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A keresőoptimalizálás célja

A tisztánlátás kedvéért, mi a keresőoptimalizálás?

Pár gondolat, ami szerintem tisztáz a szakmával kapcsolatban a vállalkozók körében kialakult sok 

tévhitet.

• A keresőoptimalizálás az online marketing szerves része. Egyik nincs a másik nélkül.

• A keresőoptimalizálás arról szól, hogy értékes látogatókat hozzunk a honlapodra, és nem 

másról. Értékes látogató az, akit te, a honlap tulajdonosa értékesnek tartasz, mert azt fogja 

tenni, amit szeretnél. Pl. feliratkozni a hírleveledre, vásárolni vagy ajánlatot kérni.

• A keresőoptimalizálás egy folyamatos munka, amit a honlapoddal hétről hétre csinálni kell, 

hogy lépést tarts a Google és a látogatók változó igényeivel, na meg a konkurenciával.

• A becsületes keresőoptimalizálásba beletartozik a külső és belső linképítés, az oldal 

tervezésébe való beleszólás, a szövegek és a képek optimalizálása is. Egy korrekten 

keresőoptimalizált honlapot nem érint negatívan semmiféle panda, pingvin, kobra vidra 

vagy egyéb állat.

• A korrekt keresőoptimalizáló szakember nyílt lapokkal játszik. Nem titkos műveleteket 

végez az ügyfele háta mögött. Ahogy az autószerelőtől is elvárod, hogy elmondja, mit 

csinált az autóddal, így az online marketingesedtől is várd el, hogy hozzon téged képbe!

Csak pár gondolatban, mit nem jelent a keresőoptimalizálás?

• A keresőoptimalizálásnak nem célja önmagában a jó helyezés a Google-ben. Ez olyan, 

mintha a reklám célja csak és kizárólag az lenne, hogy minél többször lemenjen a TV-ben. 

(Igen, a jó helyezés fontos, de az csak egy állomás.)

• A keresőoptimalizálásnak nem az a célja, hogy az informatikus meggazdagodjon. Az 

egyetlen célja az lehet, hogy a honlap tulajdonosa gazdagodjon meg.

• A keresőoptimalizálás nem mellébeszélés, nem egy titkos kaszt vudu varázslása a 

Mesetárhely Webhosting
SEO tanulmány

3

http://www.mesetarhely.hu/


kibertérben. Én bármit, amit teszek az ügyfeleim honlapján, nyíltan elmondom nekik, sőt, 

még itt a blogban is nyíltan leírom. Egyébként meg miért ne tenném? Hiszen az egész 

csupán tiszta logika, negyedévente meg úgyis újrarendeződik az egész keresőmarketing.

• Ha  egy  honlap  visszacsúszik  bármilyen  Google  algoritmus  változtatás  hatására  (panda, 

pingvin stb.), akkor amit azzal műveltek, az nem keresőoptimalizálás volt, hanem csalás, 

átverés stb.

Vajon mi a keresőoptimalizálás célja? 

Nekem úgy tűnik, hogy a magyar vállalkozók számára erre a kérdésre a válasz közelről sem olyan 

egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. Sőt, néha olyan érzésem van, hogy sokan úgy érzik magukat 

ezzel a témával kapcsolatban, mint Pistike a százéves viccben.

- Messze van még Amerika, édesapám? – kérdezi Pistike.

 - Messze, fiam – szól a válasz.

 …

 - Még mindig messze van Amerika, édesapám? – kérdezi egy jó idő elteltével ismét.

 - Igen, messze.

 …

 - Édesapám, de milyen messze van még Amerika?

 - Elég legyen már! Fogd be a szádat fiam, és ússz tovább!

Talán ismerős az érzés?
A magyar vállalkozók egy része is úszik, küzd az árral. Próbál fent maradni a víz fölött, túlélni  

valahogy  a  válságokat,  hivatalokat,  ÁFA  befizetéseket.  Honlapot  csinál,  próbál  pénzt  vagy 
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megrendelést  találni  az  interneten.  De  fogalma  sincs  igazából,  hogy  mi  is  a  célja  a 

keresőoptimalizálással, sőt talán még azt sem tudja pontosan, hogy mi is az.

Határozd meg a keresőoptimalizálás célját!

Ha vállalkozó vagy, akkor te is tudod, hogy 

cél  nélkül  csinálni  valamit,  sehová  sem 

vezet.  Ez  talán  mindennél  jobban  igaz  az 

internetre, az online marketingre is. 

Keresőoptimalizálni  csak  úgy,  bele  a 

semmibe, nem érsz el vele többet, mint hogy 

néhány  szakembernek  a  saját  pénzedből 

folyamatosan te fizeted a havi megélhetését.

És  ha  most  azt  gondolod,  hogy  de  hát  te 

pontosan  tudod,  mi  a  célod  a 

keresőoptimalizálással,  akkor  vegyél  egy 

nagy levegőt, és olvasd tovább!

Amikor feltettem a kérdést, hogy mi a keresőoptimalizálás célja, akkor talán eszedbe jutott, hogy 

hát ennél nem sok minden egyszerűbb. Minél előrébb kerülni a keresőkben!

1. Nem vagy egyedül, a legtöbb embernek ez jut erről eszébe. De biztos így van ez? 

2. Tuti, hogy az a legjobb neked?

3. A keresőben elöl lenni nem rossz dolog. De hol kapsz te ezért pénzt? 

4. Vagy neked talán fizet valaki érte? 

5. Minden  hó  végén  leszámlázhatsz  egy  bizonyos  összeget,  ha  első  helyen  voltál  egy 

kulcsszóra?
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OK, de akkor mi a TE célod?

Ez  minden  vállalkozásban  más  és  más. 

Valahol a háttérben ott van a profit, hiszen 

végül  mégiscsak  azért  dolgozunk.  De 

lehet  más  is,  pl.  egy  új  termék 

bevezetésénél,  vagy  ha  a  konkurencia 

lenyomása a legnagyobb feladat.

Egyéni  a cél,  és ez számít.  Hogy te  mit 

szeretnél  elérni,  mi  a  vállalkozásod 

számára a legfontosabb dolog most.

Hogy  jön  ehhez  a 

keresőoptimalizálás?

Amit  sokan  elfelejtenek,  hogy  a 

keresőoptimalizálás  nem  egy  önmagáért 

való  dolog,  hanem  az  online  marketing 

szerves  része.  Marketingelni  sem  azért 

marketingelsz, mert olyan jó látni a saját 

óriásplakátodat. Vagy ha igen, akkor nem 

sok jövőt jósolok a cégednek…

Az  online  marketing,  a 

keresőoptimalizálás célja is csak az lehet, 

hogy segítsen neked elérni azokat az üzleti célokat, amik most a legfontosabbak. 

Ha ezt szolgálja, ezt segíti mérhető módon, akkor rendben van, csináld tovább és költs rá minél 

többet.  De  ha  nem  tudod  mérni,  vagy  fogalmad  sincs  arról,  hogy  hogyan  járul  hozzá  a 

keresőoptimalizálásra  és  az  online  marketingre  elköltött  pénz,  idő  és  energia  a  vállalkozásod 

céljaihoz,  akkor  sürgősen hagyd  abba,  amit  csinálsz!  Ne öntsd  tovább a  lefolyóba  a  pénzedet, 

hanem keress valakit, aki nem csak a saját, de a te üzleti érdekedet is nézi!
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Konkrét példák: amikor jól működik a keresőoptimalizálás célja

Ahogy írtam, egy cég üzleti célja, és így a keresőoptimalizálás célja is ezerféle lehet. De felsorolom 

azokat a leggyakoribbakat, amik a honlapok többségére jellemző. Ha eddig csak a helyezésekre 

koncentráltál, akkor most válaszd ki, hogy melyik kategória illik a te üzleti céljaidhoz leginkább, és 

dolgozz azon!

Átkattintások, honlapra érkező látogatók. Sok esetben már önmagában a több látogató 

lehet  egy korrekt  üzleti  cél.  Azok  a  honlapok,  amik  például  hirdetési  bevételből  élnek, 

gyakran a látogatottsági adataik alapján adják el a reklámfelületet. Ilyenkor szinte mindegy, 

hogy  ki  vagy  miért  jön  a  honlapra,  a  lényeg,  hogy  minél  többen  legyenek.

Ebben az esetben a keresőoptimalizálás  célja,  hogy minél  több kulcsszóra minél  többen 

kattintsanak, és érkezzenek meg a honlapodra! Többet érsz, ha tíz kulcsszóra százan jönnek 

a nyolcadik helyről, mintha egyetlen kulcsszóra az első helyen vagy, de csak ötven látogatód 

van. És ez egy olyan dolog, amiről a keresőoptimalizálás során nagyon ritkán esik szó: a 

helyezéseken túl az átkattintási arány növelése.

Feliratkozások. Nagyon sok honlap abból csinál pénzt, hogy feliratkozókat gyűjt. Na persze 

nem az adataikat adja el – az különben sem legális – hanem a feliratkozókhoz folyamatosan 

kommunikál, bizalmat épít ki feléjük, és így könnyen és sokszor tud eladni később a valódi 

érdeklődőknek.  

Itt is kicsit hasonló a helyzet, mint az előző esetben. A különbség az, hogy itt már nem 

mindegy, hogy kik érkeznek meg a honlapra. Aki ilyen bizniszben utazik, annak többet ér 

500 látogató, akikből aztán 100-an feliratkoznak, mint 1000 olyan látogató, akikből csak 50 

feliratkozó lesz. Ebben az esetben tehát nem csak arra kell menni, hogy minél több látogatót 

hozzon a kereső, hanem hogy ezek olyan látogatók legyenek, akik a honlapra érkezés után 

szívesen adják meg az e-mail címüket.

Vásárlás. A webáruházak  többsége  még  ma  is  a  látogatókból  azonnal  vásárlókat  akar 

konvertálni.

Ebben az esetben már elkezd bonyolódni a dolog, már ami a keresőoptimalizálás célját illeti. 
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Nem elég ugyanis, hogy akiket a keresőkből be akarok vonzani, azok hajlandóak legyenek 

akkor rögtön megrendelni valamit. Ezen túl kihívás az is, hogy úgy tudd a honlapod érkezési 

oldalát és a keresési eredményeket prezentálni, hogy a látogató éppen azt keresse, amit te 

azon az oldalon kínálsz neki,  vagy ha mégsem, akkor azonnal és egy kattintással képes 

legyen megtalálni. Különben a látogató részéről csalódás és nem vásárlás lesz az eredmény.

Konkurencia vagy rossz hírek lenyomása. Ritkán, de azért említésre méltóan előfordul a 

keresőoptimalizálás  üzleti  szempontból  indokolható  céljai  között.

Ilyenkor  a  feladat  lehet  például  egy erős  konkurens  lenyomása,  aki  azzal  vesz  el  tőled 

rengeteg  látogatót,  megrendelést  és  profitot,  hogy szinte  minden  témában  és  kulcsszóra 

előtted jelenik meg a keresőben. A rossz hírek esetében, amikor egy cég vagy termék ellen 

lejárató kampányt  kezdenek, első körben nincs más cél,  minthogy ezek a rossz hírek ne 

jelenjenek meg jó helyen a keresőkben. Mindkét eset mély elemzést és összetett munkát 

igényel. A saját helyezés javításán túl ugyanis arról is gondoskodni kell, hogy az ellen oldal 

– konkurencia vagy rossz hírek – minél hátrébb kerüljön a keresési találatok között.

Mit tudsz tenni a vállalkozásodért, a honlapodért?

Az első és legfontosabb dolog, hogy határozd meg pontosan a honlapod üzleti célját. Tudd, hogy 

pontosan mivel és hogyan hoz neked hasznot, hogyan járul hozzá a vállalkozásod sikeréhez. Ha 

lehet, még azt is tudd, hogy mennyi hasznot termel.

Ezután  már  viszonylag  egyszerűen  meg  tudod  határozni,  hogy  mi  a  honlapodon  a 

keresőoptimalizálás célja. Ha ez mérhetően elősegíti azt, hogy több ügyfeled, több megrendelésed 

és  nagyobb profitod  legyen,  vagy bármilyen más,  számodra  fontos  célt  elérj,  akkor  nem tudsz 

mellélőni!
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A keresőoptimalizálás aranyszabálya

Van egy mondat, 5 rövid szó, ami mindent elmond a kereső optimalizálásról. Ha ezt ismered és 

alkalmazod, akár szakember nélkül is hihetetlenül jó eredményeket érhetsz el. Ha viszont figyelmen 

kívül hagyod, akkor használhatod a legújabb trükköket,  elkölthetsz rengeteg pénzt az internetes 

marketingedre, mégis csak a konkurencia után fogsz kullogni.

Egy 15 éves sztori

De mielőtt elárulnám a kereső optimalizálás aranyszabályát, hadd osszak meg veled egy sztorit, ami 

14 éve, 1998. szeptember 4-én kezdődött. Ez a Google, a keresőóriás sztorija, ami ma már a világ 

egyik  legnagyobb cége  (most  kapaszkodj:  2011-ben a  bevételük  kb.  8700 milliárd  Forint  volt, 

magyar vállalkozások számára elképzelhetetlenül nagy szám).

A ’90-es évek zavaros internetes korszakában, amikor a keresők még azt a honlapot jelenítették meg 

első helyen, amelyik többet fizetett, a Google alapítói felvállalták, hogy szembemennek az árral. 

Kidolgoztak egy módszert, amivel akkoriban mérni tudták a honlapok népszerűségét.

Ha valamit beírtál a keresőjükbe, a találatokat abban a sorrendben jelenítették meg, hogy milyen 

hasznosak voltak számodra. Vagyis ha arra kerestél, hogy „kutyák ápolása”, akkor ezek a Google 

fiúk nem a sok pénzt fizető kutyakozmetikákat vagy kutyasampon gyártókat mutatták, hanem az 

olyan honlapokat, ahol a hétköznapi ember számára is érthetően leírták, hogyan tudja kedvencét 

ápolni.
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Új módszerük óriási sikert hozott, egyre többen használták a Google-t, az alapítók rendesen meg is 

gazdagodtak belőle. Előbb-utóbb aztán a konkurencia is szétválasztotta a fizetős és nem fizetős 

hirdetéseket. Ma már senkinek eszébe sem jut, hogy egy keresőben azért kerül egy honlap az első 

helyre, mert sokat fizetett érte.

A Google új módszere egyébként a ’90-es évek végén még nagyjából azt jelentette, hogy minél több 

link mutat más honlapokról egy weboldalra, annál népszerűbb, annál előrébb kell hozni a keresési 

találatok között. A kereső optimalizálás ezért akkoriban annyiból állt, hogy linkeket szerezzen az 

ember.  El  is  indult  a  keresők  és  a  honlaptulajdonosok  macska-egér  harca,  megszülettek  a 

linkgyűjtemények, a pénzért vagy viszont hivatkozásért linkeket ajánló honlapok.

De a Google sem volt rest, 14 éve folyamatosan finomítja a módszerét. Egy dolog vezérli őket: a 

monitor előtt ülő felhasználó számára minél hasznosabb honlapokat megjeleníteni. (Ez egyébként 

annyira  igaz,  hogy  még  a  fizetős  Google  hirdetések  ára  is  függ  attól,  hogy  a  hirdetés  és  a 

reklámozott honlap szövege mennyire illik a keresett kulcsszóhoz.)

A kereső optimalizálás aranyszabálya

De térjünk most vissza a kereső optimalizálás aranyszabályához, vagyis a mondathoz, amiről az 

elején beszéltem. Nem tudom ki találta ki először,  az eredetijét  egy angol blogon olvastam. De 

szerintem ez az egyetlen mondat mindent magában foglal, amit nulladik lépésként bármelyik honlap 

tulajdonosnak a kereső optimalizálásról tudni kell.

Így hangzik: „A Google az embereket követi”. 
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De mit is akar ez mondani? Mit jelent a valóságban?

Egyetlen módon volt  képes a Google 14 éven keresztül első lenni az öldöklő harcban. Minden 

eszközzel azon dolgoztak, hogy kitalálják, az átlagembernek mire van szüksége. Mit akar látni, aki 

arra keres, hogy „kutyák ápolása”, vagy „pogácsa recept”, vagy „szállás Olaszország”.

Ehhez  pedig  az  egyre  tökéletesebbre  csiszolt  módszerük  lényege  egy mondatban  összefoglalva 

ennyi: „A Google az embereket követi.” Ha egy honlapot sokan látogatnak, ha gyakran visszatérnek 

az olvasók, ha sokan hivatkoznak rá linkekkel, akkor az a honlap jó. És jók lesznek a keresési 

eredményei is.

Ha valaki megérti ezt az egyetlen mondatot, szinte saját kútfőből, mindenféle kereső optimalizálási 

szakember segítsége nélkül is olyan honlapot tud csinálni, ami jó helyre fog kerülni a keresőkben.

Hogyan tudod a kereső optimalizálás aranyszabályát te is alkalmazni?

Amikor  megtervezed  vagy  megtervezteted  a  honlapod,  vagy  amikor  egy  új  oldalt  vagy 

blogbejegyzést írsz, egyszerűen tedd föl magadnak a kérdést: Mire kíváncsiak az emberek? Mire 

van szükségük?

Ha ezekre a kérdésekre megtalálod a választ,  akkor két legyet  üthetsz egy csapásra.  Nem csak 

valóban érdekes tartalmat tudsz a honlapodon kínálni, de előbb-utóbb a keresőkben is meg fogsz 

jelenni. Így mindenféle extra marketing költség nélkül valódi látogatókat szerzel.
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Mi az, ami működik a kereső optimalizálásban?

Vegyük sorra, hogy a „Google az embereket követi” elv alapján mik azok a módszerek, amiket 

„házi” kereső optimalizálásként te is alkalmazhatsz, akár már azonnal.

✔ Legyen érdekes a honlapod. Nem kell ehhez celebekről vagy cukimuki kisállatokról írnod, 

de legalább a célközönséged számára legyen valóban vonzó, amit nálad talál. Írj arról, ami a 

vevőidet érdekli.  A problémáikról, a lehetséges megoldásokról, a lehetőségekről. Hogyan 

lesz szebb és jobb élete, ha a te termékedet használja. Hogyan tűnnek el a bajai, ha veled 

dolgoztat.

✔ Legyél hasznos. Adj értékes és ingyenes információkat, amit az olvasók valóban tudnak 

használni. Sokkal többet ér egy olyan látogató, akit a hasznos információiddal magadhoz 

kötöttél, mint száz olyan, aki egyszer kattint a honlapodra aztán soha többé nem látod.

✔ Az olvasóknak építsd a honlapot. Az ügyfél vagy a látogató szemével nézve nincs annál 

rosszabb,  mint  amikor  huszonnyolcféle  „Rólunk”,  „Kapcsolat”,  „Cégtörténet”  vagy 

„Linkpartnerek” oldal között csak azt nem találja, amit keres. A menüben a leglátogatottabb 

oldalaidat  tedd  könnyen  elérhetővé.  Ha  lehet,  néha  kérdezd  meg  az  ügyfeleidet,  hogy 

megtalálták-e,  amit  kerestek.  

Éppen  ma  kerestem  az  egyik  mobilszolgáltató  honlapján,  hogy  milyen  dokumentumok 

szükségesek szerződés átíráshoz. Szégyenszemre kénytelen voltam a Google-höz fordulni, 

mert  sem a menüjükben, sem a keresőjükkel nem találtam meg. Ha nem vagy hatalmas 

mobilcég, szerinted fognak ennyit foglalkozni veled a lehetséges vevők?

✔ Egy  oldal  –  egy  téma. Ma  egy  szupergyors  világban  élünk.  Ha  valaki  keres  valamit, 

azonnal tudni akarja a választ. Nem akarja ötven bekezdésen átrágni magát, mire megtalálja 

amit keresett. Ezért nagyon fontos, hogy minden aloldaladat egyetlen témának szenteld. Akit 

ez  nem érdekel,  az  úgysem fog  rákattintani.  Akit  viszont  igen,  az  nem fog  elveszni  a 

szerteágazó információk tengerében.

✔ Írj vicces sztorikat, érdekes történeteket. Minden cég életében vannak olyan pillanatok, 

amiken  utólag  jót  lehet  nevetni.  Ha  ezeket  megírod  és  egy  csokorba  összeszeded  a 

honlapodon,  akkor  a  látogatóid  tovább  maradnak,  több oldalt  néznek meg.  Ez  nagyobb 
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eséllyel  hoz  eladást,  és  javulhat  tőle  valamennyit  a  keresési  helyezésed  is.  

Egy vicces történetet nem a legegyszerűbb kereső optimalizálás szempontjából megírni, de 

itt  egy  tipp:  a  „vicces  történetek”  kulcsszóra  5.400  keresés  van  egy  hónapban.  

Ha megírsz 4-5 ilyet,  és egy külön oldalon összeszeded őket,  nagyobb erőlködés nélkül 

szerezhetsz napi 4-5 extra látogatót csak a „vicces történetek” kulcsszóra.

✔ Publikálj  minél  többet. Egy  összerakott,  aztán  otthagyott  honlap  ma  már  nem  sok 

mindenkit érdekel. Miért térne vissza a látogató, ha mindig ugyanazt találja? Ráadásul minél 

több aloldalad van, annál több kulcsszóra érhetsz el jó eredményeket a keresőkben is. Annál 

nagyobb az esélyed még arra is, hogy más honlapok „csak úgy”, ingyen linkelnek majd rád. 

Blogot  indítani  ma  már  szuperegyszerű,  csodálatos  ingyenes  szoftverek  vannak  hozzá. 

Bármiről írhatsz,  ami csak eszedbe jut.  Egy új termékről, egy vásárló sikeréről, aki a te 

termékedet  használta,  a hangulatodról  aznap,  a  németországi  szakmai kiállításról,  ahol  a 

múlt héten jártál. A lényeg, hogy írj, írj, írj és írj.

Mit NE csinálj a kereső optimalizálásban?

✗ Ne rólad szóljon a honlap. Sajnálom, de te és a céged nem vagytok érdekesek a vásárlóid 

számára. Őket a saját problémájuk érdekli,  a saját lehetőségeik. Csak gondold végig: ha 

mobilszolgáltatót akarsz választani, téged mi érdekel? Az, hogy melyiknek hány adótornya 

és alkalmazottja van, vagy hogy hol tudsz a legolcsóbban, jó minőségben telefonálni?

✗ Ne akard, hogy a honlapod mindenről szóljon. Ha tízféle különböző dologgal foglalkozik 

a céged, akkor ezeket kereső optimalizálás szempontjából nehéz egy honlapon bemutatni. 

Miről  szól  a  honlapod?  Külföldi  utazásokról?  Netán  lúgos  ásványvíz  forgalmazásról? 

(Nevetni fogsz, ez egy létező honlapról vett példa.) Az ilyen weboldalt sem a látogatók, sem 

a  keresők  nem  fogják  könnyen  azonosítani,  így  inkább  elkerülik.  Ha  már  feltétlenül 

többféle,  egymástól  eltérő  terméket  vagy  szolgáltatást  akarsz  reklámozni,  akkor  foglalj 

nekik külön domaint. Hidd el, hosszú távon sokszorosan meg fogja érni az a kis extra munka 

és költség!
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✗ Egy aloldalra ne tegyél egynél több terméket, szolgáltatást. Nincs annál rosszabb, mint 

amikor  valaki  bútort  keres,  és  egy  hosszú-hosszú  internetes  oldalon  egymás  alatt  talál 

huszonöt különböző ágyat, mindegyiket részletesen bemutatva. Szerinted mennyi az esélye, 

hogy  fog  vásárolni?  

A termékeket szervezd kategóriákba, pl ágyak. Csinálj külön kategória oldalakat, és tedd 

onnan kattinthatóvá az egyes termékek oldalát. Ez már igényelhet némi programozói tudást, 

de a honlap használhatósága és a megszerezhető extra látogatók bőven megérik amibe kerül.

✗ Ne alkalmazz trükköket. A keresőket  át  lehet  verni  egy ideig,  a  látogatókat  nem.  Aki 

trükközéssel  próbál  jobb  eredményeket  elérni,  az  egészen  biztosan  nem a  látogatóknak 

csinálja a honlapját.  (Trükkök alatt itt  azt  értem, amikor rossz szándékkal,  kifejezetten a 

jobb keresési  eredményekért  tesz valaki olyan dolgokat a honlapjára,  amiket a látogatók 

nem is látnak, máshogy látnak, vagy nem tartanak fontosnak.)

Mi legyen az első lépésed a honlapod optimalizálásában?

Ha  nem  tudsz  vagy  nem akarsz  kereső  optimalizálási  szakembert  megfizetni,  akkor  segítsd  a 

vállalkozásodat azzal, hogy megteszed ezt a néhány egyszerű lépést még a héten:

1. Kérdezd meg 20 vásárlódat vagy ügyfeledet, hogy mi volt az a problémájuk, amiben a te 

terméked vagy szolgáltatásod a legtöbbet segített nekik.

2. Válaszd ki ezek közül azt az egyet, amit a legtöbben említettek.

3. Válaszd ki a honlapod egyetlen aloldalát (vagy csinálj egy újat), ami ezzel a problémával 

foglalkozik. Írd le a vásárlóid szemszögéből, hogy ez a probléma hogyan előzhető meg vagy 

oldható  meg,  ha  téged  választanak.  Írj  legalább  400  szót,  és  a  probléma  megnevezése 

(vagyis a kulcsszó) legalább négyszer szerepeljen a szövegben plusz egyszer a címben!

4. Tedd ezt az aloldalt a főoldaladról egyetlen kattintással elérhetővé, pl. legyen ez az egyik 

menüpont.

5. Küldd szét az aloldal linkjét egy rövid kísérőszöveggel annyi helyre, ahányra csak tudod. Ha 
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van hírleveled, oda. Ha van vásárlói nyilvántartásod, oda. Az ismerőseidnek, beszállítóidnak 

is feltétlenül küldd ki.

Ettől  a lépéstől milliomos nem leszel,  de két  dolgot  biztosan elérsz.  Ha nem is keresőkből,  de 

azonnal látogatókat hozol a honlapodra (akik aztán ki tudja, lehet, hogy vásárolnak is). Ha pedig 

olyan problémáról írsz, ami sok embert foglalkoztat, előbb-utóbb a keresőkben is megjelensz, és a 

munkád eredményeként napról napra teljesen ingyenesen új látogatókkal fogsz gazdagodni.
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A belső linkek ereje, avagy kit látsz a 
tükörben?

A belső  linkek  a  keresőoptimalizálás  teljesen  méltánytalanul  elhanyagolt  eleme.  Ha  az  ember 

elolvassa a témában elérhető cikkeket,  anyagokat,  akkor mintha nem is esne róla szó. Pedig ha 

ügyesen alkalmazod, ez a technika akár varázsszerként is működhet, és tulajdonképpen semmibe 

sem kerül.

Miért hallani a belső linkekről olyan keveset?

Nem  mehetek  el  amellett, 

hogy  ezt  ne  említsem  meg. 

Az  internet  hangos  a 

keresőoptimalizálás 

mindenféle  csodáitól,  és 

linképítést  kínáló 

vállalkozásoktól.  Az 

embernek az az érzése, hogy 

ehhez  a  témához  mindenki 

ért,  és  csak  fizess  valakinek 

10  ezer  forintot,  a  honlapod 

máris  az  első  helyre  kerül  a 

Google-ben. Ugyanakkor a belső linkek fontosságáról igencsak keveset lehet hallani. Még angolul 

is  fehér  holló  a  téma,  magyar  nyelven  pedig  csak  néhány,  igazán  becsületes  munkát  végző 

keresőoptimalizáló szakember vagy vállalkozás honlapján látom egyáltalán megemlítve.

Anélkül, hogy bárkit megbántanék, nem tudok elmenni amellett, hogy bizony a belső linkek körüli 

csöndnek véleményem szerint két oka lehet. Egyrészt aki ismeri ezt a trükköt, az talán féltve őrzi, 

nehogy a konkurencia is elkezdje ügyesen használni. Másrészt viszont akik komoly munka helyett 

tízezerért bütykölnek valamit a honlapodon, azoknak nem üzlet erről beszélni.
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Belső link minden olyan link, ami a honlapodon belül, egyik oldalról egy másikra mutat. Ebből 
sokféle  van,  fontosságuk  és  keresőoptimalizálási  értékük  is  jelentősen  eltérhet,  de  az  alábbiak 
tartoznak ide:

1. A menükben az egyes kategória oldalakra, aloldalakra mutató linkek, kattintható menü elemek. Ez  
tulajdonképpen minden menü elem, ami elnavigál a honlapon belül egy másik oldalra.

2. A  mindenféle  oldalsávban,  láblécben  stb.  szintén  kategória  oldalakra  vagy  bármilyen  belső 
tartalomra mutató linkek. Ma már a legtöbb honlap használ valami ilyesmit. Tipikusan a legutóbbi  
bejegyzések egy blogban, kapcsolódó cikkek vagy bejegyzések szoktak ide kerülni.

3. Az egyes bejegyzések, oldalak szövegén belüli szövegben a saját honlapod másik aloldalára mutató 
linkek. Vagyis ha én most ide teszek egy linket a keresőoptimalizálás témakör főoldalára, az egy 
belső link. Mégpedig nem is akármilyen, de erről majd később.

Kit látsz a tükörben? Vagyis miért fontosak a belső linkek?

Külső linkek: nézd azt a csinos lányt!

Ha az életből vett példával akarnám bemutatni, akkor 

a külső linképítés pont olyan, mint amikor egy lány 

azt szeretné, hogy mindenki azt mondja róla, milyen 

csinos.  Mutassanak  rá  az  emberek  ha  elmegy  az 

utcán, és csak ennyit mondjanak: “nézd azt a csinos 

lányt!”  A  módszer  működik,  végül  is  a  sztárok 

valahogy így építik fel magukat. Ha elegen mondják 

valakiről hogy csinos, akkor végül mindenki elhiszi. 

Így működik a linképítés is.

A külső linképítés arról szól, hogy más honlapokon 

elhelyezünk a miénkre mutató hivatkozásokat, vagy 
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jobb esetben ezt már mások (nem pénzért!) helyezik el helyettünk. Ez fontos a direkt forgalom miatt 

is, ezekről a linkekről látogatók jöhetnek. De hatalmas optimalizálási értéke is van. Nem csak a 

szakemberek, de még a Google is elmondja ugyanis, hogy a linkek horgonyszövege, vagyis ami a 

kattintható, látható rész egy linkből, optimalizálási információként működik. A keresők részben ez 

alapján határozzák meg, hogy a belinkelt oldal miről szól, miért lehet hasznos a látogatónak.

Vagyis ha egy kertészeti tippeket tartalmazó honlapra mindenhol úgy hivatkoznak, hogy “kattints 

ide”, akkor sokkal kevésbé valószínű, hogy a “kertészeti tippek” kifejezésre jó keresési eredményt 

ér el, mintha konkrétan “kertészeti tippek” szöveggel linkelik be.

Csak  egy  vicces  megjegyzés  ehhez: nemzetközi 

keresőoptimalizáló körökben ennek ékes példája az Adobe 

Acrobat Reader.  Rengeteg honlap tartalmaz valamilyen 

pdf  fájlt,  amihez  általában  kiírják,  hogy  ha  nincs 

feltelepítve az Acrobat Reader, akkor “kattints ide” a 

letöltéshez.  Linkelve  a  “kattints  ide”,  angolul  “Click 

here”  szavak. Mi  lett  ennek az  eredménye?  Próbáld  ki!  A Google  rendületlenül  az  Acrobat 

Readert hozza elsőnek a “click here” keresési kifejezésre. 

És mit mond a tükör???

Na de most jön a csavar! Hogyan tudja ez a lány másokkal elterjesztetni, hogy mennyire csinos, ha 

ő  maga  egy tramplit  lát  a  tükörben?  Valakit,  aki  kicsit  kövér  kicsit  slampos,  egyszóval  nincs 

megelégedve magával. Mennyi az esélye, hogy ebben az esetben majd mindenki ámulva-bámulva 

fogja a város szépségkirálynőjeként számon tartani?

Nem sok, ugye?

Mesetárhely Webhosting
SEO tanulmány

18

http://www.mesetarhely.hu/


A belső linkeknél ugyanez a helyzet: A Google egyszerűen azt mondja, hogy ha te magad nem 

tartod elég fontosnak a tartalmadat ahhoz, hogy hivatkozz rá, és te magad csak “kattints ide”, vagy 

“további info itt”, vagy “egy másik bejegyzés” névvel illeted az oldalaidat, akkor te magad sem 

szánsz nekik több értéket. Miért kellene neki jó helyen hoznia az ilyen tartalmat?

Mi következik ebből?

Ebből az következik, hogy ha ügyesen bánsz a belső linkekkel, akkor nagyon sok jó dolgot érhetsz 

el.  Egyrészt  maradásra  késztetheted  a  látogatód.  Elolvas  egy  cikket,  lát  benne  egy linket  egy 

érdekes témában, átkattint. Tovább olvas, tovább marad a honlapodon. Másrészt  egy jó belső link 

struktúrával meg tudod mutatni a Google-nek is, hogy TE mit gondolsz, miről szólnak az oldalaid, 

és hogy melyiket mennyire tartod fontosnak.

Hogyan használd okosan a belső linkeket?

„Használd  a  menüket,  oldalsávokat  a  saját  tartalmad  bemutatására!”  Sosem  értem,  amikor 

holnapokon azt  látom,  hogy például  az  oldalsávban mindenféle  partnerek,  látogatottság-számlálók  és 

egyéb haszontalan külső honlapokra mutató linkek vannak.  Miért tereled el a látogatóidat? Miért jó az 

neked, ha valaki a honlapodra jött, és mondjuk egy linkkatalógus ikonjára kattintva otthagy téged, aztán 

szépen átkattint valamelyik konkurensedhez?

„Aranykeretbe foglalt gyémánt: link a tartalomból!” A legértékesebb linkek mindig egy adott oldal 

szövegéből, tartalmából egy másik oldalra mutató linkek. Ez külső és belső linkeknél is így van. Ha írsz  

egy új cikket / oldalt bármilyen témában, és ahhoz akár egy kicsit is kapcsolható egy másik, korábbi  

bejegyzésed, akkor linkeld be!

„Minél inkább kulcsszavakat használj a linkek szövegében!”  Ez a menükre és a tartalomba épített 

linkekre is igaz. A “Szolgáltatásaink – Rólunk – Kapcsolat – Főoldal” menüpontok nagyon jól mutatnak, 

hiszen mindenki ezt használja. De vajon tényleg működik? A menüknél ezt nem mindig könnyű úgy 

megoldani, hogy közben a látogatót se vezesd félre. De próbálj meg kreatív lenni, és ha más megoldás  

nincs, legalább a link title elemébe csempészd be azt a kulcsszót, amiről az oldalad szól. És ez különösen 

fontos a tartalomban elhelyezett szövegekre! Soha ne a “korábbi bejegyzés”, “kattints ide” stb. szövegre 

tedd a linket, hanem konkrétan arra a szóra vagy szókapcsolatra, amire az adott oldalra keresési forgalmat 

vársz.
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„Használj kulcsszó variációkat!” Ezt akkor tudod alkalmazni, ha már sok oldalad van a honlapon. Egy 

aloldalra  nem csak egy kulcsszóra jöhetnek látogatók.  Javaslom, hogy váltogasd ezeket,  ugyanazt  az 

oldalt egyszer így, egyszer úgy linkeld be. Így azt is meg tudod mutatni a Google-nek, hogy mik azok a 

szavak, amire fontosnak tartod a tartalmad.

„Ne új ablakban nyisd meg a belső linkeket!” Ez már nem annyira keresőoptimalizálás, inkább online 

marketing. Szerinted milyen hatással van a látogatóra, ha minden egyes új oldal, amire a honlapodon  

belül ellátogat, külön ablakban vagy fülben jelenik meg? Engem rohadtul zavar, nálam indok arra, hogy 

otthagyjam azt a honlapot.

Könnyű belátni, hogy ehhez nem kell semmilyen szakembert megfizetni. Akár te, akár egy kollégád 

írja a honlapodra a cikkeket, bejegyzéseket, egyszerűen alkalmazzátok ezt a szabályt. Mostantól 

minden  cikkben  helyezzetek  el  egy-két,  korábbi  cikkre  mutató  linket,  és  figyeld  meg,  hogy a 

számaid javulni fognak! A hatékony online szövegírásról a linkre kattintva további hasznos tippeket 

olvashatsz.

A belső linkjeidről egy jó átfogó képet ad a Google Webmester 

eszközök.  A  Keresési  forgalom  »  Belső  linkek  menü  alatt 

érheted  el  a  listát. Ez  sajnos  nem  ad  információt  a 

horgonyszövegről, de abban segít, hogy lásd, mik a leggyakrabban 

linkelt oldalaid a saját honlapodon belül.
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Hová helyezd gondolatban a belső linkeket?

Fontosnak  tartom  megjegyezni,  hogy  a  belső  linkek  csak  abból  a  szempontból  számítanak 

csodaszernek, hogy ha nem használod őket, akkor hatalmas és semmibe sem kerülő lehetőségtől 

zárod el magad. De önmagában ez még kevés.

A belső link azért kell, mert a lány hiába csodálja magát a tükör előtt, ha előtte nem mosott hajat, 

senki sem fogja szépnek gondolni. De a belső linkkel nem lehet mindent elérni, az éppolyan lenne,  

mintha a lány elnézegetné magát napi 24 órában a tükörben, semmi mást nem csinálna. Ha ki sem 

mozdul a lakásból, ugyan mi értelme van?

Vagyis: használd a belső linkeket, de építgesd és szépítgesd a honlapod minden más elemét is, 

és tedd láthatóvá külső linkekkel, reklámokkal, PR cikkekkel, social médiával!
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