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Mennyire keresőoptimalizált a weboldalad? 

100 kérdéses SEO teszt a Szövegműhelytől 

Mit tudsz mérni a teszt segítségével? 

Szűkebb értelemben a keresőoptimalizálás kifejezésen azt értjük, hogy az adott honlap mennyire 
segíti az internetes keresőprogramok működését. Az optimalizált honlap könnyebben tud előre 
kerülni a keresőben, így többen fogják megtalálni az adott keresőkifejezést, kulcsszót használó közül.  

A keresőprogramok egyre kifinomultabb módszerekkel vizsgálják a weblapokat, s állapítják meg 
róluk, hogy azok az olvasók számára vajon mennyire fontosak. Ha tehát az olvasókat követve 
hasznosabb, érthetőbb, világosabb, átláthatóbb tartalmat és használhatóbb megjelenést nyújtunk, 
akkor azt az oldalt a Google is egyre értékesebbnek fogja tartani.  Ebben a tesztben éppen ezért olyan 
kérdéseket is találsz, melyek a weblapod használhatóságára, olvashatóságára vonatkoznak.  

Hogyan használd a tesztet? 

Válassz ki egy cikket a weblapodról. A teszt egyes kérdései a weblap egészére, mások a kiválasztott 
cikkre vonatkoznak majd. Egyes kérdésekre adott válaszokhoz szükséged lesz a cikket tartalmazó 
weboldal forráskódjára is (ezt a ctrl+u paranccsal elő tudod hívni bármelyik böngészőben). Erre azért 
lesz szükség, mert a szöveghez tartozó kódokat (meta elemek, címsorok) másképpen nem látod. 

A kitöltéshez nagy segítségedre lesz az ingyenes Webvizsgáló program. Ha még nem használtad, 
kattints ide és ismerkedj meg vele!  

A teszt pontosan 100 kérdésből áll. Mindegyikre vagy igennel, vagy nemmel tudsz válaszolni. 
Karikázd be az „igen” válaszaid sorszámát, majd a teszt kitöltése után számold össze őket. A 
végösszeget akár százalékos eredménynek is tekintheted.  

A 100. kérdés után találsz egy táblázatot. Ide írd be, hogy mikor töltötted ki a tesztet, és hány pontot 
értél el rajta! Igyekezz kijavítani, pótolni a hiányokat, s rendszeresen cégezd el újra a vizsgálatot! 
Törekedj arra, hogy emelkedjen a pontszámod! Ha alacsony, nagyjából 60 alatti pontszámot érsz el, 
mindenképpen keress fel egy szövegírót, vagy keresőoptimalizálással foglalkozó szakembert! 

A teszt után kapsz néhány kiegészítő kérdést is. Ezek nem tartoznak bele a 100 kérdéses vizsgálatba. 
Ám ha átfogó képet szeretnél a weblapod állapotáról, akkor ezeket a kérdéseket is vizsgálnod kell.  

Ha a teszttel kapcsolatban kérdésed van, vagy az eredmény tükrében szeretnéd velem felvenni a 
kapcsolatot, írj erre a címre: szovegmuhely@duplanagy.hu 

Jó tesztelést kívánok!  

Nagy Csaba, szövegíró  

http://www.szovegmuhely.hu/
http://szovegmuhely.hu/webscanner/
http://szovegmuhely.hu/webscanner/
mailto:szovegmuhely@duplanagy.hu
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1. ☐A weblapodra legalább egy cikk felkerült az elmúlt egy héten. 

2. ☐ Minden héten legalább egy új írás felkerül az oldalra. 

3. ☐ Van a weblapon külön „blog” vagy „cikkek” rovat. 

4. ☐ A kiválasztott cikket tartalmazó oldal címe (meta title) 10-70 karakter közötti. 

5. A kiválasztott cikket tartalmazó oldal címe ragozás nélkül tartalmazza a fő kulcsszavadat. 

6. Minden aloldalnak (url) külön címe van (külön h1 tag). 

7. Oldalanként csak 1 h1 szintű címsor van. 

8. Van az oldalnak meta leírása (description). 

9. A meta leírás (description) 120-150 karakter közötti. 

10. A weblaphoz tartozik a Google-t segítő xml sitemap, s ez a lap szerepel rajta. 

11. A lapot indexeli a google (ellenőrizhető a google webmaster tools felületén) 

12. Működik az oldal www-vel és anélkül is. 

13. Mobilon görgetés nélkül látható az oldal (responsive). 

14. Készült külön mobilra és tabletre optimalizált változat is külön url alatt (m.domained.hu). 

15. A lap használ favicont. 

16. Az oldalnak van nyomtatható változata is. 

17. Az oldalra integrálva van a Google Analytics. 

18. Valamilyen analitikai szoftverrel rendszeresen méred az oldal látogatottságát.  

19. Pontosan meg tudod mondani, hogy a kiválasztott cikknek hány olvasója volt. 

20. Az oldal teljes tartalmában a szöveg aránya 15% fölötti (a többi html kód). 

21. Az oldal teljes tartalmában a szöveg aránya 25-70% közötti. 

A kiválasztott cikk 

22. Meg tudod fogalmazni, mi az a kérdés, amire a cikked választ ad. 

23. A cikkből nyerhető információ közvetlenül segít egy probléma megoldásában vagy elkerülésében. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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24. A kiválasztott cikk tartalmaz valamilyen „call to action” elemet, azaz valami cselekvésre mozdító 

felhívás. 

25. A kiválasztott cikk a lehető legszélesebb nézetben (pl. 16:9 arányú monitoron) nem tartalmaz 

soronként 150 karakternél több szöveget. 

26. Cikkírás előtt tudatosan választottad ki a cikk célját. 

27. Cikkírás előtt pontosan megfogalmaztad, hogy ki tartozik az írás célcsoportjába. 

28. A cikk célcsoportja megegyezik egy szolgáltatásod/terméked célcsoportjával. 

29. A kiválasztott írás műfaja illeszkedik az oldal sajátosságaihoz (személyes blogbejegyzés, 

ismeretterjesztő cikk, szakmai cikk). 

30. A cikk lényeges információkat tartalmaz a kiválasztott témával kapcsolatban. 

31. A cikked olyan információt is tartalmaz, melyet más forrásból az olvasó nem tud megszerezni. 

Kulcsszavak 

32. A kiválasztott cikk megírása előtt összegyűjtötted a témához tartózó legfontosabb kulcsszavakat. 

33. Pontosan tudod, hogy milyen kulcsszóra kívántad optimalizálni a kiválasztott cikket. 

34. A kulcsszavaid több mint a fele 2-3 szóból álló kifejezés. 

35. A program talált olyan kulcsszavakat, melyek 2-5% közötti sűrűségben fordulnak elő a kiválasztott 

cikkben. 

36. A program által 2-5% közötti sűrűségben talált kulcsszavak megegyeznek a célod alapján általad 

kiválasztott kulcsszavakkal. 

37. A cikk szövege 2-5% közötti sűrűségben tartalmazza a fő kulcsszavakat (ragozott alak is lehet). 

38. A cikkben 1-2% sűrűséggel előforduló kulcsszavak nem ellentétesek a vállalkozásod profiljával. 

39. A fő kulcsszavaid 2-3 szavas kifejezések. 

40. Cikkírás előtt a Google Kulcsszótervezővel, vagy más módon ellenőrizted, hogy van-e megfelelő 

keresési forgalom az adott kulcsszóra. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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41. Cikkírás előtt ellenőrizted, hogy az interneten milyen találatok jelennek meg az adott kulcsszóra 

(azt értik-e alatta az emberek, amit te szeretnél?). 

42. A fő kulcsszavadra legalább havi 300 keresést látsz a Google-ban. 

Címsorok 

43. A cikknek van kitöltött meta címe (meta title). 

44. A cikk címe h1 szintű címsor. 

45. A cikk címe egyenlő az oldal címével (title tag). 

46. A cikk címe az egyetlen h1 szintű címsor az oldalon. 

47. A cikk meta címe tartalmaz legalább egyet a cikk fő kulcsszavai közül, ragozatlan formában. 

48. A kulcsszó a cikk címének elején található. 

49. A cím 50-70 karakter közötti. 

50. A cikk rendelkezik meta leírással (meta description tag). 

51. A meta leírás tartalmazza a fő kulcsszavakat (lehet ragozott alakban is). 

52. A meta leírás 120-250 karakter terjedelmű. 

53. A cikkben vannak h2, h3 szintű címsorok. 

54. A h2, h3 címsorok tartalmaznak kulcsszavakat. 

55. A cikk tartalma akkor is kikövetkeztethető, ha csak a címsorokat olvasod össze. 

A cikk szövege 

56. A cikk szövegében a kiválasztott célcsoportnak megfelelő nyelvezetet használod. 

57. A szöveg bevezető bekezdése (headline) összefoglalja a cikk legfontosabb üzenetét. 

58. A headline 130-150 karakter hosszú. 

59. A headline és a törzsszöveg eleje lényeges információkat tartalmaz, nincs hosszadalmas és 

unalmas bevezető. 

60. A cikk saját szöveg, nem pedig más szövegeiből másolás. 

61. A cikk egyedi, más weblapon ugyanezzel a szöveggel sehol nem szerepel. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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62. Egy cikk egy témáról szól, nem csapong. 

63. A cikk szövege minimum 300 szó. 

64. A cikk szövege bekezdésekre tagolt, egy bekezdés nem hosszabb 10 sornál. 

65. A mondataid átlagosan 25 szónál rövidebbek. 

66. Nem használsz többszörösen összetett mondatokat. 

67. Kerülöd a célcsoportod számára idegen szavakat, ha mégis használod, meg is magyarázod a 

jelentésüket. 

68. Kerülöd a szakzsargon használatát (azokat a kifejezéseket, melyek többsége csak az adott szakma 

művelőinek érthető). 

69. Kerülöd a túl általános, közhelyes megfogalmazásokat. 

70. A felsorolásokat nem folyamatos szövegként, hanem listaként, felsorolásként közlöd. 

71. Vastagított betűvel, vagy más kiemeléssel jelzed a fontos információt hordozó szövegrészeket. 

72. Egy cikkben csak egyféle kiemelést használsz. Ha vastagított karaktereket alkalmazol, akkor nincs 

mellette pl. színes alapú szövegrész is. 

73. A cikk tartalmaz belső linkeket (a weblapod más oldalaira mutató linkeket). 

74. A cikkben található legalább egy kifelé mutató link. 

75. A cikkből kifelé mutató link olyan oldalra mutat, mely a tiédnél szakmailag erősebb, vagy 

nagyobb látogatottságú. 

76. A kiválasztott cikkhez el lehet jutni másik oldaladról induló belső link alapján. 

77. A linkek horgonyszövegében (az oldalon linkként megjelenő szöveg) szerepel kulcsszó. 

78. Az oldaladon szereplő linkeket rendszeresen ellenőrzöd, nincsenek nem működő linkek a 

szövegeidben (már nem létező oldalakra mutató, ú.n. törött linkek). 

Képek 

79. Az oldalon van legalább egy kép.  

80. A kép kapcsolódik a szöveghez, segíti annak megértését, vagy kiegészíti a jelentését. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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81. A kép jogtiszta forrásból származik. 

82. A képen ki van töltve a helyettesítő szöveg (alt tag). 

83. A képek helyettesítő szövege tartalmaz kulcsszavakat. 

84. Az oldalon szerepel a fényképed, vagy van más meghatározó arca az oldalnak. 

Közösségi média, linképítés, hírlevél 

85. Van az oldalon Google+ publikálás gomb. 

86. Van az oldalon Facebook like gomb. 

87. Van az oldalon Facebook megosztás gomb. 

88. Van az oldalon Twitter megosztás gomb. 

89. Google+ oldalon van saját fiókod, ahova már feltöltötted ennek a cikknek az ajánlóját. 

90. Facebookon van saját oldalad, ahova már feltöltötted ennek a cikknek az ajánlóját. 

91. Twitteren van saját hírfolyamod, ahova már feltöltötted ennek a cikknek az ajánlóját. 

92. A felsoroltakon kívül más közösségi oldalról is vezet ajánló link a cikkedhez. 

93. A kiválasztott cikket közvetlenül beajánlottad már legalább egy linkmegosztón, vagy 

katalógusoldalon.  

94. Lehetőséget adsz arra, hogy a cikk témája iránt érdeklődők kapcsolatba lépjenek veled (email 

elérhetősége, hozzászólás lehetősége). 

95. A cikk elolvasása után fel tudok iratkozni, hogy a hasonló írások megjelenéséről értesítést kapjak. 

96. A feliratkozási lehetőséget továbbkattintás nélkül is el lehet érni (nincs „kattintson ide a 

feliratkozáshoz” szöveg). 

97. A kiválasztott cikkről küldtél már legalább egy hírlevelet/blogértesítőt a listádra 

feliratkozottaknak. 

Munkaszervezés, a szövegírás ára 

98. Egy 500 szavas írásra nem fordítottál 2 óránál több időt. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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99. Egy átlagos cikket a szövegírók többsége 5000 forintnál olcsóbban fog elkészíteni. A 2 órányi 

cikkírással számolva ez 2500 forintos vállalkozói óradíjat jelent. akkor jelölj „igen” választ, ha a 

saját vállalkozásodban ennél kevesebb bevételt tudsz termelni egy órányi munkával (pl. ennél 

alacsonyabb a konzultációs óradíjad).  

100. Teljesen elégedett vagy azzal az eredménnyel, melyet a cikked elért (olvasottság, feliratkozás, 

vásárlás, vagy ami a vele kapcsolatos célod volt). 

 
EREDMÉNYEK 

 

Weboldal címe:  

Kitöltés dátuma Elért pontszám 

  

  

  

  

 
KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK 

 

Szabályosan működik-e a honlapod? 

1. A honlapon fel van tüntetve a működtető vállalkozás neve, címe, adószáma. 

http://www.szovegmuhely.hu/
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2. A honlapon fel vannak tüntetve a tárhelyszolgáltató adatai (neve, címe, telefonos vagy email 

elérhetősége) 

Ha van hírleveled 

3. Rendelkezel adatkezelési nyilvántartási számmal. 

4. Van adatkezelési nyilatkozatod, ami tartalmazza  

a. az adatkezelés célját 

b. jogalapját 

c. időtartamát 

d. a gyűjtött adatok körét 

e. az adatok megismerésére jogosultakat 

f. az adatkezelésben érintettek jogait 

g. az adatkezelésben érintettek jogorvoslati lehetőségeit. 

h. az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére vonatkozó lehetőségeket. 

5. Külön nyilatkoztatod a feliratkozókat arról, hogy elfogadnak-e tőled reklámtartalmú 

üzeneteket is. 

http://www.szovegmuhely.hu/

