
ÚJ WEBOLDALAK KÖVETELMÉNYEI 
 

• a weboldal forgalom az elmúlt 3 hónapban meghaladja a 

3000 UU-t (a Google Analytics vagy más megbízható 

forrásból származó adatok), 

• organikus forgalmi mutató a SemStorm szerint ≥100, 

• a LES hiánya (linkcsere-rendszerek vagy világos elhelyezési 

hivatkozások), 

• az oldalnak láthatónak kell lennie a Google 

keresőmotorjában, 

• a kiadónak nem volt problémája a múltban a szolgáltatások 

végrehajtásával kapcsolatban, 

• a kiadó nem sérti a kiadókra vonatkozó WhitePress® 

szabályokat, 

• a minimális tartalomhoz kapcsolódó pontszám a WP 

szerkesztőségében 4, 

• a weboldal minimális technikai pontja 2. 

 

Portál besorolási rendszer - Tartalmi 

értékelés (0-10 pont) 

A WhitePress tudatában van annak, hogy a portálok értékelése 

egyértelműnek és objektívnek kell lennie, ugyanakkor nehéz 

meghatározni az univerzális és tisztességes iránymutatásokat. Az 

értékelési folyamat egyszerűsítése és a 100% -os objektivitás 

bevezetése érdekében a tartalmi értékelés az alábbi tényezőkből 

áll: 

 



A természetes (natív) tartalom számának 

értékelése (0-3 pont) 

 

Cél 

A WhitePress ellenőrzi, hogy a weboldal elsősorban promóciós 

(összekapcsoló) cikkeket biztosít-e, vagy a Kiadó létrehozza saját 

natív tartalmát. 
 

Módszertan: 

Az utolsó 10 cikket, illetve a natívnak minősített cikkek számát 

ellenőrzik. 

 

Pontozás: 

+3 pont - minimum 8 natív cikk, 
+2 pont - minimum 7 natív cikk, 
+1 pont - minimum 5 natív cikk, 
+0 pont - a portál kevesebb, mint 5 natív szöveget tartalmaz az 
elmúlt 10 publikált cikkben. 
 
 

Tartalom érvényessége (0-3 pont) 

 

Cél: 

A WP értékeli, hogy a weboldalt gyakran frissítik-e. 

 

Módszertan: 

Az utolsó 10 cikket ellenőrzik, és figyelembe veszik a natívnak 

minősített cikkek számát. 

 

 

 



Pontozás: 

+3 pont - az utolsó natív cikk nem régebbi, mint 1 munkanap, 

+2 pont - az utolsó natív cikk nem régebbi mint 3 munkanap, 

+1 pont - az utolsó natív cikk 10 napnál nem régebbi, 

+0 pont - az utolsó natív cikk 10 munkanapnál régebbi 

 

 

Felhasználók aktivitása - hozzászólások  

(0-2 pont) 
 

Cél: 

A WP megvizsgálja, hogy a weboldal rendelkezik-e aktív 

felhasználókkal. 

 

Módszertan: 

10 véletlenszerű cikk kerül ellenőrzésre és a hozzászólásokkal 

rendelkező cikkek száma ellenőrizhető. 

 

Pontozás: 

+2 pont - véletlenszerűen 10 cikkben legalább 5 kommentálva 

van, 

+1 pont - véletlenszerűen 10 cikkben legalább 1-et 

kommentálnak, 

+0 pont - véletlenszerűen 10 cikkben egyik sem rendelkezik 

hozzászólásokkal. 

 

 

 

 

 



Elérhetőségek nyilvánossága (0-2 pont) 

 

 

Cél: 

A WhitePress értékeli, hogy a weboldal névtelen vagy rendelkezik 

szerkesztői adatokkal, megállapítván, hogy ki áll a honlap mögött. 

 

Pontozás: 

+2 pont - a honlapon könnyen megtalálható a szerkesztőség 

telefonszáma és címe (fizikai), 

+1 pont - a honlapon megtalálható a szerkesztőség telefonszáma 

és címe (fizikai), 

+0 pont - nincs elérhetőségi adat 

 

A tartalmat és a kapcsolódó műszaki értékelést a WhitePress 

szakemberei végzik, az adott portál ellenőrzésének napján. A 

Kiadó vagy a Hirdető kérésére újra elkészíthető ez értékelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portálminősítési rendszer - Technikai 

értékelés (0-10 pont) 

 

A WhitePress megállapítja, hogy a portálok értékeléseinek 

egyértelműeknek és objektíveknek kell lenniük, ugyanakkor tudni 

kell, hogy nehéz azonosítani az univerzális és tisztességes 

iránymutatásokat. A műszaki értékelés (még "0") nem zárja ki a 

portált a platformról. Az alacsony technikai minősítés egy jel a 

hirdetőknek és a kiadóknak, a weboldal modernizálására. 

 

A műszaki értékelés a következő tényezőkből áll: 

 

W3C - HTML kód validátor (0-1 pont)  

 

Cél: 

A portál html-kódjának minőségi ellenőrzése egy univerzális 

indikátor segítségével. A weboldalt kezelő cég számára könnyen 

elérhető a pontszám. 

 

Módszertan: 

A kiválasztott véletlen aloldalt ellenőrzik a W3C érvényesítőben 

(https://validator.w3.org/) 

 

Pontozás: 

+1 pont - az oldal pozitívan teljesítette a tesztet 

+0 pont - az oldal negatívan teljesítette a tesztet. 

 

Sebességvizsgálat - aloldalak küldésének és 

generálásának ideje (0-1 pont)  

https://validator.w3.org/


 

Cél: 

A honlap küldésének és generálásának sebessége és a szerver 

véletlenszerű 4 aloldalának ellenőrzése. A teszt nem teljeskörű de 

lehetővé teszi, az olyan portálok kiszűrését amelyek sebesség, 

illetve kód problémákkal rendelkeznek. 

 

Módszertan: 

A feltöltési időnek 7 mérése van (ideértve a 3 fő oldalt és egy 4 

véletlen aloldalt). 

 

 

Pontozás: 

+1 pont - átlagos idő 1 másodpercig, 

+0 pont - az átlagos idő meghaladja az 1 másodpercet. 

 

Page Speed Insights - idősebesség-értékelés 

(mobil eszközökön) (0-2 pont) 

 

Cél: 

A weboldal felhasználóbarát (mobilbarát) szintjének ellenőrzése a 

mobil eszközök felhasználói számára, sebesség szempontjából. 

 

Módszertan: 

A portál vagy a kezdőlap véletlenszerű aloldala be van jelölve: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  

 

Pontozás: 

+2 pont - 80-nál nagyobb eredmény 

+1 pont - 50 vagy annál nagyobb eredmény 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


+0 pont - 50-nél alacsonyabb eredmény. 

 

Page Speed Insights - a felhasználók 

kényelme (mobiltelefonokon) (0-2 pont) 

 

Cél: 

A weboldal ellenőrzése a mobil eszközöket használó, böngészők 

kényelmének szempontjából.  

 

 

 

Módszertan: 

A portál vagy a kezdőlap véletlenszerű aloldala be van jelölve itt: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  

(alsó szakasz). 

 

 

Pontozás: 

+2 pont - 80-nál nagyobb eredmény 

+1 pont - 50 vagy annál nagyobb eredmény 

+0 pont - 50-nél alacsonyabb eredmény. 

 

Page Speed Insights - az asztali 

számítógépeken (0-2 pont) 

 

Cél: 

A weboldal, az asztali számítógépek felhasználóihoz való 

adaptációja, gyorsaság és kényelem szempontjából.  

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Módszertan: 

A portál vagy a kezdőlap véletlenszerű aloldala be van jelölve itt: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  

( "Desktop"). 

 

Pontozás: 

+2 pont - 80-nál nagyobb eredmény 

+1 pont - 50 vagy annál nagyobb eredmény 

+0 pont - 50-nél alacsonyabb eredmény. 

 

 

 

Google Test - kompatibilitás mobil 

eszközökkel (0-2 pont) 

 

 

Cél: 

Az oldalkészség ellenőrzése a mobileszközök felhasználóinak 

szempontjából. 

 

Módszertan: 

A portál vagy a kezdőlap véletlenszerű aloldala be van jelölve itt:  

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 

 

Pontozás: 

+2 pont - 100% -ban kompatibilis, 

+1 pont - a weboldalnak van mobil verziója, de nem 100% -ban 

kompatibilis, 

+0 pont - a weboldalnem rendelkezik mobil verzióval, és nem 

tördel. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

