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hibát azonosítja és a megfelelő alkatrésszel pótolja, cseréli azt. Kliens számítógépet telepít 
egy népszerű kliens oldali népszerű operációs rendszerrel (Microsoft Windows, Ubuntu Li-
nux) és alapvetően konfigurálja azt a tulajdonos igényeinek megfelelően. Az alapvető infor-

matikai infrastruktúrát karbantartja a technikus, vagy magasabb képesítéssel rendelkező rend-
szergazda munkatárs által meghatározott módon. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

7. 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): 

7.1 Minimális óraszám: 120 

7.2 Maximális óraszám: 240 

 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 
Számítógépes hard-

ver elemeket válogat 
össze egy célkonfi-
guráció felépítésé-

hez. 

Ismeri a számítógép 

alapvető hardver 

elemeit és az azokkal 
kiaknázható lehető-

ségeket. 

Törekszik a feladatnak 
legmegfelelőbb, mind 

teljesítményben, mind 
költséghatékonyságban 

megfelelő konfigurá-

ció összeállítani. 

Önállóan képes a 
hardverek tulajdon-
ságait megkeresni 

interneten és egyéb 
forrásokban. 
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Számítógépet épít 

megadott hardver 
elemek alapján. 

Ismeri a számítógép 

szerelésének munka-

védelmi előírásait és 

az egyes hardverek 
csatlakoztathatóságát, 

kompatibilitását. 

Feladatai megvalósítá-

sánál pontos, precíz, a 
munkaterületet rende-
zetten, tisztán tartja. 

Segítség nélkül rakja 
össze a számítógé-

pet. 

Informatikában fel-

használt elektronikai 

eszközben hibát azo-

nosít. 

Tisztában van az 

egyes elektronikai 
eszközök alapvető 

hibalehetőségeivel 
működésük alapján. 

Igyekszik a hiba rész-

leteinek elemzésével a 

lehető legpontosabban 

meghatározni a hiba 

forrását. 

A hibákat önállóan, 
a megfelelő leíráso-

kat beszerezve képes 

azonosítani. 

Informatikában fel-

használt elektronikai 

eszközben hibát ja-
vít, elhárít. 

A hiba és az eszköz 

működésének ismere-

tében tudja, hogy 
milyen javítási meto-

dikák alkalmazhatók 

a hiba elhárítása ér-

dekében. 

Igyekszik a javítást a 

lehető legszakszerűb-

ben végrehajtani. 

A hibákat önállóan, 
képes elhárítani. 

Hibák azonosításá-

hoz mérőműszereket 

alkalmaz (pl. multi-
méter, táptesztelő, 

kábeltesztelő). 

Tisztában van a hiba-

elhárításhoz szüksé-

ges különböző mé-

rőműszerek és segéd-

eszközök használatá-

nak technikáival és 

tudja, hogy melyik 
eszközt milyen hiba 
feltárásához tudja 

felhasználni. 

Törekszik a lehető 

legoptimálisabban 
feltárni az egyes hibá-

kat, melyhez a megfe-
lelő segédeszközöket 

használja fel. 

Önállóan képes ke-

zelni mérőműszere-

ket, melyek segítsé-

gével a hibákat pon-

tosan tudja feltárni. 

Kliens számítógépet 
telepít. 

Ismeri a kliens olda-
lon népszerű operá-

ciós rendszereket 
(Microsoft Windows, 

Ubuntu Linux) és 

azok felhasználási és 

telepítési és lehetősé-

geit. 

Motivált abban, hogy a 

telepített rendszer a 

későbbi felhasználó 

igényeit tökéletesen 

kielégítse. 

Önállóan telepít 

operációs rendszert 
(Microsoft Win-
dows, Ubuntu Li-

nux). 

Kliens számítógépen 
az alapvető konfigu-

rációkat beállítja. 

Ismeri a népszerű 

operációs rendszerek 
(Microsoft Windows, 
Ubuntu Linux) alap-
vető konfigurációjá-

nak lehetőségeit. 
(Alapvető hálózati 

beállítások, energia-
gazdálkodás, alapve-
tő adatvédelem, esz-

közök telepítése, 

alapvető programok 

telepítése) 

Törekszik a kliens 
számítógépet legjobb 
tudásának megfelelő-

en, alapvetően bekon-

figurálni a felhasználó 

igényeire szabva. 

Önállóan képes a 

telepített operációs 

rendszer alapvető 

konfigurálására. 
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Informatikai infra-
struktúrát karbantart. 

Ismeri az informati-
kai infrastruktúrák 

alapvető szerkezetét 
és karbantarthatósá-

gát. 

Igyekszik a feladatkö-

rébe tartozó karbantar-

tásokat a rendszer 

megzavarása nélkül 

végrehajtani, komo-
lyabb problémák ese-

tén pedig a rendszer-
gazdát informálja, ér-

tesíti. 

Önállóan képes a 
rendszerben azono-
sítani a karbantartási 
lehetőségeket, igé-

nyeket és szabá-

lyoknak megfelelően 
végrehajtani, illetve 
felmérni, hogy szük-

séges-e hozzá maga-

sabb szakmai kom-
petenciákkal rendel-

kező szakember. 
Informatikai hálóza-

tot figyel, ellenőriz. 
Ismeri a hálózatok 

alapvető működését 

és felismeri a szoft-
veresen észlelhető 

hálózati hibákat. 

Törekszik a szoftvere-

sen észlelhető hibákat 
szakmai kompetenciá-

inak megfelelően any-
nyira meghatározni, 

hogy azzal minél job-

ban segítse a rendszer-
gazda munkáját. 

Önállóan képes 

alapvető hálózati 
szolgáltatásokban a 
hibát észlelni és le-
írni a rendszergaz-

dának. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

Az informatikai rendszerek tervezését, kialakítását és működtetését végrehajtó technikusi és 

magasabb képesítéssel rendelkező szakemberek száma a jelenlegi munkaerőpiacon kevésnek 
mondható az informatikai rendszerek számához viszonyítva. Az egyre nagyobb digitalizációs 
átállás miatt pedig a szakemberek száma, ha még növekszik is kevés lesz, hiszen az informa-
tikai rendszerek száma és mérete drasztikus mértékben nő az idő során. Az ilyen irányú szak-
emberek terheltsége és a munkaerőpiaci hiányuk csökkenthető a számítógép szerelő munka-
társakkal, akik olyan alapvető feladatokat tudnak ellátni, átvállalni szakképesítésüknek megfe-

lelően, mellyel az informatikai rendszerüzemeltetők, rendszergazdák munkáját tudják előké-

szíteni, segíteni. A Számítógép szerelő munkatárs szakképesítés egy lényegesen kisebb 
anyagismeretet hordozó képesítés, mint a Junior rendszerüzemeltető, vagy mint az Informati-
kai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma, azonban az ilyen szakmával, vagy 
képesítéssel rendelkezők munkáját tudják segíteni. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési 

adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 


