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Weboldalkészítés el őtt 
Mik a weboldalkészítés buktatói és hogyan kerülheted el? 

Konkrét válaszok és ellenőrző lista az alábbi oldalon feltett kérdésekre: 
websiker.weboldalkivitelezes.hu 
 
Örülök és gratulálok egyben, hogy letöltötted ezt a dokumentumot. 
Megkockáztatom, hogy máris sok-sok kisvállalkozót előzöl meg ezzel a 
hozzáállással a piacon, hiszen nap mint nap látok még mindig olyan 
weboldalakat készülni, ami vélhetőleg nem sok nyereséget hoz tulajdonosának. 
 
Nap mint nap beszélek olyanokkal is, akiknek már van weboldala és kiderül, 
hogy nincs meg a szükséges alapinformáció még most sem, pedig évekkel 
ezelőtt készítették első internetes megjelenésüket. De inkább később, mint soha - 
akkor is segíthet ez az anyag, ha van már weboldalad. 
 
Vágjunk bele! 
 

"Hát, hogy több pénz legyen a kasszában" 
 
Milyen weboldal való neked? 
 
Erre többféle választ is lehet adni, mert a kérdés is túl nagy témakör. Bontsuk 
szét jobban! 
 
Mindig ott kezdem ügyfeleimmel a beszélgetést, hogy mi lesz a weboldal célja: 
"Hát, hogy több pénz legyen a kasszában" - szokták mondani.  
Persze, minden vállalkozásnak az a célja talán a weboldalával, de ennél jobban 
le kell bontani a célt. A következőkön érdemes elgondolkodni: 
 
Mennyire veszik meg könnyen a termékem, vagy szolgáltatásom? 
Egy pénztárcát például 2000 forint környékén el lehet azonnal adni egy 
webáruházból, de egy 140.000 forintos esküvői fotózáshoz valószínűleg nem 
egyetlen szöveges oldal fog kelleni, hogy megvegyék. 
 
Tehát lehet a weboldalam célja... 

• azonnali eladások - és ha több terméked van, egy webáruház lehet 
ajánlott hozzá 

• azonnali eladás -  csak 1-10 terméked van? Jellemzően egyszerre csak 1 
dolgot vesznek meg? 
Ma már nem kell mindenhez webáruház, hogy fizetési funkciót építhess 
bele! 
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• ajánlatkérés - ha nehezen meghatározható az ár és több paraméter kell, 
akkor egy űrlapos weboldal is remek lehet 

• infótermék letöltése - ahol több adatot kap az olvasó egy témáról és 
átnézheti, amikor több ideje van rá. Ehhez például egy korlátlan 
aloldalszámú rendszer lenne jó, hogy tesztelhető legyen 
célcsoportonként... 

• időpont foglalás - akár egyedi adatok bekérésével, ami aztán egy közös 
naptárban összegződik a telefonos foglalásokkal együtt?  
Ehhez nem ritka, hogy teljesen egyedi fejlesztés kell. 

• új termék megismertetése a piaccal - akik aztán később vásárolnak, de 
az oldal igazából az újdonságra nyitja fel a szemét és a régi alternatívával 
veti össze. Például ilyen egy blog, ami a paleolit táplálkozást szeretné 
népszerűsíteni.  
Építs érdeklődést rá bőséges információval és receptek segítségével 
mondjuk és utána már könnyebb alapanyagot eladni hozzá! 

• hűségprogram kezelés - ami a vásárlókat ösztönzi újra vásárlásra és 
egyedi akciókkal való kiszolgálásra. Ehhez is 2-3 féle weboldal 
lehetséges. 

 
Kapizsgálod már?  
Közel sincs vége a felsorolásnak, hiszen annyi célt ki lehet találni. DE a lényeg:  
Keress egy elérhetőbb kisebb célt a weboldaladnak, mielőtt csörögne a kassza.  
Még valami:  
Számomra nincs olyan, hogy csak "bemutatkozó oldal". Sok weboldal készítő 
kínál ilyet, amire felkerül a telefonszám, cím, és hogy mióta üzemel valaki 
családi kisvállalkozásként.... felejtsd el!  
Ez nagyon-nagyon kevés embert érdekel! Pláne elsőre. Ez nem cél, hogy 
nyomom azt nekik, hogy ki vagyok, és mit akarok eladni.  
Legyen egy konkrét cél!  
Ha kisüzleted van, akkor egy első vásárlást ösztönző kupon, ajándék, 
kedvezmény. Ha szolgáltatsz, akkor egy ingyenes felmérés, időpont, vagy 
ajánlatkérés... De kell egy mérhető cél, amivel nem úgy zárom be a weboldalad, 
hogy elolvastam, viszlát... és már el is felejtettem.  
 

Milyen motorral készüljön? 
 
A motor, ami a háttérben mozgatja a weboldalad. Nem mindegy milyen. Talán 
már hallottad valamelyik kifejezést: 
- WordPress 
- Drupal 
- Joomla 
- Egyedi CMS 
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Ismert megoldások, de a Te céljaidhoz melyik jobb?  
Én a WordPress mellett teszem le legtöbb esetben a voksom - ha a céloknak 
megfelel persze, mert jelen állás szerint - 2015 júniusában írom ezt – ez a 
legnépszerűbb motor.  
Találsz hozzá rendes fejlesztőt szép számmal és mindegyik érteni fogja, miről 
van szó. Nagy a verseny és az árak is korrektek.  
 
Lesznek persze ellenérvek - készülj fel! 
Az egyedi CMS mellett kardoskodók a nyílt forráskód veszélyeit emlegetik 
majd. Én is felhívom a figyelmed erre, de ez minőségi kérdés inkább, hogy 
mennyire feltörhető. Nem törnek fel minden WordPress oldalt!  
 
Nem lopnak el minden autót sem. Persze ha hiányoznak az óvintézkedések, és 
járó motorral nyitott ajtóval és forgalmival az ülésen ott hagyod a kocsid a 
pékség előtt 10 percre Budapest forgalmasabb részén, sanszosabb, hogy beugrik 
valaki és elhajt!  
 
Dolgoztam mindegyik motorral már és nem is egyszer-egyszer. Nem véletlenül 
működteti az én oldalam sem WordPress és nem véletlenül az egyik legnagyobb 
piaci részesedés az övé a web-piacon. 
 

Bérlős vagy megvásárlós?  
 
Webáruháznál szokott gyakori kérdés lenni inkább. Szeretem a bérelhető 
rendszereket, mert nincs gond a frissítésre, vírustalanításra és még újdonságok is 
kerülnek bele ingyen és bérmentve időnként.  
 
Ha bérelhető, többnyire van egy rendes ügyfélszolgálat hozzá, tehát segítőkész 
személyzet is adott a beállításokhoz. Néhány dologban viszont meg van kötve a 
kezed és egyedi fejlesztések nem kerülhetnek bele. Akkor nem bérlősre van 
egyszerűen szükséged. 
 

Ingyenes vagy fizet ős? 
 
Ingyenes weboldalt vállalkozásnak csak igen speciális esetben és nagy 
körültekintés mellett ajánlok. Amiért nem fizetsz, arra könnyű csak vállat 
rántani, ha rossz, ha eltűnik...  
Ismerek olyat, aki több évnyi blogbejegyzését vesztette el egyik napról a 
másikra egy szolgáltatás megszűnés miatt. Senkit nem értesítettek róla! 
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Vagy olyat kérnek cserébe, ami kellemetlen lehet, például rendelkeznek a 
hirdetési felületeiddel. Ilyenkor a hirdetéssel keresnek pénzt és nem tőled kérik 
el. 
Egy ügyfelem első, virágföldet árusító weboldalának tetején nagy akciós 
mellplasztika terelte el a keresgélő gazda figyelmét! Arról nem is beszélve, hogy 
ha elkattintanak az oldaladról valaki más miatt, talán sosem térnek vissza. 
 

Mire figyelj még weboldalkészítés el őtt? 
 
Ezeken kívül hadd írjak neked egy listát a nagyobb elkövethető hibákkal, amit 
érdemes kerülni: 

• nem módosítható tartalom - manapság olyan oldalt eladni amit a tulaj 
nem tud kezelni??? - Na neeeee! 
 

• Nehezen változtatható tartalmak - ez egy fokkal jobb, de vannak 
manapság olyan remek felületek, ami egyszerű, mint egy pont. Bevallom - 
hozzáértő szakemberként - a legnyakatekertebb rendszer nekem a Joomla.  
 
Kövezzenek meg a fejlesztői, de elárulom, hogy tartalmi kezelést sem 
vállalok olyannak, aki ilyet használ. Sorry. Évek óta nem tanulnak a 
hibáikból a fejlesztők és erőltetik ezt a kaotikus borzalmat. Ha ilyened van 
és megszoktad, akkor bocs, de ez a véleményem. 
De sok más rendszerben is találkozni átláthatatlan adminisztrációs 
felülettel.  
Amíg nem láttál blog / weboldal esetén egy friss WordPress-t, webáruház 
esetén egy Aurora vagy Shoprenter belső felületet, addig ne dönts, kérlek! 
Csak nézd meg mit tudnak azok és mit tud mindenki más, aki azt állítja "a 
miénk is hasonló csak kicsit olcsóbb"  
 

• nem változtatható menüsor - előre ki kell találnod, hogy mi lesz kiírva a 
menüben és kész. Miért ne jöhetne bármikor egy új menüpont és 
törölhetnél könnyen egy régit. Sok százezer forint! kategóriában is vannak 
még cégek, akik nem adnak ebben szabadságot. 

 
• korlátozott számú aloldal készítés - NEM elfogadható, hogy nem 

csinálhatsz akármennyi aloldalt. Miért?  
Ez egy másik írásom tartalma lesz valószínűleg, de ne engedd magad 
korlátozni a pénzedért! Nem drágább, ha végtelen lehetőségeid vannak. 
Ahogy elkezded használni, majd rájössz, hogy miért... 
 

• nem kitölthető SEO tartalmak - tudod, ez felelős azért, hogy mit 
lássanak rólad a Google-ben, vagy egy Facebook megosztás esetén. Ma 
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már alap, hogy ezeket a szövegeket megírhasd. 
 

• HTML kódokkal való szövegformázás - ez is a nehezen 
változtathatóság része, de kiemelem: ne kelljen egy vállalkozónak 
megtanulni különböző kódokat. A jó weboldalszerkesztő felülete hasonló, 
mint a Microsoft Word fejléce. Legalább pár funkció legyen benne: 
vastagítás, bekezdésállítás, dőlt betű, betű méret, felsorolás, link beállítás, 
kép beillesztés... 
 

• Képbeillesztés bonyolultsága - az egy külön fejezetet megér. Legyen 
olyan egyszerű betallózni egy képet a szövegbe, mint kitenni a 
Facebookra, vagy beilleszteni egy mellékletet egy levélbe a gmail 
felületén. Ennél haladóbb, ha csoportos feltöltésre is képes, tehát akár 10 
képet egyszerre "behúzhatsz". 
 

• Űrlap készítési lehetőség hiánya - ha űrlapokat készíthetsz, bármit 
megoldhatsz a célok közül. Lehet, hogy fapados módon, de meg tudsz 
vele bármit csinálni: feliratkozás, megrendelés, időpontkérés, jelentkezés, 
adatbekérés... stb. 
 

• betanítás hiánya - hiába az adminisztrálható felület, ha nem tanítja meg 
senki a használatát. Kérj mindig betanítást! 

 
Ha van még pár haladó funkció, az mindig jó, de ezek a legfontosabbak. Ha 
tényleg szeretnéd kihasználni a lehetőségeket, ezekre is kérdezz rá: 

• blogrendszer 
• hozzászólások / moderálás 
• alap design beállítások 
• galéria létrehozás 
• Google Fonts kezelés 

 
Nem baj, ha még nem tudod, mit jelentenek ezek, de hiszem, hogy egy korszerű 
weboldal már nem csúszik el ezeken! 
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A weboldalad még itt közel nincs sínen... 
 
de ha figyelembe veszed ezeket, biztos, hogy a többi részre is nagyobb figyelmet 
fogsz már fordítani.  
 
Különösen ajánlom, hogy figyelj a gondos domainnév választásra és a megfelelő 
tárhely szolgáltató kiválasztására. Hamarosan ezekről is készítek egy hasonló 
bejegyzést. 
 
Köszönöm a figyelmed, nyereséges internetes megjelenést kívánok! 
 
Üdvözlettel: 
Temesvári Richárd 
Weboldal-kivitelezési specialista, tanácsadó 
 
Weboldalaim:  
weboldal-kivitelezes.hu - http://bit.ly/wok-chechlist 
 
Websiker csomagok a sikeres induláshoz:  
websiker.weboldalkivitelezes.hu - http://bit.ly/wok-checklist-websiker 
 
Facebook oldalam:  
Weboldal kivitelezési tanácsok kisvállalkozóknak 
http://bit.ly/wok-checklist-FB 
 
Zárt Facebook csoportom kisvállalkozóknak további hasznos tanácsokért:  
Nyereséges Internetes megjelenés kisvállalkozóknak  
http://bit.ly/wok-checklist-csoportFB 
 
1 ingyenes tanács:  
Kérdezz itt: 
http://bit.ly/wok-checklist-kerdezz 
 
Konzultáció:  
Weboldal tervezési tanácsadás menete és ára itt   
http://bit.ly/wok-checklist-tanacsadas 
Időpont kérés: +36 20 974 6601 számon vagy a weboldalon 
 
 
...és végül, ha szeretnél még további hasznos é ingyenes tanácsokat megkapni 
tőlem, itt kérheted, hogy soron kívül értesítselek:  
Ingyenes tanácsok itt 
http://bit.ly/wok-checklist-subscribe 
 
 
 


