
 
9. A szakmai követelmények leírása: 

 

9.1. Nem modulszerű felépítés esetén: 
 

 Készségek, képes-  Ismeretek Elvárt viselkedés- Önállóság és felelős- 
 

 ségek   módok, attitűdök ség mértéke 
 

      
 

    Igyekszik a szeman- 
A SEO szempontok  

    
tikus elemek segít-  

 
Egyszerű és összetett Részletesen ismeri a figyelembevételével,  

 
ségével a szabvá-  

 
felépítésű webolda- HTML nyelv gyakran önállóan készít  

 
nyoknak megfelelő-  

 lakat állít elő. használt szabványait. responsive webolda-  

 en összeállítani az  

    
lakat, alkalmazásokat.  

    
weboldalakat.  

     
 

      
 

 
Stíluslapok használa- Részletesen ismeri a 

Nyitott a legújabb Önállóan formáz 
 

 szabványok, stílusok responsive webolda-  

 
tával formázza a CSS nyelv gyakran  

 
használatával meg- lakat a mobile-first  

 weboldalak tartal- használt szabványait és  

 formázni a webolda- szemléletmód betartá-  

 
mát. működését.  

 
lakat. sával.  

    
 

      
 

CSS preprocesszort Ismer egy CSS 
Törekszik a CSS Önállóan alkalmazza  

használ az összetett preprocesszort, annak  

preprocesszor lehe- a CSS  

weboldalak tartal- használatát és alkalma-  

tőségeit kihasználni. preprosszeszort.  

mának formázására. zási lehetőségeit.  

   
 

     
 

CSS keretrendszer  
Igyekszik CSS ke- 

  
 

előre megírt stílusai- 
 

Egyedül készít CSS  

Magabiztosan ismer egy retrendszer haszná-  

nak és dinamikus keretrendszer haszná-  

CSS keretrendszert, érti latával felépíteni és  

komponenseinek latával responsive  

annak felépítését, mű- megformázni az  

segítségével összetett weboldalakat és al-  

ködését. összetett weboldala-  

weboldalakat, alkal- kalmazásokat.  

 
kat, alkalmazásokat.  

mazásokat készít. 
   

 

    
 

     
 

  Törekszik a JavaSc- 
Egyedül képes olyan  

JavaScript progra- 
 

ript programozási  

Ismeri a JavaScript programrészleteket  

mozási nyelven - nyelv képességeit  

programozási nyelv kifejleszteni, melye-  

olvasható és karban- kihasználni, hogy  

nyelvi elemeit, a kódo- ket mások is megérte-  

tartható módon- egy- mások számára is  

lási konvencióit, a tiszta nek és képesek kar-  

szerűbb programozá- olvasható, hatékony,  

kód elveket és a legjobb bantartani, illetve na-  

si feladatokat old tesztelhető és újra-  

gyakorlatokat. gyobb alkalmazások-  

meg. felhasználható kódot  

 ba is beilleszthetőek.  

  
írjon.  

    
 

Különböző algorit- 
 Kész hatékony és Önállóan választ a 

 

 egyszerű algoritmu- meglévő algoritmusok  

musokat alkalmaz az Érti a gyakori algoritmi-  

sokat kiválasztani a közül, és hatékonyan  

üzleti követelmények zálási módszertanokat.  

feladatai megvalósí- tudja azokat alkal-  

implementálásához.  
 

 
tásához. mazni.  

  
 



     
 

Konzolos parancso- 
Magabiztosan tudja a 

Kész hatékonyan Segítség nélkül állítja 
 

kat futtat a Node.js kezelni a projekt össze az alkalmazás  

Node.js alapjait, és is-  

segítségével és cso- függőségeit az npm buildeléséhez, teszte-  

meri az npm csomagke- 
 

magokat telepít, töröl keretrendszer segít- léséhez, futásához 
 

npm-el. zelőt. ségével. szükséges scripteket.  

 
 

     
 

  Igyekszik létező   
 

Kiválasztja és hasz- 
 modult, külső kom- Önállóan megkeresi 

 

Ismeri JavaScript keret- ponenseket nem újra és kiválasztja az is-  

nálja a keretrendszer  

rendszer/könyvtár ele- megírni, hanem fel- mert lehetőségek kö-  

beépített lehetősége-  

meit. használni, és testre zül az adott feladathoz  

it.  

 
szabni a már meglé- legjobban illeszkedőt.  

  
 

  vőket.   
 

     
  

 
Ismeri az objektumorien- 

 Önállóan végzi a bonyo- 
 

 Feladatai megvalósí- lultabb feladatok dara-  

 tált alapelveket, az egy-  

Objektumorientált tásakor törekszik az bokra bontását és a  

ségbezárást, felelősségi  

gyakorlatokat használ. objektumorientált kódrészletek megfelelő  

köröket, laza kapcsolato-  

 megoldásokra. osztályokba történő  

 kat és az öröklődés.  

  szervezését.  

   
 

     
 

 
Alapszinten ismeri a 

Nyitott feladatai 
Önállóan végzi a bonyo- 

 

 

lultabb feladatok dara-  

Funkcionális prog- megvalósításakor a  

funkcionális programo- bokra bontását és a  

ramozási fogalmakat különböző progra-  

zás alapelveit, működé- kódrészletek megfelelő  

használ. mozási paradigmák  

sét és főbb funkcióit. egységekbe szervezé-  

 
használatára.  

  sét.  

   
 

     
 

Automatikus tesztese- 
 Motivált abban, hogy 

Egyedül ír és használ  

Részletesen ismer egy unit a kódjait automatikus 
 

teket olvas, ír, futtat és automatikus unit tesz- 
 

kiértékel. teszt keretrendszert. tesztesetekkel fedje teket.  

 le.  

    
 

     
 

A forráskódokat ver- Átfogóan ismer egy ver- 
Elkötelezett a forrás- 

Veziókövetési feladatait 
 

kódok verziózott táro- 
 

ziókezelten tárolja. ziókövető rendszert. lásában. önállóan végzi. 
 

    
 

     
 

  Nyitott a projekteket Önállóan használ egy 
 

Folyamatos integrációs Ismer egy JavaScript build eszközzel CI/CD eszközt, hogy az 
 

eszközt használ. build eszközt. buildelni, a tesztese- alkalmazását lebuildelje 
 

  teket is ezzel futtatni. és letesztelje. 
 

     
 

Adatokat tárol Ismeri a NoSQL adatbá- Törekszik arra, hogy Segítség nélkül való- 
 

NoSQL szolgáltatás zisok alapjai és haszná- 
a felhasználói vagy sít meg egyszerű  

egyéb adatokat biz-  

használatával. latát. CRUD műveleteket.  

tonságosan tárolja.  

    
 

    
 

Külső eszköz segít- 
Alkalmazói szinten is- 

 Önállóan valósítja 
 

ségével megvalósítja Motivált a felhasz- meg a felhasználók  

mer legalább egy külső  

a felhasználók nálói adatok védel- regisztrációját, beje-  

autentikációs szolgálta-  

autentikációját (hite- mében. lentkezését és kilépte-  

  



lesítését). 
tást.  

tését.  

  
 

Hosting szolgáltató     
 

segítségével, saját 
Alkalmazói szinten is- 

Elkötelezett a meg- 
Egyedül publikál és  

vagy mások által felelő Hosting szol-  

mer egy Hosting szol- üzemeltet weboldala-  

megírt weboldalakat, gáltatókkal történő  

gáltatást. kat, alkalmazásokat.  

alkalmazásokat pub- együttműködésben.  

   
 

likál.     
 

     
 

Alkalmazásokat fej- Részletesen ismer egy 
Nyitott arra, hogy az  

 

integrált fejlesztő- Önállóan használja az  

leszt integrált fejlesz- elterjedt fejlesztőesz-  

eszköz a munkáját a adott fejlesztőeszközt.  

tőeszközben. közt.  

legjobban segítse.  
 

   
 

    
 

 


