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MOODLE 
 

A MOOLDE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) egy ingyenes, 

php nyelven íródott, tanulásirányítási rendszer (LMS - Learning Management System), e-

learning keretrendszer. 

 

MOODLE letöltése 
 

A keretrendszer ingyenesen letölthető a következő címről: http://download.moodle.org/. 

A letöltés előtt érdemes leellenőrizni azt, hogy a tárhelyünk milyen tulajdonságokkal 

rendelkezik. Egy régebbinek számító verzió 1.8.14-es verzió rendszerigénye: PHP 4.3.0, MySQL 

4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0.  

A magyar nyelvi csomag letölthető a következő címről 

http://download.moodle.org/download.php/langpack/2.0/hu.zip, de a telepítés során is lehetőség 

van a magyar kezelőfelület telepítésére. 

 

MOODLE feltöltése 
 

 A keretrendszer telepítését ajánlott egy fizetős tárhelyre elvégezni, mivel az ingyenes 

tárhelyek nem teljesen megbízhatóak és sok helyen korlátozzák a feltölthető fájlok számát 

(1.8.14-es verzió: 40MB – 4172 fájl, 736 mappa). 

 A tárhely beállításai alapján létrehozható az FTP kapcsolat, amely segítségével 

legegyszerűbben másolhatók a fájlok (ajánlott szoftver: Total Commander). 

 

 
 

Az Új kapcsolat gombra klikkelve, lehetővé válik a FTP kapcsolat definiálása. 

 

http://download.moodle.org/
http://download.moodle.org/download.php/langpack/2.0/hu.zip


Az FTP kapcsolat beállításait a szolgáltatótól kérhető le, vagy a tárhely vezérlőpultjáról 

olvasható le. 

 

A beállítások meghatározása után a Kapcsolódás gombra klikkelve tudunk a tárhelyhez 

kapcsolódni (meghajtóként jelenik meg a tárhely szerkezete). 

 

Ezután kezdhető el a kicsomagolt fájlok másolása a tárhelyre, amely a (fájlok számából 

kifolyólag) egy időigényes folyamat. 



 

A fájlok  másolása után, a honlap címének a beírása után elkezdődik a telepítési folyamat. 

A telepítés első lépésében a telepítés nyelvét kell meghatározni. Habár ez a beállítás csak a 

telepítésre vonatkozik, érdemes már itt kiválasztani azt a nyelvet, amely nyelven magát a 

keretrendszert szeretnénk használni, mivel a telepítés későbbi szakaszán felkínálja a kiválasztott 

nyelv keretrendszerre vonatkozó nyelvi csomagjának letöltését. 

 



A következő lépésben a telepítés ellenőrzi a keretrendszer működéséhez szükséges szerver-, 

illetve php-követelményeket (ha valamelyik feltételnek nem felel meg a szerver, akkor a szolgáltatóval 

kell kapcsolatba lépni, illetve a tárhely Vezérlőpultján a beállítások módosításával orvosolható ez a 

probléma). 

 

Ezután MOODLE telepítés helyét kell meghatározni (az esetek nagy százalékában megfelelőek az 

alapbeállítások). 

 

 



MOODLE keretrendszer működéséhez szükség van MySQL adatbázisra. Az adatbázis 

létrehozása, illetve a beállításai a szolgáltatótól, illetve a tárhely Vezérlőpultjáról szerezhető be. 

 

Ezután MOODLE környezet ellenőrzése (többek között a megadott MySQL adatbázisé) történik 

meg. 

 



A következő lépésben a telepítés nyelveként választott nyelvi csomag letöltése válik elérhetővé (a 

letöltött nyelven tudjuk majd a későbbiekben használni a keretrendszert – az alapértelmezett angol nyelv 

mellett). 

 

A config.php fájl létrehozásával mentésre kerülnek az előző lépésekben megadott beállítások. 

 

Ezután a szerzői jogok elolvasása és elfogadása következik. 

 

Majd aktuális változatra vonatkozó információk lesznek láthatók a képernyőnkön. 



 

A következő lépésekben elkezdődik a valódi telepítési folyamat, amely a következő részekből áll: 

Adatbázis létrehozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modultáblák létrehozása 

 

Segédprogram-táblázatok 

 

 

 



Adatbázis átalakítása 

 

 

 

 

 



Blokktáblázatok beállítása 

 

Segédprogram-táblázatok beállítása 

 

 



A telepítés végén a rendszergazda fiókját kell létrehozni. A későbbiekben ez a felhasználó 

rendelkezik a legmagasabb jogosultságokkal a létrehozott felületen. 

 

Ezután a címoldal beállításai válnak elérhetővé.  

 



A folyamat utolsó lépéseként testre tudjuk szabni a keretrendszert, megjelenést, nyelvet és egyéb 

beállításokat módosíthatunk. 

 


