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A Fogalomtár napjaink uralkodó technológiai trendjeihez illeszkedő, a tartalom-előállítást és 
technikai szolgáltatást igény szerint egyben kezelő „wiki” jellegű natív tartalommarketing-
megoldás.

A Fogalomtár megoldás fejlesztését eredetileg saját tartalommarketing munkáink támogatására 
kezdtük el. Célunk az volt, hogy az alkalmazással gyorsan fejleszthető és publikálható legyen egy 
olyan online felhasználói kisokos, mely:  

• tartalomszerkezetéből és technológiai megoldásaiból fakadó magas Google-megfelelésével 
támogatja új felhasználók organikus elérését;

• biztosítja a meglévő felhasználók jobb kiszolgálását;
• automatizált szolgáltatásaival támogatja a folyamatos tartalomfejlesztést;
• alkalmazása az egyedi fejlesztésekkel vagy a korábbi online eszközökkel szemben 

költséghatékony megoldást jelent.

Ha mindez most kicsit komplikáltan hangozna, talán a legegyszerűbb egy élő példán megmutat nunk, 
mi is ez: ezt a fogalomtárat például a Modern Vállalkozások Programja részére készítettük.

Röviden: mi a Fogalomtár?  

https://digitalisfogalomtar.vallalkozzdigitalisan.hu/
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Új felhasználók elérése: 
A keresőből organikusan érkező új felhasználók eléréséhez szükséges SEO-megoldásokat és magas Google-meg felelést 
a fogalomtárak wiki-jellegű tartalomszerkezete és az alkalmazott technológiai megoldások együttesen biztosítják.

Szponzorált tartalmak:
A márkához lazán kapcsolódó tartalmi tematikákat feldolgozó fogalomtárak megvalósítása és publikálása. 

Felhasználók tájékoztatása:
Legyen az egy bonyolultabb tájékoztató portál, webáruház, vagy más online szolgáltatás – az online felületekre érkező, 
alacsony digitális kompetenciákkal bíró felhasználók tájékoztatására tökéletes GYIK megoldást biztosít.

Az adott szakterülettel kapcsolatos edukáció:
Számos online szolgáltatás igénybevétele a digitális írástudás mellett más szakmai ismereteket is igényel 
a felhasználó részéről, legyen az egy pénzügyi termék vagy épp valamilyen digitális szolgáltatás. A Fogalomtár 
mindehhez tökéletes technikai megoldást, és (szükség szerint) tartalmat is biztosít. 

Belső kommunikáció:
Egy nagyobb szervezetben fontos, hogy mindenki ugyanazt értse egy adott fogalmon. Könnyen használható belső 
tudástárak kialakítására is kiváló megoldást ad a Fogalomtár.

Miben segíthet a Fogalomtár?  
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A Fogalomtár egy mobil tartalomfogyasztásra (is) optimali zált, 
a felhasználó minél gyorsabb kiszolgálását célzó megoldás.

Mivel minden fogalomhoz egy önálló url-t és oldalt hoz létre 
a rendszer, így azok közvetlenül hivatkoz hatók akár egy 
másik fogalomból, akár a Fogalomtár rendszerén kívülről. 

Mind a belső, mind a külső linkek magából a fogalom 
magyarázó szövegéből, a konkrét szóra kattintva érhetők el 
– e linkeket külön is listázza a rendszer a fogalmak oldalain. 
A fogalmak szabadon tartalmazhatnak szöveget, képet vagy 
éppen videókat.

A megjelent tartalmak szabadon módosíthatók, illetve 
bármikor újabb fogalmakat is hozzá lehet adni a fogalom-
tárhoz: ekkor a belső logikai kapcsolatokat biztosító linkek is 
könnyen létre hoz hatók a régi és az új fogalmak között. 

Ha élesben is megnézné az oldal működését: 

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/kekszalag-utvonal

A Fogalomtár működése /1.

A fogalom megnevezése

A tartalom készítésének dátuma

Hibabejelentő

A fogalom magyarázata

A fogalomtár 
más fogalmaira 
mutató linkek

Kapcsolódó 
fogalmak és külső 
linkek tematikusan 
csoportosított 
listája

Szponzori megjelenés

Utoljára megtekintett fogalmak listája

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/kekszalag-utvonal
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Az egyes fogalmak 
a feltöltésnél csoportokba 
rendezhetők (ezt hívjuk 
dossziénak), ezek 
címoldalai  is mutatják 
az adott dosszié tartalmát.

A Fogalomtár működése /2.

A dossziéban található további 
fogalmak listája és linkje

A dosszié (ami egyben egy 
fogalom is) megnevezése

Ha élesben is megnézné az oldal működését:  

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/dosszie/kekszalag

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/dosszie/kekszalag
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A Fogalomtár címoldala 
tartalmazza az összes 
dossziét, és egy a 
kulcsszavakra prediktív 
keresést biztosító 
keresőmezőt…

A Fogalomtár működése /3.

Ha élesben is megnézné az oldal működését: 

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/

Beköszöntő szöveg 
(ami persze elhagyható).

A fogalomtárban található 
dossziék listája és linkje

Prediktív 
keresőmező

Logó

Összes fogalom 
száma és 
elérhetősége

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/
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… egy a főoldalról 
elérhető külön oldal 
pedig ABC sorrendben 
az összes fogalmat  
– és persze az azokra 
mutató linket.

A Fogalomtár működése /4.

A fogalomtárban 
található összes fogalom 
ABC sorrendben

Megrendelő logója

Ha élesben is megnézné az oldal működését: 

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/fogalmak?all=1#definitions

https://kekszalag.csakalenyeg.hu/fogalmak?all=1#definitions


hitelgarancia

fedezet

közösség 
vállalás

óvadéki 
letét

agrár hitel

hitel típus

kamat
hitel

idegen forrás forrás bevonás

saját forrás

beruházási 
hitel
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A Fogalomtár alapelvei

KONTEXTUS 
TEREMTÉS
Az érthetőség érdekében a kontextust 
is meg kell teremteni: segíteni kell a fel-
használót a továbblépésben, és ehhez 
az egyes magyarázatok közötti tartalmi, 
logikai kapcsolatok létrehozása és meg-
jelenítése szükséges.

AZONNALI VÁLASZ
A tartalomelemeknek azonnal be 
kell töltődniük, a várt információk-
nak azonnal megtalálhatóaknak kell 
lenniük ahhoz, hogy a felhasználó 
elégedett legyen.

EGY FOGALOM,  
EGY ALDOMAIN
A SUG Fogalomtár minden 
fogalma  egy önálló al do maint 
és megjelenítést kap, így 
közvetlenül linkelhető, elér-
he tő és szabadon csoporto-
síthatóak a fogalmak.

KÖZÉRTHETŐSÉG
A tartalmakat úgy kell elkészíteni, 
hogy azok bármilyen előképzettség 
nélkül érhetők legyenek, a fogalma-
zásnak tömörnek és lényegre törő-
nek kell lennie.

MÁRKATARTALOM ÉPÍTÉS
A SUG Fogalomtár arculata testre szabható, kártyái 
szponzorálhatóak, és közvetlenül – akár az egyes fogal-
mak szintjén – összekapcsolhatóak a Megrendelő on-
line megjelenésével. A SUG Fogalomtár oldalaira akár 
display típusú hirdetések, szponzori anyagok is beköt-
hetőek, illetve saját további „hirdetési” oldalak is ké-
szíthetőek és szabadon berakhatóak a fogalmi hálóba.

„MOBILE FIRST”
Mivel mára a mobil internetelérés lett az elsőd-
leges a magyar internetezők többségénél, így a 
tartalom, a vizuális elemek, a felhasználói inter-
akciók tervezésekor a mobil eszközökön való 
működést tekintettük elsődlegesnek.  

KONTEXTUS-
TEREMTÉS
Az érthetőség érdekében a kontextust 
is meg kell teremteni: segíteni kell a fel-
használót a továbblépésben, és ehhez 
az egyes magyarázatok közötti tartalmi, 
logikai kapcsolatok létrehozása és meg-
jelenítése szükséges.

AZONNALI VÁLASZ
A tartalomelemeknek azonnal be kell 
töltődniük, a várt információknak 
azonnal megtalálhatóknak kell lenni ük     
ahhoz, hogy a felhasználó elégedett  
legyen.

EGY FOGALOM,  
EGY URL
A Fogalomtár minden 
fogal ma egy önálló url-t és 
oldalt kap, így közvetlenül 
linkelhető, elér he tő és sza-
badon csoportosíthatók  a 
fo gal    mak.

KÖZÉRTHETŐSÉG
A tartalmakat úgy kell elkészíteni, 
hogy azok bármilyen előképzettség 
nélkül érthetők legyenek, a fogalma-
zásnak tömörnek és lényegre törőnek  
kell lennie.

MÁRKATARTALOM-ÉPÍTÉS
A Fogalomtár arculata testre szabható, kártyái szpon-
zorálhatók, és közvetlenül – akár az egyes fogalmak 
szintjén – összekapcsolhatók a megrendelő online  meg-
jelenésével. A Fogalomtár oldalaira akár display típusú 
hirdetések, szponzori anyagok is beköthetők, illetve 
saját további „hirdetési” oldalak is készít hetők és sza-
badon berakhatók a fogalmi hálóba.

„MOBILE FIRST”
Mivel mára a mobil internetelérés lett az elsőd-
leges a magyar internetezők többségénél, így a 
tartalom, a vizuális elemek, a felhasználói inter-
akciók tervezésekor a mobil eszközökön való 
működést tekintettük elsődlegesnek.  

ELLENŐRZÖTT ÉS FRISS TARTALOM
A felhasználók által (is) készített közösségi jellegű fogalomtárakkal ellentétben a Fogalomtár csak ellenőrzött, rendszeresen aktualizált, folya-
matosan frissen tartott anyagokat tartalmaz.
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A Fogalomtár szolgáltatásai /1.

A FOLYAMATOS TARTALOMFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE
A platform rugalmasan képes kezelni az új fogalmak, kategóriák, gyűjtemények létrehozatalát és 
beillesztését, régiek kikapcsolását, megszüntetését, fogalmak átrakását, aktualizálását – mind-
ezt a belső linkek hálózatának automatikus frissítésével.

ÚJ FELHASZNÁLÓK ELÉRÉSE
Az online marketingen belül el nem túlozható fontossággal bír a keresőmarketing (SEO), hiszen – a fizetett hirdetéseken túl – ez biztosítja 
a ke re ső ből érkező új látogatók or gani kus elérését. A jó SEO azonban nem min den:  a Google algoritmusai számos technológiai (például az oldal  
sebessége, szerkezete) és tartalmi (például  a belső és külső linkek, kulcsszavak) jellemző alapján döntik el, hogyan értékelnek egy oldalt – ami 
aztán  eldönti, hogy egy adott kulcsszóra  történő kereséskor a találati listán hányadik helyen szerepel majd.
A Csak a lényeg fogalomtárak maxi  má    lisan megfelelnek e szempontoknak, amit jól mutatnak a rendszer tesz te  lésére létrehozott saját 
 fogalom  tá runk a Start Up Guide Galaxis adatai is: 

SUG GALAXIS
• KULCSSZAVAK ÁTLAGOS 
GOOGLE HELYEZÉSE (2021-2022)

2021 2022

38
Q1

34,2
Q2

17,6
Q3

13,8
Q4

13,2
Q1

12,2
Q2

A 2021. január végi 
nyilvános publikálást 

követően a fo ga  lom  tár 
direkt forgalma 

– a szokásos online  
kommu ni kációs eszközök 

használata híján –  
szinte vál to zatlan, miközben 

a foga lom  tárban szereplő 
fogalmak Google-helye zése 
folya matosan javult és ezzel 
pár huza mo san a fogalomtár 
organikus elérése a kezdeti 
látogató szám sok szorosára 

emelkedett.
2021 2022

36 | 5

Q1

64 | 134

Q2

52 | 856

Q3

84 | 2681

Q4

94 | 3442

Q1

125 | 4499

Q2

Direkt
Organikus keresés

SUG GALAXIS
• EGYEDI LÁTOGATÓK SZÁMA 
(2021 – 2022)
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A Fogalomtár szolgáltatásai /2.

SZPONZORI LAYOUT 
ÁTVÉTELE
Mivel a fogalomtáraknak nincs saját 
menürendszerük, így könnyen átve-
hető a szponzor online megjelenésé-
nek layoutja, és maga a megjelenés 
akár a szponzor saját domainján is le-
hetséges (ekkor szükséges egy 
A domain rekord bejegyezése, ami a 
fogalomtár platform szerverének IP-
címére mutat). 

LINKELHETŐSÉG
Mivel minden fogalom egy önálló 
URL, ezért bárhonnan linkelni lehet 
egy adott fogalomra, akár egy másik 
online megjelenésből, akár egy QR 
kód alkalmazásával fizikai térből – pl. 
egy áruházból, ügyfélszolgálatról – is.

A FOLYAMATOS TARTALOMFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE
A platform rugalmasan képes kezelni az új fogalmak, kategóriák, gyűjtemények létrehozatalát és 
beillesztését, régiek kikapcsolását, megszüntetését, fogalmak átrakását, aktualizálását – mind-
ezt a belső linkek hálózatának automatikus frissítésével.

AUTOMATIKUS SEO-BEÁLLÍTÁS
A platform az egyes fogalomtárak és az egyes fogalmak  
SEO-beállításait automatikusan végzi el, ráadásul  a vá-
lasztott, a Google elvárásainak szinte maximálisan 
meg felelő technológia, megjelenítés, a valós, originális 
tartalom és a belső linkek alkal ma zá sának köszönhetően 
tapasztalataink szerint igen jó organikus eredménnyel.

JOGOSULTSÁGKEZELÉS 
ÉS VÁLTOZÁS KÖVETÉS
A fogalomtárak adminisztrátori funk-
cióit változáskövetés és egy jól struk-
turált jogosultsági rendszer segíti, 
hogy a lehető legbiztonságosabb 
módon lehessen hatékonyan kezelni 
a fogalomtár tartalmait. 

PREZENTÁCIÓS MODUL
Amennyiben a fogalmak (definíciók) sztenderd, kis szövegméretűek, akkor a platform biztosítja 
azt a lehetőséget, hogy egy automatikus mentéssel egy ppt prezentációba vagy bármilyen más 
megjelenésbe beilleszthető, a fogalom címét, szövegét, a szponzor arculatát, logóját, URL-jét is 
tartalmazó, előre meghatározott layouttal rendelkező kép készüljön róla, mely könnyen 
felhasználható később bármilyen prezentációban, vagy egyéb kommunikációban.
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A Fogalomtár szolgáltatásai /3.

SZPONZORI BOX
Minden fogalom- vagy gyűjtőoldal tartal-
mazhat egy vagy több előre definiált 
szponzori bokszot, melyen a szponzor 
natív megjelenései (pl. a kontextusnak 
megfelelő aloldalra mutató közvetlen lin-
keket tartalmazó rövid „call to action” le-
írások), a szponzori támogatás vagy más 
egyéb natív hirdetései jelenhetnek meg.

LEADGYŰJTŐ BOX
Minden fogalom- vagy gyűjtőoldal tartalmazhat egy olyan speciális szponzori boxot, mely lehetővé teszi  
egy érdeklődő számára bizonyos alapadatok megadását. Ezeket az adatokat a szponzor saját ügyféloldalán  
(pl. Excel tábla) vagy egy API-n keresztül éri el. (E megoldás esetében a szponzor az adatkezelő, a Pressonline 
egy a szponzor és a Pressonline között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján az adatfeldolgozó – amit 
be kell illeszteni a szponzor adatkezelési nyilatkozatába is.)

ÜGYFÉLOLDAL (DASHBOARD)
Egy jelszóval védett, a szponzor képviselői 
részére  elérhető oldalon a platform folyamato-
san mutat ja  a fogalmak hálózatának fontosabb 
jellemzőit, a belső linkek (kapcsolódások) fogal-
mankénti számát, a rendszer fontosabb látoga-
tottsági (Google  Analytics) adatait, a generált 
prezentá ciós  képek listáját és letöltési linkjét, 
 illetve a be gyűjtött leadek adatait.

HIRDETÉSI BOX
Minden fogalom- vagy gyűjtőol-
dal lehetőséget biztosít a szponzor 
online  kampányaiban használt 
display  – programmatic hirdetések 
(HTML 5) befogadására.

AUTOMATIKUS FACEBOOK LINK PREVIEW
A platform automatikusan létrehozza az egyes fogalmak Facebook-megosztásához szükséges, a fogalom címét és a szponzor logóját is tartalmazó, 
előre definiált layouttal rendelkező megosztásképet a fogalmak Facebook-megosztásának támogatására.

FACEBOOK-KÖVETŐ PIXEL
A beépített Facebook-követő pixel segítségével 
a platform támogatja a tartalomfogyasztáson 
alapuló célcsoportok létrehozását az oldal 
látoga tó iból. Ezeket a cél cso portokat Facebook 
Vállal  ko  zás ke zelőn keresztül osztjuk meg a 
szpon zorral, így haté kony remar keting kam pá-
nyo  kat tud nak  futtatni ezekre a közönségekre 
az adat védelmi szabályoknak megfelelő módon.
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A Fogalomtár platform működő referenciái közül már 
bemutattuk a Modern Vállalkozások Programja 
digitalizációs fogalomtárát és a Kékszalag fogalom  tárat, 
most nézzünk pár további példát:

• a kreatívipari vállalkozók számára készült 
fogalomtárat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
Magyar Formatervezési Tanácsával és a Budapest 
Design Week csapatával együtt készítettük;

• a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából készült el 
az MFB pénzügyi termékeinek fogalmait bemutató 
Összetartók Fogalomtára;

• és végül – de messze nem utolsó sorban –  
elkészítettük a hazai mikrovállalkozókat segítő  
saját fogalomtárunkat is a Start Up Guide Galaxist.

Fogalomtár referenciák

https://digitalisfogalomtar.vallalkozzdigitalisan.hu/
https://kekszalag.csakalenyeg.hu/
https://kreativipar.fogalomtar.startupguide.hu/
https://osszetartok.startupguide.hu/
https://galaxis.startupguide.hu/
https://kreativipar.fogalomtar.startupguide.hu/
https://digitalisfogalomtar.vallalkozzdigitalisan.hu/
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Számos online és offline tartalomfejlesztési, digitalizációval kapcsolatos tanácsadási projektben vettünk 
részt a cég megalapítása óta eltelt 15 évben. Ha bővebben is tájékozódna cégünkről, akkor 
társaságunkról, projektjeinkről, partnereinkről további részleteket itt olvashat.
Projektjeink közül talán a már jó 10 éve elindított és azóta folyamatosan fejlesztett Start Up Guide 
programra vagyunk a legbüszkébbek, mely mára az egyik legnagyobb magyar független mikro- és 
kisvállalkozás-fejlesztési tartalomprogrammá és tartalommarketing-projektté nőtte ki magát.

Több mint 125 ezer példány nyomtatott ingyenes könyv, több mint 50 ezer ingyenes online letöltés, közel 
40 szakértő szerző és mintegy 30 együttműködő partner – ez volt eddig a Start Up Guide program.

Ha további részletekre kíváncsi a program online és nyomtatott termékeiről, referenciáiról  
itt talál bővebb információkat.

https://startupguide.hu/pressonline/
https://startupguide.hu/
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A Start Up Guide programban támogatóként, 
hirdetőként, tartalmi együttműködőként partnereink voltak:

Partnereink



Ha részleteiben is érdekelné, hogy 

a Csak a lényeg fogalomtárak miben segíthetik üzletmenetét, 

javasoljuk a Csak a lényeg oldal és GYIK böngészését!

Ha bármilyen kérdése lenne 

egy Csak a lényeg fogalomtár megvalósításával, 

működésével, fejlesztésével kapcsolatban,  

lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen:

Szenes Gábor

ügyvezető, Pressonline Kft.
gabor.szenes@pressonline.hu

https://csakalenyeg.hu/
https://gyik.csakalenyeg.hu/
https://startupguide.hu/pressonline/

