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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség
3: 

 érettségi végzettség 
 
7.2 Szakmai előképzettség: -  

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 700 

8.2 Maximális óraszám: 800 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek 

Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 

felelősség mér-
téke 

1 

Irodai LAN hálóza-
tot működtet és hi-
baelhárítást végez. 

Ismeri az irodai há-

lózatok felépítését és 

legfontosabb hálózati 

eszközeit, technoló-

giáit, modelljeit (OSI 
és 

TCP/IP), szabványait 
(ISO/IEC 11801-
2:2017 és IEEE 

802.3, 802.11), pro-
tokolljait, címzési 

módszereket (IPv4 és 

IPv6) és beállításo-
kat. 
Ismeri a legfonto-
sabb hálózatbizton-
sági elveket és szabá-

lyokat, támadás típu-
sokat és szoftveres 
védekezési módsze-
reket SOHO hálóza-

Törekszik az 

általa működte-
tett hálózat biz-
tonságáról véde-
kezési stratégiák 
alkalmazásával 
gondoskodni. 

Önállóan felügye-
li az irodai LAN 
hálózat működé-

sét és behatárolja 

a hibát.  
Egyszerűbb prob-
lémákat önállóan, 

összetettebbeket 

szakmai irányí-

tással hárít el. 

                                                           
3
 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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toknál. 
Ismeri az irodai há-

lózatoknál leggyak-
rabban előforduló 
hálózati hibákat és 

azok elhárítását. 
2 

Vezeték nélküli 

LAN hálózatot kon-
figurál és tart karban 

irodai környezetben. 

Vezeték nélküli kli-
enseket csatlakoztat 
már meglévő veze-
ték nélküli hálózat-
hoz. 

Ismeri a legfonto-
sabb vezeték nélküli 

szabványokat, esz-
közöket, technológi-
ákat. 
Tisztában van a ve-
zeték nélküli hálóza-
tok sebezhetőségé-

vel. 
Ismeri a vezeték nél-
küli SOHO router 

alapvető, és bizton-
sági szempontból 

javasolt beállításait. 
 

Igyekszik a há-

lózatbiztonság 

megvalósítására 

az általa üzemel-
tetett vezeték 

nélküli hálózat-
ban. 

Szakmai irányítás 

mellett konfigu-
rálja és önállóan 

tartja karban az 
irodai WLAN 
hálózatot. 

3 

Munkaállomásokat 

bővít, perifériákat 

telepít, működtet, 

megelőző karbantar-
tást végez. 

Ismeri a munkaállo-
mások és perifériák 

alapvető felépítését 
és működését, leg-
fontosabb jellemzőit 

és a megelőző kar-
bantartás leggyako-
ribb eljárásait. 

A hibamentes 
folyamatos mű-

ködés elérése 

érdekében fon-
tosnak tartja a 
megelőző kar-
bantartások el-
végzését. 

Szakmai irányítás 

mellett végzi a 

munkaállomások 

bővítését, önálló-

an telepíti a leg-
fontosabb perifé-

riákat. 
Önállóan végez 

megelőző karban-
tartást. 

4 
Kliens számítógépek 

rendszerszoftverét 

(Windows, Linux), 
rendszerközeli 

szoftvereket 
(vírusírtó) és fel-
használói szoftvere-
ket (irodai program-
csomag) telepít, 

konfigurál és frissít. 
Kiszolgálókon fel-
használókat kezel, 

alapvető szolgáltatá-

sokat (tárterület, 

nyomtatás) beállít. 

Ismeri a kliens oldali 
számítógépen hasz-
nált szoftverek tele-
pítési és frissítési 

módjait, alapvető 

parancsait és szolgál-
tatásait, valamint 

alapvető beállítási 

lehetőségeit. 
Ismeri a szerver ol-
dali számítógépek 

alapvető szolgáltatá-

sait (tárterület- és 

nyomtatómegosztás, 
biztonsági mentés) és 

azok beállításait. 

Törekszik a fel-
használói igé-

nyekhez igazodó 
szoftverkörnye-
zet kialakítására. 

Önállóan elvégzi 

a kívánt szoftve-
rek telepítését, 

szükség esetén 

gondoskodik az 
eszközön koráb-
ban tárolt adatok 

biztonsági menté-

séről. 

5 Legelterjedtebb fel-
hőszolgáltatásokat 

(SaaS) felhasználói 

Naprakész informá-

ciókkal rendelkezik a 

legmodernebb felhő-

Nyitott és érdek-
lődő a legmo-
dernebb infor-

Önállóan használ 

felhőszolgáltatá-

sokat, szakmai 
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szinten használ, vir-
tuális gépeket és 

konténereket hoz 

létre. 

szolgáltatásokkal és 

virtualizációs techno-
lógiákkal kapcsolat-
ban. 

mációs techno-
lógiák és tren-
dek iránt. 

irányítással ala-
kítja ki a virtuális 

munkakörnyeze-
tet. 

6 
Használja a Git ver-
ziókezelő rendszert, 

valamint a fejlesz-
tést támogató cso-
portmunkaeszközök

et és szolgáltatáso-
kat (pl. GitHub, 
Slack, Trello, Mic-
rosoft Teams, 
Webex Teams) 

Ismeri a legelterjed-
tebb csoportmunka-
eszközöket, valamint 

a Git verziókezelő 

rendszer szolgáltatá-

sait. 

Igyekszik mun-
katársaival haté-

konyan, igazi 
csapatjátékos-
ként együtt dol-
gozni. Törekszik 

a csoporton be-
lül megkapott 

feladatok precíz, 

határidőre törté-

nő elkészítésére, 

társai segítésére. 

Webfejlesztés 

projektekben irá-

nyítás alatt dol-
gozik, a rábízott 

részfeladatok 

megvalósításáért 

felelősséget vál-
lal. 

7 Szakmai támogatást 

nyújt az irodai 

szoftverek (szöveg-
szerkesztő, táblázat-
kezelő, prezentáció 

készítő) haladó szin-
tű és hatékony hasz-
nálatához. 

Ismeri az irodai 
szoftverek alapvető- 
és haladó szintű 

szolgáltatásait. 

Ismereteinek 
átadása során 

empátiával és 

türelemmel for-
dul a segítségét 

kérők felé. 

Önállóan nyújt 

segítséget az iro-
dai szoftverek 
használatához. 

8 
Helyi és távoli relá-

ciós adatbázisokhoz 

kapcsolódik, adato-
kat lekérdez, töröl és 

módosít. 
Lekérdezések ered-
ményét CMS rend-
szerben megjeleníti. 

Ismeri a menedzselt 
rendszerek és távoli 

hozzáférések eléré-

sének módozatait, a 

relációs adatbázis-
kezelés legfontosabb 
lekérdező- és adat-
manipulációs SQL 

parancsait. 

Az adatok keze-
lésénél a törvé-

nyi előírásokat 

és a helyi szabá-

lyokat betartja. 

Szakmai irányí-

tással kezeli a 

szervezeti adato-
kat. 

9 

Nyílt forráskódú 

szoftverek alkalma-
zására tervet dolgoz 
ki és ezt közvetíti a 

vezetőség felé. 

Ismeri a nyílt forrás-
kódú operációs rend-
szer (Linux), adatbá-

zis kiszolgáló 

(MySQL) és irodai 

szoftverek alkalma-
zásának előnyeit és 

hátrányait. 

Szoftverek be-
szerzésekor 

költséghatékony 

megoldásokat 

javasol, választ. 

Szakmai irányítás 

mellet készíti el 

terveit. 

10 

CMS rendszert 
használva elkészíti, 

publikálja és karban-
tartja a munkahelyi 
honlapot. 

Ismeri a 
honlaptervezés alap-
vető szabályait és 

egy CMS keretrend-
szer használatát. 
Ismeri a szerzői jog, 

a felhasználói szer-
ződés és a személyi-
ségi jog törvényi 

A funkcionalitás 

biztosítása mel-
lett törekszik az 

esztétikus kiala-
kításra. 
Elkötelezett a 

törvényi előírá-

sok betartására. 

Kapott vázszer-
kezet, grafikai 
terv vagy minta 
alapján a webol-
dalak létrehozását 

szakmai irányítás 

mellett végzi. A 
honlap tartalmát 

önállóan aktuali-
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előírásait. zálja. 
11 

Anyanyelven és 

angol nyelven, a 
szakmai terminoló-

giának megfelelő 

szókincset használva 

kommunikál. 

Ismeri a szakmai 
terminológiát anya-
nyelven és angol 
nyelven. 

Írott kommuni-
kációjában elkö-

telezett a ma-
gyar nyelvtan és 

helyesírás al-
kalmazása iránt, 

szóban a szak-
terminológia 

használatára. 
Nyitott az új 

módszerek és 

azok terminoló-

giájának megis-
merésére. 

 

12 Ergonomikus, mun-
ka-, tűz- és baleset-
védelmi szempont-
ból biztonságos 

munkakörnyezetet 

alakít ki. 

Alapismeretekkel 
rendelkezik a mun-
kájához kapcsolódó 

munka-, tűz-, bale-
set-, környezet- és 

egészségvédelmi 

szabályokról. 

Törekszik az 

ergonómiai 

szempontoknak 
megfelelő mun-
kakörnyezet 

kialakítására. 

Betartja a munka-
, tűz-, baleset-, 
környezet- és 

egészségvédelmi 

szabályokat. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A digitalizáció a hétköznapok, a vállalati működés, a nemzetgazdasági folyamatok alapvetően 

meghatározó folyamatává vált. A digitalizáció sikerének előfeltétele a megfelelően képzett és 

motivált, digitálisan felkészült munkaerő rendelkezésre állása. Az informatikai támogató 

munkatárs birtokában van a szükséges digitális kompetenciáknak és ismeretei alkalmassá te-
szik arra, hogy kollégáit, megrendelőit tovább képezze ezen a téren. A szakmai képzés alkal-
mas arra is, hogy vállalatok, intézmények és szervezetek szakmai továbbképzés keretében 

munkatársaikat felkészítsék a digitális kihívásokra, ami a versenyképesség elengedhetetlen 

feltétele napjainkban. 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány. 

                                                           
4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


