:  

https://www.eurodns.com/whois-search/international-domain-name  

 

Domain foglalásához a hazai domain regisztrátorok listáját itt találod: 

https://www.domain.hu/regisztratorok/  

 

A legnagyobb nemzetközi szolgáltatók listáját pedig itt: https://whoapi.com/blog/largest-domain-

registrars-in-the-world/ 

 

https://www.domain.hu/domain-kereses/
https://www.eurodns.com/whois-search/international-domain-name
https://www.domain.hu/regisztratorok/
https://whoapi.com/blog/largest-domain-registrars-in-the-world/
https://whoapi.com/blog/largest-domain-registrars-in-the-world/

