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Hogyan válasszunk doménnevet? 
 

Doménnevek: 
www.domen.hu.  - harmadszintű domén 
domen.hu.   - másodszintű domén 
hu.      - felső szintű domén 
.      - legfelső szintű domén, 'root' 
 

Címke (label): www, domen, hu 
 

Hosztnevek: 
www.domen.hu 
domen.hu 
 

www.domen.hu  A  IN  300  212.52.164.124 
domen.hu    A  IN  300  212.52.164.124 

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
http://www.domen.hu/
http://domen.hu/
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IANA Root Zone Database 

 1617 felső szintű domén (top level domain /TLD/) érhető el az 
Internet root (".") domén alatt (2020. nov.) 

 több mint ezer felső szintű domén alá regisztrálhatunk saját 
doménnevet 

 
.com .net  .org  .info .biz 

 
.eu  .ею  .ευ  .hu     .co.hu  .info.hu 

 
.at  .be  .bo  .бг  .ch  .срб  .cz  .de  .fr  .io 

 
.ml  .nl  .tk  .ru  .tv  .uk  .co.uk .us  .укр 

 

.台湾 .بارت   .澳門  .سورية  .சிங்கப்பூர் 
 

.bank .bio  .coop .museum .security 

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.iana.org/about
https://www.iana.org/domains/root/db
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(presztizs)érték: 
 
.com, .net, … 
 
 

 whois policy 

speciális értéket, minőséget jelentő nevek: 
 
.bank,  .security 
 
 

 jogi kockázat 

(jó és) rossz nevek: 
 
.icu      .ml .tk 
 
 

 politikai kockázat 

e-mail reputáció szempontjából rossz nevek: 

  
 

 adminisztratív nehézségek 

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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In defining a "badness" index, we decided to 
weight in both these factors. With a certain 
amount of arbitrariness—and at the same 
time a desire to avoid excessive 
complications—we defined badness as:  

             
where  

 Db is the number of bad domains 
detected 

 Dt is the number of active domains 
observed 

 

 hu = 0.1% bad (score 0.00) 

 ch = 0.1% bad (score 0.01) 

 eu = 2.2% bad (score 0.15) 

 com = 3.5% bad (score 0.43) 

 net = 7.1% bad (score 0.74) 

 us = 16.0% bad (score 1.45) 
 

https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/  

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/
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Különböző TLD-k  

 szabályozása 

 gyakorlata 

 regisztrátorai és más szereplői 

 költségessége 

 kockázati tényezői 

 doménbiztonsága: biztonsági megoldásai, lehetőségei, problémái 

 DNS-biztonsága (pl. DNSSEC) 
többé-kevésbé, akár igen lényegesen is eltérő lehet. 
  

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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egold.com 

egcld.com 

e-gold.com 

egolden.com 

egold.co 

egold.net 
  

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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totalbank.hu 
total-bank.hu 
totálbank.hu 
 
totalbankzrt.hu 
totálbankzrt.hu 
 
totalbankonline.hu 
 
KedvencBankom.hu 

totalbank.???TLD??? 
totalbank.af, al … 
(Afganisztán, Albánia …) 
totalbank.museum 
 

tctalbank 

tota1bank 

totallbank 

totalbsnk 

tótálbank 

 

 
  

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Ütközések 
 
Szellemi tulajdonhoz (IP) fűződő jogok, 

 elsősorban védjegyjogok 
 

 Mit akarunk használni? 

 mit nem akarunk, hogy mások használjanak? 
 

 Mások érdekét tartsuk tiszteletben! 
 

 Mit nem érdemes igényelni, mit érdemes elengedni, miért érdemes 
harcolni? 

  

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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További információ 
 
Root Zone Database 
https://www.iana.org/domains/root/db 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains 
 
ISO 3166 Country Codes 
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes 
https://countrycode.org/ 
 
 

https://www.integrity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.iana.org/domains/root/db
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes
https://countrycode.org/

