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Vorosdombi.hu
Ez   az   elemzés   tartalmazza   a  Vorosdombi.hu  weboldal   jelenlegi   optimalizáltságát.   A 
tanulmány   kitér   teljes  weboldalára,   aloldalakra,   valamint   az  Ön   számára   nem   látható, 
információkra is.

Meta‐tag vizsgálat

Oldala meta‐tagjai az alapvető információkat tartalmazza, mint pl. az oldal neve, bemutatása, 
stb.  Érdemes  alaposan  megfontolnia  kitöltésüket,  hiszen  a  keresések  során  nagy  szerepet 
kapnak ezek a kulcsszavak.

Meta tag Hossz Szöveg

Title tag 109 karakter
12 szó

Relevancia: 87%

Köszöntő | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, 
Baranya, Pécs közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó 
vendégház.

Az oldal title tag‐jának hossza megfelelő, de érdemes lenne kicsit rövidíteni! Releváns az 
oldalra nézve (87%). 

Meta keywords 
tag

198 karakter
24 szó

Relevancia: 98%

vörösdombi, vendégház, vendégház mecsek, 
vendégház baranya, vendégház pécs, szállás 
baranya, szállás mecsek, falusi szállás, falusi 
vendégház, falusi turizmus, üdülési csekk, szép 
kártya, online szállásfoglalás

Az oldal meta keywords tag‐jának hossza megfelelő, de érdemes lenne kicsit rövidíteni! 
Teljes mértékben releváns az oldalra nézve.

Meta description 
tag

109 karakter
12 szó

Relevancia: 87%

Köszöntő | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, 
Baranya, Pécs közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó 
vendégház.

Az oldal meta description tag‐jának hossza megfelelő. Releváns az oldalra nézve (87%). 

Tört linkek vizsgálata

A tört link az oldal olyan hivatkozása, ahol a hivatkozott oldal nem elérhető (404‐es hiba). Ez 
gyakran abból ered, hogy a weboldal tulajdonosa egyszerűen csak hibásan helyezi el a linket 
az oldalán, vagy az oldalt megszűnteti, de a rámutató hivatkozásokat elfelejti eltávolítani. A 
tört   linkeket  érdemes kerülni.  Az eszköz ellenőrzi a  megadott  URL‐en  található  oldal  belső 
hivatkozásait és a hivatkozott oldalak létezését. 

Minden rendben van, nem találhatóak tört linkek az oldalon.
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PageRank vizsgálat

A Google keresőjében minél jobb minőségi értékkel szerepel, annál előrébb kerülhet a listán. 
Ezt a minőségi értéket befolyásolja a Google saját oldal osztályozó rendszere, a PageRank. A 
Google  arra a feltételezésre  épít,  hogy  a weboldalak készítői  általában azokra az oldalakra 
linkelnek a saját lapjukról, amiket jónak tartanak, vagyis minden hiperlink felfogható egy‐egy 
szavazatként  a  céloldalra.  Minél  több  szavazatot  kap  egy  oldal,  annál  fontosabb,  de  azt   is 
figyelembe kell venni, hogy a szavazatot leadó oldal mennyire fontos. 

 Oldalának Google  PageRankja 0-ás értékű  a 10‐es skálán. Ez közepes érték, 
mert egy jól megszerkesztett üzleti oldallal akár 6-os érték is elérhető.

Kulcsszó sűrűség/ relevancia vizsgálat

A  kulcsszó  sűrűség  vizsgálat  segítségével  megtudhatja,  hogy  a  megadott  URL‐en  található 
oldalon az egyes szavak, kifejezések milyen arányban szerepelnek az oldalon található összes 
szóhoz  képest.  A  kulcsszó  sűrűség  azért   fontos,  mert  minél   többször  szerepel  egy  szó  az 
oldalon, annál inkább szól az oldal arról (természetesen az sem jó ha túl sokszor szerepel, 
mert akkor a website keresőoptimalizálási büntetést kaphat). Általánosságban elmondható, 
hogy  azokra  a   szavakra,  melyekre  az  oldalt  optimalizáljuk,  2‐8  %  közé  essen  a  kulcsszó 
sűrűség.

vendégház 2.47 %
falusi 1.73 %
mecsek 1.48 %
fős 1.23 %
vörösdombi 0.99 %
4 0.99 %
pécs 0.99 %
egy 0.99 %
Ön 0.99 %
turizmus 0.74 %
cserkút 0.74 %
Éva 0.74 %
nálunk 0.74 %
köszöntő 0.74 %
6 0.74 %
" 0.74 %
Önt 0.49 %
cserkúton 0.49 %
férőhelyes 0.49 %
korszerű 0.49 %
ökoporta 0.49 %
minősítésű 0.49 %
házias 0.49 %
igazán 0.49 %
családias 0.49 %
szállás 0.49 %

falusi turizmus 1.23 %
vörösdombi vendégház 0.99 %
6 fős 0.74 %
falusi szállás 0.74 %
tekintse meg 0.74 %
4 fős 0.49 %
fős vendégház 0.49 %
pécs közelében 0.49 %
mecsek lábánál 0.49 %
amire számít 0.49 %
4 és 0.49 %
6 férőhelyes 0.49 %
kiadó vendégház 0.49 %
lefoglalhatja szállását 0.49 %
kattintson ide 0.49 %
foglaltságának ellenőrzéséhez 0.49 %
mail cím 0.49 %
családias hangulat 0.49 %
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biztosan 0.49 %
amire 0.49 %
számít 0.49 %
kirándulások 0.49 %
barátságos 0.49 %
lévő 0.49 %
várja 0.49 %
szÉp 0.49 %
falusias 0.49 %
vendégházunkról 0.49 %
kattintson 0.49 %
ide 0.49 %
személyes 0.49 %
foglaltságának 0.49 %
ellenőrzéséhez 0.49 %
baranya 0.49 %
A vastagon kiemelt szavak a meta adatok között is megtalálhatók, azt feltételezve, hogy a 
szerkesztő ezekre akarja optimalizálni oldalát.

Indexelt oldalak

Az indexelt oldalak vizsgálatával megtudhatja, hogy a kereső motorok a honlapjának mennyi 
oldalát tárolták el saját adatbázisukban. A találati listákon csak azok az oldalak jelennek, 
melyek a kereső adatbázisában is szerepelnek, ezért fontos, hogy lehetőleg a weboldal 
minden oldala indexelve legyen. 
A Google a weblapjáról 29 oldalát indexelte.
Ezek itt megtekinthetőek: https://www.google.hu/search?q=site:http://www.vorosdombi.hu 

Viszontlinkek

A viszontlinkek vizsgálatával megtudhatja, hogy a megadott URL‐re hány oldal hivatkozik, 
mennyi hivatkozás mutat rá a különböző kereső motorok szerint. 
A megadott URL‐re 3 db link hivatkozik
Ezek itt megtekinthetőek: https://www.google.hu/search?q=link:http://www.vorosdombi.hu 

Kulcsszó helyezés vizsgáló

A kulcsszavakra a Google keresőjében az alábbi találati helyen szerepelnek:
A weboldal a cserkút szóra a 16. helyen található.
A weboldal a vendégház szóra a 199. helyen található.
A weboldal az ökoporta szóra a 32. helyen található.
A weboldal a szállás szóra nem található az első 1000 weboldal közt.
A weboldal a mecsek  szóra a 102. helyen található.

Az oldalak részletes elemzése
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A keresőoptimalizálás során nagyon fontos hogy az oldalon lévő tartalom miként épül fel. 
Lényeges hogy az értékes szövegeket milyen formában prezentáljuk a keresők felé. A fontos 
szövegek kiemelésére használjuk a Heading elemeket. A képet nem tudják olvasni a keresők, 
de a Title és Alt tagjainak kitöltésével "elmondhatjuk nekik" mi szerepel rajta. Nagyon fontos, 
hogy milyen hivatkozások szerepelnek az oldalon. Érdemes tehát leellenőrizni, hogy a kereső 
mit lát a weboldalunk tartalmából. A következőkben bemutatjuk a főoldal és egy aloldal 
részletes elemzését.

Főoldal

Title tag: Köszöntő | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, Baranya, Pécs 
közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó vendégház.

Meta keywords 
tag:

vörösdombi, vendégház, vendégház mecsek, vendégház baranya, 
vendégház pécs, szállás baranya, szállás mecsek, falusi szállás, falusi 
vendégház, falusi turizmus, üdülési csekk, szép kártya, online 
szállásfoglalás

Meta description 
tag:

Köszöntő | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, Baranya, Pécs 
közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó vendégház.

HEAD címek a vizsgált oldalon

H1 Kedves leendő Vendégünk,

H1 Mit kínál a Vörösdombi Vendégház?

H1 4 ok, amiért érdemes Cserkúton pihennie:

H1 10 dolog, ami elnyerheti tetszését, ha hozzánk látogat:

H1 Tudjon meg többet:

H1 Ha már döntött, akár azonnal lefoglalhatja szállását:

H2 Aktuális programjaink

H2 További hasznos információkért böngéssze bátran honlapunkat!

Képek a vizsgált oldalon

Kép URL Alt tag Title tag

/1px 4 napraforgó 
vendégház

/1px Telefonszám tooltip:Telefonszám

/1px E‐mail cím

/uimg/aspage/okoporta1!s okoporta1

/uimg/aspage/dscf2920!s dscf2920 tooltip:"Egy pohárka 
pécsi cirfandli 
mellett,|egy kellemes 
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Képek a vizsgált oldalon

Kép URL Alt tag Title tag

esti beszélgetés"

/uimg/aspage/dscf2048!s dscf2048

tooltip:"Gyönyörű 
környezet, falusias 
nyugalom,|családias 
hangulat, muskátlis 
ablakok"

/uimg/aspage/img0000000062.l!s img0000000062.l

tooltip:"Remélem lesz 
lehetőségem 
mindezt|Önökkel is 
megosztani és a 
házias|ételek 
készítőjeként is 
bemutatkozhatom"| ‐ 
Éva

Belső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

mailto:tiszold@t‐online.hu tiszold@t‐online.hu

oldalak/15/vendégház‐pécs‐közelében Köszöntő

oldalak/17/vendégház‐szolgáltatások‐részletes‐ismertető Részletes ismertető

oldalak/13/képek‐a‐vendégházról Képek

oldalak/18/kikapcsolódás Kikapcsolódás

oldalak/5/vendégház‐szállás‐szolgáltatások‐árak‐kedvezmények Áraink

oldalak/12/online‐szállásfoglalás Szállásfoglalás

oldalak/6/szállás‐elérhetősége Elérhetőség

oldalak/16/mecseki‐élményzuhatag‐cserkút Mecseki Élményzuhatag

oldalak/19/falusi‐vendégházak‐baranya Vendégházainkról

oldalak/3/4‐fős‐vendégház‐felszereltség 4 fős vendégház

oldalak/20/6‐fős‐vendégház 6 fős vendégház

oldalak/21/ökoporta‐környezetbarát‐vendégház‐pécs‐közelében Ökoporta minősítés

oldalak/22/szolgáltatások Szolgáltatások

oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserkút‐mecsek Falusi turizmus

oldalak/4/cserkút‐falu Cserkút

oldalak/30/mecsek Mecsek
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Belső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

oldalak/galéria/ Fotógaléria

oldalak/10/panorámaképek‐a‐vendégházról Panorámaképek

oldalak/23/aktuális‐programok Aktuális programok

oldalak/24/kirándulások Kirándulások

oldalak/27/kultúra Kultúra

oldalak/28/strandolás‐fürdőhelyek Strandolás, fürdőhelyek

oldalak/34/új‐medvehagyma‐és Új! Medvehagyma és....

oldalak/32/széchenyi‐pihenő‐szép‐kártya SZÉP kártya

/oldalak/4/cserkút‐falu Cserkúton

/oldalak/29/pécs Pécs

/oldalak/30/mecsek Mecsek

/oldalak/21/ökoporta‐környezetbarát‐vendégház‐szál
lás‐cserkút‐pécs‐közelében {kép}

/oldalak/21/ökoporta‐környezetbarát‐vendégház‐szál
lás‐cserkút‐pécs‐közelében ökoporta

/oldalak/18/kikapcsolódás programlehetőséggel

/oldalak/gal%C3%A9ria/6/Finoms%C3%A1gok házias ételekkel

/oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserkút‐mecsek falusi turizmus

/oldalak/30/mecsek Mecsek

/oldalak/29/pécs Pécs kultúrális 
pezsgésével

/oldalak/4/cserkút‐falu Cserkút

/oldalak/24/kirándulások#czanadomb Czana domb

/oldalak/24/kirándulások#cserkutito horgásztó

/oldalak/30/mecsek Mecsek

/oldalak/19/vendégházainkról vendégházaink

/oldalak/21/ökoporta‐környezetbarát‐vendégház‐szál
lás‐cserkút‐pécs‐közelében ökoporta

/oldalak/gal%C3%A9ria/6/Finoms%C3%A1gok finomságokat

/oldalak/13/képek‐a‐vendégházról Képeinkre

/oldalak/5/vendégház‐szállás‐szolgáltatások‐árak‐kedvezmények olcsón

/oldalak/23/aktuális‐programok programjainkkal
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Belső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

/oldalak/3/4‐fős‐vendégház‐felszereltség 4 fős vendégházunkról

/oldalak/20/6‐fős‐vendégház 6 fős vendégházunkról

/oldalak/22/szolgáltatások Szolgáltatásainkról

/oldalak/18/kikapcsolódás A kikapcsolódási 
lehetőségekről

/oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserkút‐mecsek A falusi turizmusról és a 
környékről

/oldalak/5/vendégház‐szállás‐szolgáltatások‐árak‐kedvezmények Árainkról

/oldalak/13/képek‐a‐vendégházról Tekintse meg 
fényképeinket!

/oldalak/12/online‐szállásfoglalás?id_place=1

Kattintson ide a 4 
személyes vendégház 
foglaltságának 
ellenőrzéséhez!

/oldalak/12/online‐szállásfoglalás?id_place=2

Kattintson ide a 6 
személyes vendégház 
foglaltságának 
ellenőrzéséhez!

/oldalak/15/v%C3%B6r%C3%B6sdombi‐vend%C3%A9gh%C3%A
1z‐cserk%C3%BAt‐p%C3%A9cs‐sz%C3%A1ll%C3%A1s‐mecsek
‐falusi‐turizmus

Vörösdombi Vendégház

/oldalak/4/cserk%C3%BAt‐falu Cserkút

/oldalak/29/p%C3%A9cs Szállás

/oldalak/30/mecsek Mecsek

/oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserk%C3%BAt‐mecsek Falusi turizmus

Külső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

http://test.vorosdombi.hu/oldalak/gal
%C3%A9ria/6/Finoms%C3%A1gok Mecsekalja szakácsnéja

http://maps.google.hu/maps?
f=d&source=s_d&
saddr=J
%C3%B3zsef+Attila+utca&daddr=Makay+Istv
%C3%A1n+

Vendégházunk kevesebb, mint 5km‐re
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Külső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

%C3%BAt&hl=hu&geocode=FXERvwId1rIU
AQ
%3BFajlvgId_0oVAQ&mra=dme&mrsp=1&sz=
15&sll=46.066502,18.184004&sspn=0.02027
7,0
.038581&ie=UTF8&ll=46.071325,18.158426&
;spn=0.040551,0.077162&t=h&z=14

http://www.vorosdombi.hu/oldalak/21/%C3%B6koporta‐k%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t‐vend
%C3%A9gh%C3%A1z‐p%C3%A9cs‐k%C3%B6zel%C3%A9ben 

Title tag: Ökoporta minősítés | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, Baranya, 
Pécs közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó vendégház.

Meta keywords 
tag:

vörösdombi, vendégház, vendégház mecsek, vendégház baranya, 
vendégház pécs, szállás baranya, szállás mecsek, falusi szállás, falusi 
vendégház, falusi turizmus, üdülési csekk, szép kártya, online 
szállásfoglalás

Meta description 
tag:

Ökoporta minősítés | Vörösdombi Vendégház ‐ Falusi szállás, Baranya, 
Pécs közelében, a Mecsek lábánál. Kiadó vendégház.

HEAD címek a vizsgált oldalon

H1 Ökoporta ‐ a környezetbarát szálláshely

H1 Környezet

H1 Vendégház

H1 Információadás

H1 Helyi termékek

H1 Programok

H1 Partnerség

H2 Aktuális programjaink

H2 Vendégház aink, 2010 óta ökoporta védjeggyel rendelkeznek!

Képek a vizsgált oldalon

Kép URL Alt tag Title tag

/1px 4 napraforgó 
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Képek a vizsgált oldalon

Kép URL Alt tag Title tag

vendégház

/1px Telefonszám tooltip:Telefonszám

/1px E‐mail cím

/uimg/aspage/okoporta3!s okoporta3

Belső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

mailto:tiszold@t‐online.hu tiszold@t‐online.hu

oldalak/15/vendégház‐pécs‐közelében Köszöntő

oldalak/17/vendégház‐szolgáltatások‐részletes‐ismertető Részletes ismertető

oldalak/13/képek‐a‐vendégházról Képek

oldalak/18/kikapcsolódás Kikapcsolódás

oldalak/5/vendégház‐szállás‐szolgáltatások‐árak‐kedvezmények Áraink

oldalak/12/online‐szállásfoglalás Szállásfoglalás

oldalak/6/szállás‐elérhetősége Elérhetőség

oldalak/16/mecseki‐élményzuhatag‐cserkút Mecseki Élményzuhatag

oldalak/19/falusi‐vendégházak‐baranya Vendégházainkról

oldalak/3/4‐fős‐vendégház‐felszereltség 4 fős vendégház

oldalak/20/6‐fős‐vendégház 6 fős vendégház

oldalak/21/ökoporta‐környezetbarát‐vendégház‐pécs‐közelében Ökoporta minősítés

oldalak/22/szolgáltatások Szolgáltatások

oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserkút‐mecsek Falusi turizmus

oldalak/4/cserkút‐falu Cserkút

oldalak/30/mecsek Mecsek

oldalak/galéria/ Fotógaléria

oldalak/10/panorámaképek‐a‐vendégházról Panorámaképek

oldalak/23/aktuális‐programok Aktuális programok

oldalak/24/kirándulások Kirándulások

oldalak/27/kultúra Kultúra

oldalak/28/strandolás‐fürdőhelyek Strandolás, fürdőhelyek

oldalak/34/új‐medvehagyma‐és Új! Medvehagyma és....



  Vorosdombi.hu webanalitika

Belső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

oldalak/32/széchenyi‐pihenő‐szép‐kártya SZÉP kártya

/oldalak/15/v%C3%B6r%C3%B6sdombi‐vend%C3%A9gh%C3%A
1z‐cserk%C3%BAt‐p%C3%A9cs‐sz%C3%A1ll%C3%A1s‐mecsek
‐falusi‐turizmus

Vörösdombi Vendégház

/oldalak/4/cserk%C3%BAt‐falu Cserkút

/oldalak/29/p%C3%A9cs Szállás

/oldalak/30/mecsek Mecsek

/oldalak/31/falusi‐turizmus‐cserk%C3%BAt‐mecsek Falusi turizmus

Külső hivatkozások a vizsgált oldalon

Link Anchor text

Az oldalon nem található külső hivatkozás.

Egyéb oldalelemzések

analitika: Analitikára a Google Analtytics termékét használja.
social linkek   :   Közösségi hálózatok szerepel.
rss: az rss feed nincs beállítva.
keretrendszer/cms: az oldal xhtml nyelven íródott, javascript elemekkel.
flash tartalom: nincs az oldalon. Ez azért jó, mert bár a flash animációk jól néznek ki, azokat 
nem lehet indexelni a keresőknek, így szinte teljesen megtalálhatatlanok.

Összegzés

A  http://www.vorosdombi.hu/   oldal jól megszerkesztett, designos weboldalnak tekinthető. 
Egy‐két   apró   hiba   azonban   akadnak,  mint   az   elemzésből   kiderül.    Az   oldalak   leírását, 
kulcsszavait   kellene   egy   kicsit   finomítani.   Az   oldalak   elnevezése   sem   célszerű   jelen 
formájában.  http://www.vorosdombi.hu/oldalak/15/vend%C3%A9gh%C3%A1z‐p%C3%A9cs‐
k%C3%B6zel%C3%A9ben    helyett   lehetne   simán  http://www.vorosdombi.hu/vendeghaz 
Továbbá érdemes lenne linkmarketinget folytatni, hogy az oldal PageRank értéke növekedjen 
és több link mutasson az oldalára és így előkelőbb helyen legyen a keresési listán.

A Creativa kommunikációs ügynökség ingyenes weboldal analitikáját kapta meg. Amennyiben 
segítségre van szüksége, a vázolt problémákban is tudunk segítséget nyújtani.

Üdvözlettel: Creativa.hu
info@creativa.hu


