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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: középfokú 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: 320 

7.2. Maximális óraszám: 640 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1. Nem modulszerű felépítés esetén: 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mér-

téke 
Egyszerűbb progra-

mozási feladatokat 

old meg Java prog-

ramozási nyelven. 

Ismeri a Java prog-

ramozási nyelv 

nyelvi elemeit és 

alapvető működését. 

Törekszik a Java progra-

mozási nyelv képességeit 

kihasználni, hogy olvasható 

és hatékony metódusokat 

fejlesszen. 

Önállóan old meg programozási 

feladatokat, melyek nagyobb 

alkalmazásokba illeszthetőek. 

Olvasható, karban-

tartható és újra fel-

használható progra-

mokat fejleszt. 

Ismeri a Java prog-

ramozási nyelv kó-

dolási konvencióit, a 

tiszta kód elveket és 

a legjobb gyakorla-

tokat. 

Arra törekszik, hogy más 

által is olvasható és tovább-

fejleszthető kódot írjon. 

Egyedül fejleszt olyan program-

részleteket, melyeket mások is 

megértenek és képesek karban-

tartani. 

Különböző algorit-

musokat alkalmaz 

az üzleti követelmé-

nyek implementálá-

sához. 

Magabiztosan ismeri 

a gyakori algoritmi-

zálási módszertano-

kat. 

Feladatai megvalósításánál 

nyitott a hatékony és egy-

szerű algoritmusokat kivá-

lasztására. 

Önállóan választ a meglévő 

algoritmusok közül, és hatéko-

nyan alkalmazza azokat. 
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Kiválasztja a 

Javaosztályok közül, 

hogy a feladatának 

megoldásához me-

lyekre van szüksége. 

Részletesen ismeri a 

Java osztálykönyv-

tárak főbb elemeit és 

azok felhasználható-

ságát. 

Igyekszik nem újra megírni 

a már létező funkciókat, 

hanem felhasználni a már 

meglévő osztályokat. 

Segítség nélkül kiválasztja az 

ismert osztályok közül az adott 

feladathoz legjobban illeszkedő-

ket. 

Objektumorientált 

gyakorlatokat hasz-

nál.  

Ismeri az objektum-

orientált alapelveket, 

az egységbezárást, 

felelősségi köröket, 

laza kapcsolatokat 

és az öröklődés. 

Feladatai megvalósításakor 

törekszik az objektumori-

entált megoldásokra. 

Önállóan végzi a bonyolultabb 

feladatok darabokra bontását és 

a kódrészletek megfelelő osztá-

lyokba történő szervezését. 

Automatikus teszte-

seteket olvas, ír, 

futtat és kiértékel. 

Részletesen ismer 

egy unit teszt keret-

rendszert. 

Motivált abban, hogy a 

kódjait automatikus teszte-

setekkel fedje le. 

Egyedül ír és használ automati-

kus unit teszteket. 

A forráskódokat 

verziókezelten tárol-

ja. 

Átfogóan ismer egy 

verziókövető rend-

szert. 

Elkötelezett a forráskódok 

verziózott tárolásában. 

Veziókövetési feladatait önálló-

an végzi. 

Folyamatos integrá-

ciós eszközt használ. 

Ismer egy elterjedt 

build eszközt. 

Nyitott a projekteket build 

eszközzel buildelni, a tesz-

teseteket is ezzel futtatni. 

Önállóan használ egy CI/CD 

eszközt, hogy az alkalmazását 

lebuildelje és letesztelje. 

Relációs adatbázisba 

adatokat szúr be, 

onnan lekérdez, 

módosít és töröl. 

Ismeri az SQL nyelv 

alapjait, működését 

és főbb elemeit. 

Az adatokat, amennyiben 

az a megfelelő megoldás, 

törekszik relációs adatbá-

zisban tárolni, és onnan 

lekérdezni. 

Egyedül végez relációs adatbá-

zisokban műveleteket. 

Java programból 

adatbázist kezel. 

Ismeri az SQL Java 

programból történő 

használatát. 

Törekszik arra, hogy a Java 

és az SQL integráció meg-

felelő legyen. 

Segítség nélkül ír olyan alkal-

mazásokat, melyek adatbázisban 

tárolnak adatokat. 

Alkalmazásokat 

fejleszt integrált 

fejlesztőeszközben. 

Részletesen ismer 

egy elterjedt fejlesz-

tőeszközt. 

Nyitott arra, hogy az integ-

rált fejlesztőeszköz a mun-

káját a legjobban segítse. 

Önállóan használja az adott 

fejlesztőeszközt. 

 

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): 

A hazai informatikai munkaerőpiacon sok ezer új állás tölthető be fejlesztőként. A programo-

zók közül főleg a Java programozók keresettek, hiszen a legtöbb üzleti alkalmazást ebben 

fejlesztettek, így ezek továbbfejlesztéséhez, üzemeltetéséhez rengeteg IT szakember szüksé-

ges. Ezeket az alkalmazásokat több tíz évig még folyamatosan életben kell tartani, így a Java 

nyelv kiszorítása a következő években még korántsem várható. A szoftverek minőségét fo-


