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 A WordPress telepítése sokkal egyszerűbb, mint azt bárki gondolná. Ráadásul több opció közül lehet 

választani.  
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Alternatív telepítési módok  
• FTP-n keresztül (kézi)  

• Cpanel segítségével (automatikus)  

• Saját gépre (kézi)  

• további módszerek is ismertek, de az alapok ismertetése a kurzus célja  

Mire van szükség WordPress telepítéséhez?  
• WordPress telepítőcsomagra  

• Tárhelyre PHP futtatási lehetőséggel  

• Egy MySQL adatbázisra  

• Valamint 5 percre, amíg elkészül a WordPress weboldal  

WordPress weboldal telepítése lépésről 

lépésre  
A leckében bemutatom lépésről-lépésre a WordPress motor telepítését. A könnyebb megértés végett 

a fontosabb momentumokat képekkel is illusztráltam. FONTOS! Mielőtt WordPress-t telepítenél, 

győződj meg róla, hogy a tárhely szolgáltatód biztosítja a szükséges feltételeket.(lásd az előző 

bekezdés)  

WordPress letöltése  
Töltsd le a WordPress legfrissebb verzióját a weboldal nyelvének – valószínűleg ez a magyar – 

megfelelő nyelvi csomaggal. FONTOS! Mindig a legfrissebb WordPresst használd. Ennek az oka 

egyszerű: a legfrissebb verzió mindig a legbiztonságosabb. A letöltött csomagolt fájlt bontsd ki 

és másold fel a tárhelyedre a választott mappába.  

Fájlok feltöltés  
• a TotalCommander FTP kezelőjét  

• a FileZilla programot  

• Cpanelen keresztül  

• Természetesen, ha másik programot használsz FTP-hez, akkor az is megfelel, csak legyenek 

feltöltve a fájlok  
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Minta telepítési könyvtár megadásához  
• / –  root könyvtár a tárhely főkönyvtára a WordPress a http://www.weboldalam.hu/ URL 

címen lesz elérhető  

• /blog –  a blog könyvtárba másolt WordPress a http://www.webldalom.hu/blog URL címen 

lesz elérhető  

• aldomain / – ha van lehetőségünk aldomaint létrehozni, akkor az aldomain főkönyvtárába 

másolt WordPress a http://aldomain.weboldalom.hu/ URL címen lesz elérhető  

 

MySQL adatbázis létrehozása  
Az adatbázisban tároljuk a beállításokat és az oldal tartalmát, ezért nélkülözhetetlen.  

Hozd létre az adatbázist  

1. Lépj be a phpMyAdmin felületére  

2. Kattints az Adatbázisok menüre (lásd a képen)  

3. Megjelenik az Adatbázisok létrehozása beviteli mező (lásd a képen)  

4. Adj neki nevet  

5. Válaszd ki a megfelelő karakter kódolást (magyar: utf8_hungaisan_ci)  

6. Kattints a létrehozás gombra  

7. Az adatbázis elkészül, ha minden adatot helyesen adtál meg  
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Telepítés futtatása  
Állítsd a wp-config.php fájlt a WordPress számára írhatóvá.  

A telepítés megkezdéséhez a megfelelő URL-t kell meghívnod:  

• http://www.weboldalam.hu/ – főkönyvtár  

• http://www.weboldalam.hu/blog – alkönyvtár  

• http://aldomain.weboldalam.hu/ – aldomain  

Ha betöltött az oldal, akkor ezt kell látnod, kivéve ha a WordPress nem tudja írni a wp-config.php 

fájlt:  

 
  

Az instrukciók alapján a következő adatokra lesz szükségünk  

• Adatbázis neve: a második pontban létrehozott adatbázis neve  

• Adatbázis felhasználó: az a felhasználó, akivel az adatbázist létrehoztad  

• Adatbázis jelszó: az adatbázis felhasználó jelszava  

• Adatbázis kiszolgáló: általában localhost, de szolgáltató függő (lehet IP címet kell itt 

megadnod)  

• Tábla előtag: ahogy a segédlet is javasolja, hogy változtasd meg és én is ezt teszem. Az 

illetéktelen behatolások adatbázis oldalról elsősorban a gyárilag megadott wp_ előtag 

felhasználásával történik  
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Küldés gombra kattintva elmentjük a beállításokat és a következő lépést is megtettük a telepített 

WordPress oldal felé.  

 
  

A Telepítés megkezdése gomb lenyomásával léphetünk tovább a következő beállítási fázisra.  

A telepítés következő lépései  

1. a Weboldal nevének megadása  

2. Az admin felhasználó meghatározása (Sose nevezzük el a fő adminisztrátort “admin” 

felhasználónak, mert a hackerek ezzel a felhasználóval kezdik a tamádásaikat. Tehát 

használjunk egyedi azonosítót pl. marketinges_ferfi_2017)  

3. A jelszó megadásakor törekedj arra, hogy minél biztonságosabb kódot találj ki: a bonyolultság 

mellett a hossz is sokat számít. (minél hosszabb egy jelszó, annál nehezebb feltörni, mert 

annál több lehetséges kombináció van)  

4. Ha nem szeretnéd, hogy a keresők indexeljék a WordPress oldalad, akkor vedd ki a pipát a 

jelölőnégyzetből. (ezt csak akkor javaslom, ha nem szeretnél látogatókat)  

5. Végül meg kell adnod az email címed, amelyre a WordPress a rendszer üzeneteket fogja 

küldeni.  
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Ha ezzel megvagyunk akkor tulajdonképpen készen is vagyunk. A WordPress telepítése gombra 

kattintva tényleg elindul a telepítés és 2-3 perc alatt el is készül.  

 

  

Készen is van a WordPress weboldalad – Gratulálok!  
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A WordPress telepítése ezennel be is fejeződött. A következő linken tudsz majd belépni az 

adminisztrációs felületre: http://www.weboldalam.hu/wp-admin – a telepítés során megadott 

felhasználónévvel és jelszóval. Ha sikerült belépned, akkor fenti képhez hasonló látvány fogad.  
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