
 

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés 

szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Információrendszer-szervező 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

 

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 02 Gazdasági informatikus; 54 213 05 Szoftverfejlesztő  

 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 

 

2.8. Szintvizsga: - 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 

3.1.2. 2141 Rendszerelemző (informatikai) 

Folyamatszervező informatikus 

Információrendszer-elemző és -

tervező 

Informatikai elemző 

Rendszeranalitikus (informatikai) 

Rendszerszervező (informatikai) 

3.1.3. 2151 
Adatbázis-tervező 

és- üzemeltető 
Adatbázis-fejlesztő 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 



 

Az Információrendszer-szervező a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet 

informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai 

szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű 

(elméleti és gyakorlati) adatbázis kezelés, rendszerfejlesztés ismeretei birtokában részt vesz a 

munkahely informatikai rendszerének fejlesztésében. Koncepcionális kérdésekben feladata 

elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. 

Feladata a vállalatnál számítógéppel támogatott információs rendszer megtervezése (új 

fejlesztésként vagy programcsomag adaptálásával), illetve működő rendszer korszerűsítése, 

javítása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

- projekteteket menedzselni, e munkához informatikai célszoftvert alkalmazni; 

- egy projektcsapat tagjaként vagy irányítójaként informatikai fejlesztési projektmunkában 

dolgozni; 

- alkalmazni a tanult rendszerfejlesztési módszertant a fejlesztés teljes életciklusában, 

vagy az egyes feladatok megoldásához; 

- használni a tanult CASE eszközt az elemzésben és tervezésben; 

- a folyamatok áttekintésére, komplex elemzésére, összefüggések feltárására; 

- a felmerülő informatikát és gazdasági rendszert érintő problémákra megoldási javaslatot 

tervezni, értékelni; 

- komplex rendszertervet készíteni korszerű módszerek és eszközök segítségével; 

- adatmodellezésre; 

- rendszerkörnyezet meghatározására, információs rendszerek telepítésére és 

üzemeltetésére; 

- felhasználói igényt specifikálni, ennek alapján információs rendszert kiválasztani, 

adaptálni; 

- alkalmazni a tesztelési módszereket; 

- az üzemeltetési környezet kialakításában közreműködni, vagy önállóan meghatározni 

azt; 

- elkészíteni a különböző dokumentációkat; 

- javaslatot megfogalmazni a szoftver ergonómiai elvárásokra, igényekre vonatkozóan.  

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.4. 54 481 02 Gazdasági informatikus szakképesítés 

3.3.5. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 12006-16 Informatikai rendszerek fejlesztése 

4.4. 12007-16 Esettanulmány rendszerfejlesztésre 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 



 

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell 

állnia: 

 

- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal, 

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig. 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. 
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 12006-16 
Informatikai rendszerek 

fejlesztése 
gyakorlati 

5.2.4. 12007-16 
Esettanulmány 

rendszerfejlesztésre 
gyakorlati 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám 

számításával történik. 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A komplex gyakorlati vizsga két részből áll az alábbiak szerint: 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  

 

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének,  alrendszerének elemző 

bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma 

megoldására. 

 

Záródolgozatra vonatkozó előírások: 

 

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. 

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, 

kapcsolódásait. 

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és 

ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.  

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig 

kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. 

 

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia: 

 



 

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör: egy információrendszer, 

-alrendszer elemzési, tervezési, tesztelési dokumentációja a tanult módszertant alkalmazva, 

vagy egy vásárolt rendszer komplex bemutatása elemzési munka, igényspecifikáció, 

adaptáció és rendszerkörnyezet bemutatása). 

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges). 

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása. 

Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer,  alrendszer fejlesztésére, a 

probléma megoldására. 

Összefoglalás. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli 

prezentáció) 

 

A vizsgafeladat aránya: 30% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  

 

A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő 

adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél 

megvalósítása érdekében). A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer, 

alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza. 

A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített, meglévő adatbázisból valós SQL 

lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat aránya: 40 % 

 

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) időtartama: 150 perc 

 

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) értékelési súlyaránya: 70% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

 

A vizsgafeladat időtartama: - 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, 

előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban 

meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 



 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

honlapján érhetők el. 
A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie. 

 

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel-

e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a 

záródolgozatot – a bíráló javaslatát figyelembe véve – értékeli. 

 

A záródolgozat értékelési szempontjai: 

 

- a megoldott feladat nehézsége és időszerűsége; 

- a témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek; 

- a dolgozat szakmai minősége; 

- a záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége; 

- a záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és 

mellékletek minősége. 

 

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység „B” vizsgafeladata során a jelölt a feladat 

kidolgozásakor nem használhat segédeszközt. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. 
A 6.4. – 6.5. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak 

megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal 

6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök  

6.4. Irodatechnikai eszközök 

6.5. 

Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre) 

Kliens oldali operációs rendszerek  

Office irodai alkalmazás csomag  

6.6. 

Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre) 

Vállalatirányítási rendszer 

CASE Eszköz 

Projekt szoftver 

 

7. EGYEBEK 

- 
 

 

  




