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Mielőtt weboldalt küld a Katalógus Portfólió  bármely oldalára, olvassa át a szabályzatot.
A szabályzat be nem tartása, a weboldal azonnali törlését jelenti.

    
    1. Miről szól az oldal? 

A linkkatalógus különböző címzavak alatt, weboldalak adatait jeleníti meg. Egy weboldal
minél több viszontlinkkel (backlink) rendelkezik, annál jobb helyezéseket fog elérni a
keresőkben, így érdemes regisztrálni a katalógusokba.   
    2. Milyen weboldalak küldhetők be?

Az oldalhoz bármilyen témájú weboldal hozzáadható - nincsen korlátozás -, ha a
hozzáadandó weboldal témája megfelel a weboldal hozzáadáskor megjelölt kategóriáknak. Egy
weboldalt csak olyan kategóriába küldjön be, melynek tartalma releváns az adott kategóriával,
ellenkező esetben megeshet, hogy az adott oldalt minden más kategóriából is törölhetjük.  

    3. Hány kategóriába küldhető be egy weboldal?
Egy oldal - URL -, illetve az oldal bármilyen aloldala, korlátlan számban, korlátlan számú

kategóriához adható hozzá, amennyiben az oldalak tartalma releváns a megadott kategóriákra.
Ha nem releváns kategóriákba küld be, túl sok azonos domain alatt lévő aloldalt, akár az
összes korábbi beküldött oldalát törölhetjük a rendszerből!

  
    4. Hogyan adhatok hozzá weboldalt?

A bal oldalt lévő kategóriák részben, válassza ki az oldal legrelevánsabb kategóriáját. A
kategóriára való kattintás után, mind a navigációs, mind a tartalmi részben, alkategóriákat talál.
Válasszon ki egy alkategóriát, majd a tartalmi részben lévő "Weboldal hozzáadás ide" linkre
kattintva, eléri a Weboldal hozzáadása űrlapot. A mezők kitöltésével, itt adhat hozzá új oldalt.

  
    5. Megfelelési paraméterek

A katalógusnál a weboldal hozzáadó űrlapban, fel vannak tüntetve a szükséges karakter
számok egy adott mezőre vonatkozóan, továbbá azt is láthatja, hogy mely mezőket kötelező
kitölteni. A katalógusban történő megjelenés feltétele ezek betartása.   
    6. Földrajzi hely

Földrajzi helyet akkor adjon meg, ha az oldalt egy adott földrajzi régióhoz szeretné kötni. A
földrajzi helyhez megadható ország, város vagy akár utca és házszám is.   
    7. További kategóriák hozzáadása

A Weboldal hozzáadása űrlapon, a "Kategória csere / hozzáadás" linkre kattintva, a lenyíló
ablakban, további kategóriákat adhat meg. Ne feledje, csak olyan kategóriákat adjon meg,
melyre a beküldendő weboldal releváns, ellenkező esetben az oldalt, akár az összes
kategóriából törölhetjük.   
    8. Weboldal leírása

A weboldal leírása olyan kell legyen, mely nem fordul elő más internetes tartományok alatt.
A szövegre a linkkatalógus szerkezstője Google keresőben rákeres, így amennyiben a
beküldeni szándékozott weboldal leírásából egy adott szövegrészt más oldalon is megtalál, a
weboldalt töröli a rendszerből.

Ha egy adott oldalról több aloldalt is beküld, úgy minden egyes aloldal számára külön
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leírás szükséges. Minden aloldalhoz, külön leírást adjon meg, egyébként fenn tartjuk a jogot, a
weboldal teljes kitiltására.   
    9. A szöveg minősége, felépítése

 A megjelenéshez fontos, hogy értelmes szöveget küldjön be. A túl sok  enter, írásjel illetve
kulcsszó halmozás elutasítást eredményehzet.   
    10. HTML tagok - Linkek a leírásban

A weboldal leírásában alkalmazhatók, a megjelölt HTML tagok. 1 darab link helyezhető el
a tartalomba.   
    11. Viszontlink

A weboldal elbírálásánál kevésbé szigorú a szerkezstő, amennyiben a viszontlinket
helyez ki. 

Viszontlinket azonban nem veszünk figyelembe olyan oldalakon, melyek nem érhetők el a
keresők számára, vagy silány minőségűek.   
    12. Csak viszontlink adása mellett

Csak viszontlink adása mellett kerülnek a katalógusba felvételre az alábbi jelleggel bíró
oldalak: linkkatalógusok, warez, pornó, gyors pénzkereseti lehetőség, egy oldalas terméket
értékesítő oldalak, made for adsense oldalak.

A made for adsense oldalakat kivéve, a viszontlink az esetükben nem lehet magán a
beküldeni kívánt oldalon.   
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