
Rottenbacher Tamás
WordPress Magyarország tag, Nyílt Web Alapítvány alapító,
WP Budapest MeetUp szervező, Senior WP developer
#wpmeetup 2020. Március 10.

Hosting kérdés:
Mi alá ne adjunk?



● Nyílt Web Alapítvány egyik alapító tagja vagyok
● WordPress Magyarország csapatához tartozom közel 4 éve
● 2006 óta honlapkészítéssel, 2008-tól WordPress fejlesztéssel, 

2010 óta WordPress oldalak üzemeltetésével foglalkozom
● 2018 óta több szerverrel rendelkezem (fizikai és cloud VPS)
● Tavalyi évben többször is előadó voltam, idén pedig átvettem a 

WP Budapest MeetUp szervezését
● Több hazai WP-s projektet indítok és vezetek, ami a közösséget 

támogatja

Röviden rólam



A WordPress egy CMS (tartalom kezelő 
rendszer) mely működtetéséhez és bizonyos 
kényelmi funkciók használatához a hosting 

környezetnek meg kell felelnie egyes 
feltételeknek.



Technikai oldalról a WordPress rendszerkövetelménye:
 

● 7.3-as PHP verzió
● Adatbázis terén Mysql 5.6 vagy MariaDB 10
● Minimum ~30 MB tárhely és ~5 MB adatbázis méret

Milyen feltételeknek?



Ami erősen ajánlott (szinte elvárt):
  

● HTTPS, avagy másként SSL
● Minimum ~500 MB tárhely és ~50 MB adatbázis méret,

mivel feltöltünk szöveges és képi tartalmakat, amiknek hely kell
● Minimum 30 napos, naponkénti biztonsági mentés
● Minimum 2db FTP user és 10 e-mail cím lehetőség
● Apache: mod_rewrite funkció
● Curl() függvény a PHP-n belül
● Minimum 64 MB biztosított memória kapacitás

Milyen feltételeknek?



Milyen feltételeknek?

Feltételnek érdemes még venni:
  

● Ügyfélszolgálat minősége
● Tárhely admin, kezelő felület használhatósága
● Szolgáltató oldalán elérhető segédanyagok
● 1-1,5 másodperc alatti TTFB (Time to First Byte)
● Gigabites hálózati kapcsolat
● Napi, eltérő hálózaton tárolt biztonsági mentés
● Egyénileg választható PHP verzió
● Minimum 99% feletti rendelkezésre állás



Leggyakoribb mesék hosting oldalakról:
  

● “Villámgyors SSD tárhely” 

Vajon mit tud, egy optimalizált, céges bemutatkozó oldal,
‘normál’ HDD-s tárhelyen?

0-100 között tegyék meg tétjeik, a 0 a lassú, a 100 a gyors, jó érték.

A fölös reklámszövegek



Normál HDD-s tárhely



Leggyakoribb mesék hosting oldalakról:
  

● “Villámgyors SSD tárhely”
● Speciális WordPress tárhely
● Woocommerce tárhely
● 200.000 db megengedett fájl mennyiség
● GDPR kompatibilis tárhely
● Ajándék ingyenes SSL
● Korlátlan tárhely*
● Korlátlan domain név

A fölös reklámszövegek



Hogy deríthetem ki?

  

● Teszt tárhely vásárlással, 1 hónapra
● Átmásoljuk a honlapunkat
● Méréseket végzünk, többször
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Túl alacsony Fölöslegesen drága

Pár száz Ft/hó árszabású szolgáltatásoknál 
nem lehetséges minőségi és biztonságos 
technikai hátteret adni, továbbá képzett 
szakember tapasztalatát megfizetni.

Egy átlagos weboldalhoz fölösleges VPS, 
10 GB-os tárhely és SSD így, SSD úgy 
szerver, CDN szolgáltatás stb.. Ne 
fizessünk teljesen felesleges plusszokért, 
amik díja havi több ezer forint lehet.

Mi az az a díj, ár amivel már vigyázni érdemes?



Egy átlag, hazai céges weboldal, illetve kis 
látogatottságú webáruház normális 

minőségű szolgáltatónál történő hostingja
évi 12-20 ezer Ft

között alakul jelenleg, amit Én 
minimumként ajánlani tudok.

Persze erősen szolgáltató és cél függő!
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Köszönöm a figyelmet!


