MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi / ajánlott program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
– a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 55 810 01 0000 00 00 Mérnökasszisztens szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet,
– 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII.23) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél)
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
2. A szakképesítés (elágazás) OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
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A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01
A szakképesítés megnevezése:

Mérnökasszisztens

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

3129

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

55 810 01 0010 55 10
Műszaki informatikai mérnökasszisztens

2
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szaképzést
folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az "Együttműködési
megálapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató,
szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– idegennyelvi szaktanterem
– számítógép-terem
A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A "hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
30-60 kredit a képzési program figyelembevételével
beszámítandó
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés (elágazás) munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb technikusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Hardver eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
Operációs rendszereket telepít, konfigurál, üzemeltet
Alkalmazásokat telepít, üzemeltet
Műszaki-informatikai rendszereket telepít, üzemeltet
Információs rendszereket fejleszt

azonosító száma
55 481 01 0000 00 00
55 481 02 0000 00 00
55 481 03 0000 00 00
55 481 04 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Általános rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Telekommunikációs asszisztens
Web-programozó

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés (elágazás) követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hálózati rendszert használ
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez
Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a
szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában magyar és idegen nyelven
Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Szabványokat használ
Értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szövegszerkesztő programok használata
B Táblázatkezelő programok használata
B Adatbázis-kezelés
C Grafikai és prezentációs programok használata
C Operációs rendszerek
C Programozási alapok
C A számítógép felépítése, működési elve
C Számítógépek karbantartása
C Szoftverek telepítése
C Számítógépek üzemeltetése hálózatban
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C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B

Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
Internet szolgáltatások
Az adatok technikai és jogi védelme
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Multimédia alapjai, alapfogalmak
Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
Multimédia-alkalmazások
Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Jog, közjog és polgári jog
Hulladékkezelési eljárások
Biztonságos munka feltételei
Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
3
ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
2
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
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Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények
meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, költségterv kidolgozásában, kockázatelemzésben
Közreműködik a szükséges hardver-, szoftver-, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ügyvitelszervezés
C Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
C Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)
C Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C Európai és hazai munkaerőpiac
C Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C Tárgyalások tervezése, szervezése
C Viselkedéskultúra
B Kommunikáció
C Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
B Projektmenedzsment
B Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
B Projekt-dokumentálási módszerek és eszközök
B Vállalkozás/gazdaságtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi nyelvhasználat
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyakorlottan részt vesz egy adott feladat megoldására alkalmas informatikai rendszer
szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározásában
Közreműködik a szükséges hardver- környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Közreműködik az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő operációs
rendszer illetve rendszerek kiválasztásában
Közreműködik az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek
kiválasztásában
Használja a leggyakoribb szerver és felhasználói operációs rendszereket
Telepíti és konfigurálja a tipikus szerver és felhasználói operációs rendszereket
Telepíti a hálózati kapcsolatokhoz szükséges komponenseket (meghajtók,
protokollok), elvégzi a szükséges konfigurálást
Ellátja az operációs rendszerekhez kapcsolódó alapvető rendszergazdai feladatokat
Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve meghatározza a feladat
megoldására alkalmas műszaki informatikai rendszer szükséges jellemzőit,
specifikációit
Kialakítja a szükséges hardver környezetet, az adott műszaki szakterület
szakemberével együttműködve
Meghatározza az informatikai eszközszükségletet, topológiát és kapcsolást
Kiválasztja az adott feladat megoldását támogató alapszoftvereket, a szoftverfejlesztői
környezetet és az alkalmazói szoftvereket
Elvégzi a rendszer teszteléséhez, működtetéséhez szükséges egyszerűbb programozási
feladatokat
Telepíti és üzembe helyezi a műszaki informatikai rendszert, elvégzi kezdeti tesztelését
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges
karbantartási, javítási tevékenységeket
Feltárja a tipikus hibákat, és meghatározza elhárításuk módját
Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve közreműködik a rendszer
továbbfejlesztésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása
B Személyi számítógép hardver konfigurálása
B Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B Kommunikációs rendszerek telepítése, üzembe helyezése
B Helyi számítógépes hálózat (LAN) telepítése, üzembe helyezése
B Helyi számítógépes hálózati (LAN) szerver hardver, szoftver konfigurálása
B Üzemeltetési, balesetvédelem, garanciális és karbantartási előírások
B Hálózatfelügyelet
B Weblap-készítés
B Vállalati információs rendszerek
B Adatkezelési, adattárolási módszerek
B Adatbázis-kezelő rendszerek
B Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
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B
B
B
B
B

Számítógép architektúrák
Számítógép architektúrák
Windows alapú operációs rendszerek
Unix alapú operációs rendszerek
Számítógép-hálózatok felépítésének, működése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL Képszerkesztés
3
ECDL CAD
3
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Gépírás
5
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1200-06 Információs rendszerek fejlesztése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszert/alkalmazást tervez
Rendszert/alkalmazást fejleszt
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Programozási alapfogalmak
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és

B
B
B
C
C
B
B
B

Programozási technikák
Strukturált programozási nyelv (pl. C)
Objektum-orientált programozási nyelv (pl. Java, C++)
Weblap-készítése
Vállalati információs rendszerek
Adatkezelési, adattárolási módszerek
Adatbázis-kezelő rendszerek
Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Információforrások kezelése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Folyamatábrák készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Telepíti és üzembe helyezi a számítógépes rendszer szerver és kliens egységeit,
valamint a szükséges hálózati eszközöket
Elvégzi a szükséges konfigurálási, hangolási tevékenységeket
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a kezdeti tesztelést
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges
karbantartási, javítási tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Villamosságtan
B Elektronika
B Digitális elektronika
B Méréstechnika
B Irányítástechnika
B Beágyazott rendszerek alkalmazása
B Mérnöki tervezőrendszerek
B Számítógépes dokumentációkészítés
B Számítógép architektúrák
B Számítógép-hálózatok felépítése, működése
9

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szerelési rajz olvasása, értelmezése
3
Szerelési rajz készítése
3
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3
Összeállítási rajz készítése
3
Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése
4
Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok készítése
5
Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
4
Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazói szoftvereket telepít és felhasználói igény szerint konfigurál
Gondoskodik a frissítések, illetve új verziók telepítéséről
Segítséget nyújt a felhasználóknak az alkalmazások használatához
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Személyi számítógép hardver konfigurálása
B Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B Informatikai alapfogalmak
B Szoftverek csoportosítása
B
Információkezelés alapfogalmai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Adatkezelési, adattárolási módszerek
5
Windows alapú operációs rendszerek
10

5
5
4
5
4
4

Unix alapú operációs rendszerek
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Gépírás
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
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Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai mérnökasszisztens
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
1180-06
1181-06
1199-06
1200-06
1201-06
1202-06

megnevezése
Korszerű munkaszervezés
Gazdálkodási, projektvezetési modul
Műszaki informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése
Információs rendszerek fejlesztése
Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltése
Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
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8. A képzés szerkezete
Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai
mérnökasszisztens megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

361/2.0/1181-06

361/4.0/1180-06

361/3.0/1180-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
2 361/1.0/1180-06
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8 361/2.0/
8
9 1181-06
9
10
10
11
11
12
12
13
361/2.0/1180-06
13
14
14
15 361/1.0/1181-06
15
16
16
17
17
18
18
361/2.0/1199-06
19
19
20
20
21
21
361/2.0/
22
22
1199-06
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
361/2.0/1200-06
28
28
361/1.0/1200-06
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 360 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2

361/2.0/1201-06

361/1.0/1201-06

361/2.0/1201-06

361/1.0/1201-06

361/2.0/1201-06

361/1.0/1201-06

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

361/3.0/1202-06

361/2.0/1202-06

361/1.0/1202-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai mérnökasszisztens
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4
5
6

361/1.0/1180-06
361/2.0/1180-06
361/3.0/1180-06
361/4.0/1180-06
361/1.0/1181-06
361/2.0/1181-06

7

361/1.0/1199-06

8

361/2.0/1199-06

9

361/1.0/1200-06

10

361/2.0/1200-06

11

361/1.0/1201-06

12

361/2.0/1201-06

13

361/1.0/1202-06

14
15

361/2.0/1202-06
361/3.0/1202-06

Informatikai alapismeretek
ECDL ismeretek
Védelmi előírások
Jog és kommunikáció
Vállalkozási ismeretek
Projektmenedzsment
Műszaki Informatikai rendszer
tervezése
Műszaki Informatikai rendszer
üzelmetetése
Információs rendszerek fejlesztése,
üzemeltetése
Adattárolás
Hardver eszközök telepítése,
konfigurálása, tesztelése,
üzemeltetése
Hardver eszközök telepítése,
konfigurálása, tesztelése,
üzemeltetése gyakorlat
Alkalmazások telepítése,
konfigurálása
Alkalmazások frissítése
Felhasználói támogatás
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

12
0
24
68
25
16

0
0
0
0
0
0

21
79
0
0
0
20

33
79
24
68
25
36

75

0

0

75

0

0

85

85

50

0

90

140

30

0

0

30

140

0

0

140

0

0

140

140

50

0

55

105

55
55
600

0
0
0

55
55
600

110
110
1200
1560

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

15

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1180-06 Korszerű munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása,
minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla, nyugta kibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
16

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
23. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1199-06 Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, konfigurálása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszaki-informatikai rendszerek telepítése, konfigurálása, üzemeltetése szakdolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
24. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1200-06 Információs rendszerek fejlesztése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási
ismeretek, programozás módszertani ismeretek, programozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tervezési alapismeretek, fejlesztési alapismeretek, tesztelési és dokumentálási
ismeretek, programozás módszertani ismeretek, programozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
26. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai mérnökasszisztens
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
26. vizsgarész: 15
25. vizsgarész: 15
24. vizsgarész: 20
23. vizsgarész: 30
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Mérnökasszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez”
c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 810 01 0010 55 10 azonosító számú, Műszaki informatikai mérnökasszisztens
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1180-06

Informatikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

361/1.1/1180-06
361/1.2/1180-06
361/1.3/1180-06

12
0
0

0
0
0

0
12
9

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

33

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Az információtechnológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ
Szabványokat használ
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógép felépítése, működési elve
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Programozási alapok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Multimédia alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Érti és értelmezi a feladatköréhez tartozó tevékenységgel vagy minősítéssel kapcsolatos
szabványokat
Hálózati rendszert használ
Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ
Vírusellenőrzést, vírusirtást végez
Hálózati rendszert használ
20

Asszisztensi feladatkörben mérnöki munkában közreműködik
Számítógépes alkalmazói programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
B típus Üzemeltetés, adatmentés, archiválás
C típus Számítógépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1180-06

ECDL ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

361/2.1/1180-06
361/2.2/1180-06
361/2.3/1180-06
361/2.4/1180-06
361/2.5/1180-06
361/2.6/1180-06

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szövegszerkesztő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3. szint ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1180-06
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A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Táblázatkezelő programok használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – haladó szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
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Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentációkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Grafikai és prezentációs programok használata
C típus Multimédia alapjai, alapfogalmak
C típus Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret
C típus Multimédia-alkalmazások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.5/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Operációs rendszerek
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Szoftverek telepítése
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.6/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépet használ (általános célra)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Internet-szolgáltatások
C típus Hálózati alapismeretek, hálózati operációs rendszerek
C típus Számítógépek üzemeltetése hálózatban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakszerűen részt vesz az áramütést szenvedett elsősegélynyújtásában
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges
és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat
Fokozottan felügyel az áramütéses balesetek megelőzésére
Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és -irányítással kapcsolatos feladatot végez
Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza
Hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezel, illetve tárol
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza, megköveteli a szükséges
és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelési eljárások
B típus Biztonságos munka feltételei
B típus Környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.1/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érti és értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jog, közjog és polgári jog
C típus Az adatok technikai és jogi védelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/4.2/1180-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai angol nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában, magyar és idegen nyelven
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Érti, értelmezi és elmagyarázza az angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus,
publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit és adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése
C típus Szókincsbővítés, szövegértés és kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
2. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Idegennyelvi szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1181-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gazdálkodás, vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek
elemzésében, megteremtésében
Számlaadatokat értelmez, ellenőriz, egyszerű számlákat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás/gazdaságtan
C típus Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek)
C típus Európai és hazai munkaerőpiac
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaerőpiaci ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Alapvető pénzforgalmi feladatokat old meg
Egyszerű költségszámítási feladatokat végez a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan
Gazdálkodási ismereteket alkalmaz a termelés, üzemeltetés folyamataiban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ügyvitelszervezés
C típus Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Projekttervezés, -vezetés, -dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a helyzetfelmérésben, a követelmények, erőforrásigények meghatározásában
Közreműködik a munkaterv, a költségterv kidolgozásában, a kockázatelemzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
C típus Tervezés, elemzés, értékelés számítógéppel
C típus Projekt alapismeretek (erőforrás tervezés)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Projektterv készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
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Irodatechnika, hírközlő és kommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a szükséges hardver, szoftver, operációs rendszer és kliensoldali
programok kiválasztásában, a környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektmenedzsment
C típus Kommunikáció
C típus Tárgyalások tervezése, szervezése
C típus Korszerű irodatechnika (másoló, adattároló és -feldolgozó gépek)
C típus Elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök
C típus Viselkedéskultúra
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi nyelvhasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esettanulmány készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1181-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és tárgyalástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a projekt dokumentálásában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Projektdokumentálási módszerek és eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 40%
Projekt dokumentáció készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszer tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyakorlottan részt vesz egy adott feladat megoldására alkalmas informatikai rendszer
szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározásában
Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve meghatározza a feladat
megoldására alkalmas műszaki informatikai rendszer szükséges jellemzőit, specifikációit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása
B típus Személyi számítógép hardver konfigurálása
B típus Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B típus Kommunikációs rendszerek telepítése, üzembe helyezése
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
B típus Számítógép architektúrák
B típus Windows alapú operációs rendszerek
B típus Unix alapú operációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
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Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a szükséges hardver- környezet kialakításában, meghatározza ennek
eszközszükségletét
Kialakítja a szükséges hardver környezetet, az adott műszaki szakterület szakemberével
együttműködve
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása
B típus Személyi számítógép hardver konfigurálása
B típus Számítógép architektúrák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint információforrások kezelése
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoftver tervezés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Közreműködik az adott alkalmazási környezethez legjobban illeszkedő operációs rendszer
illetve rendszerek kiválasztásában
Telepíti és konfigurálja a tipikus szerver és felhasználói operációs rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása
B típus Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B típus Adatkezelési, adattárolási módszerek
B típus Adatbázis-kezelő rendszerek
B típus Windows alapú operációs rendszerek
B típus Unix alapú operációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint információforrások kezelése
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL CAD
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoftver tervezés II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az adott feladat megoldását támogató alkalmazói szoftverek
kiválasztásában
Kiválasztja az adott feladat megoldását támogató alapszoftvereket, a szoftverfejlesztői
környezetet és az alkalmazói szoftvereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Információs rendszerek üzembe helyezése és konfigurálása
B típus Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B típus Vállalati információs rendszerek
B típus Adatkezelési, adattárolási módszerek
B típus Adatbázis-kezelő rendszerek
B típus Windows alapú operációs rendszerek
37

B típus Unix alapú operációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint információforrások kezelése
3. szint ECDL Képszerkesztés
3. szint ECDL CAD
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki Informatikai rendszer üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a leggyakoribb szerver és felhasználói operációs rendszereket
Ellátja az operációs rendszerekhez kapcsolódó alapvető rendszergazdai feladatokat
Elvégzi a rendszer teszteléséhez, működtetéséhez szükséges egyszerűbb programozási
feladatokat
Telepíti és üzembe helyezi a műszaki informatikai rendszert, elvégzi kezdeti tesztelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki Informatikai rendszer hálózati üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a hálózati kapcsolatokhoz szükséges komponenseket (meghajtók, protokollok),
elvégzi a szükséges konfigurálást
Meghatározza az informatikai eszközszükségletet, topológiát és kapcsolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikációs rendszerek telepítése, üzembe helyezése
B típus Helyi számítógépes hálózat (LAN) telepítése, üzembe helyezése
B típus Helyi számítógépes hálózati (LAN) szerver hardver, szoftver konfigurálása
B típus Hálózatfelügyelet
B típus Weblap-készítés
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
B típus Számítógép-hálózatok felépítésének, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki Informatikai rendszer Dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartási,
javítási tevékenységeket
Feltárja a tipikus hibákat, és meghatározza elhárításuk módját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Üzemeltetési, balesetvédelem, garanciális és karbantartási előírások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint gépírás
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1199-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki Informatikai rendszer fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve közreműködik a rendszer
továbbfejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Windows alapú operációs rendszerek
B típus Unix alapú operációs rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
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Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

42

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1200-06
A tananyagelem megnevezése:
Információs rendszer tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszert/alkalmazást tervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Programozási alapfogalmak
B típus Programozási technikák
C típus Vállalati információs rendszerek
B típus Adatkezelési, adattárolási módszerek
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1200-06
A tananyagelem megnevezése:
Információs rendszer fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszert/alkalmazást fejleszt
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és megjelenítési
módonként való külön tárolását, archiválását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Strukturált programozási nyelv (pl. C)
B típus Objektum-orientált programozási nyelv (pl. Java, C++)
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
B típus Adatkezelési, adattárolási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.3/1200-06
A tananyagelem megnevezése:
Információs rendszer tesztelése, bevezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalati információs rendszerek
B típus Adatbázis-kezelő rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.4/1200-06
A tananyagelem megnevezése:
Információs rendszer dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Weblap-készítése
C típus Vállalati információs rendszerek
B típus Adatbázis-kezelő rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Dokumentáció készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1200-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatkezelés, adattárolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és megjelenítési
módonként való külön tárolását, archiválását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatkezelési, adattárolási módszerek
B típus Adatbázis-kezelő rendszerek
B típus Adatvédelmi és adattitkosítási módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tervezési feladat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1201-06

Hardver eszközök
telepítése,
konfigurálása,
tesztelése,
üzemeltetése

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

jellege

azonosítója

szk

361/1.1/1201-06

45

0

0

szk

361/1.2/1201-06

45

0

0 140

szk

361/1.3/1201-06

50

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök telepítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti és üzembe helyezi a számítógépes rendszer szerver és kliens egységeit, valamint a
szükséges hálózati eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamosságtan
B típus Elektronika
B típus Digitális elektronika
B típus Méréstechnika
B típus Mérnöki tervezőrendszerek
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
B típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése
5. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
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Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépek összeszerelése, üzembehelyezése
Operációsrendszerek telepítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök konfigurálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges konfigurálási, hangolási tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Digitális elektronika
B típus Beágyazott rendszerek alkalmazása
B típus Mérnöki tervezőrendszerek
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése
5. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optimális illesztőprogramok telepítése, a lehető legjobb működés érdekében
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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361/1.3/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök tesztelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a kezdeti tesztelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes dokumentációkészítés
B típus Beágyazott rendszerek alkalmazása
B típus Méréstechnika
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz készítése
3. szint Összeállítási rajz készítése
4. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok készítése
4. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hardver tesztek futtatása, ellenőrzése
Tesztek eredményének értékelése, az eredmények alapján az egyes beállítások
megváltoztatása
Tesztelés teljes körű dokumentálása
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12. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1201-06

Hardver eszközök
telepítése,
konfigurálása,
tesztelése,
üzemeltetése
gyakorlat

jellege

azonosítója

szk

361/2.1/1201-06

0

0

35

szk

361/2.2/1201-06

0

0

35

szk

361/2.3/1201-06

0

0

35

szk

361/2.4/1201-06

0

0

35

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

140

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök telepítése (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti és üzembe helyezi a számítógépes rendszer szerver és kliens egységeit, valamint a
szükséges hálózati eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Villamosságtan
B típus Elektronika
B típus Digitális elektronika
B típus Méréstechnika
B típus Mérnöki tervezőrendszerek
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
B típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése
5. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépek összeszerelése, üzembe helyezése
Operációsrendszerek telepítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.2/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök konfigurálása (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges konfigurálási, hangolási tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Digitális elektronika
B típus Beágyazott rendszerek alkalmazása
B típus Mérnöki tervezőrendszerek
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok értelmezése
5. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Optimális illesztőprogramok telepítése, a lehető legjobb működés érdekében
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
361/2.3/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök tesztelése (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a kezdeti tesztelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógépes dokumentációkészítés
B típus Beágyazott rendszerek alkalmazása
B típus Méréstechnika
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szerelési rajz készítése
3. szint Összeállítási rajz készítése
4. szint Elektronikai és logikai kapcsolási rajzok készítése
4. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hardver tesztek futtatása, ellenőrzése
Tesztek eredményének értékelése, az eredmények alapján az egyes beállítások
megváltoztatása
Tesztelés teljes körű dokumentálása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.4/1201-06
A tananyagelem megnevezése:
Hardver eszközök üzemeltetése (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartási,
javítási tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Beágyazott rendszerek alkalmazása
B típus Számítógép architektúrák
B típus Számítógép-hálózatok felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Számítógép-hálózati topológiai és kábelezési rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hibakeresés
Felfedezett hibák javítása
Hibanapló készítése, az üzemeltetés dokumentálása
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13. TANANYAGEGYSÉG

361/1.0/1202-06

Alkalmazások
telepítése,
konfigurálása

jellege

azonosítója

szk

361/1.1/1202-06

50

0

0

szk

361/1.2/1202-06

0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.1/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazások telepítése, konfigurálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazói szoftvereket telepít és felhasználói igény szerint konfigurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyi számítógép hardver konfigurálása
B típus Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Szoftverek csoportosítása
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Adatkezelési, adattárolási módszerek
5. szint Windows alapú operációs rendszerek
5. szint Unix alapú operációs rendszerek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet csoportbontásban
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói felület testreszabása
Eszköztárak konfigurálása
Személyre szabott egyéni beállítások elvégzése
Termékregisztrációk elvégzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/1.2/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazások telepítése, konfigurálása (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazói szoftvereket telepít és felhasználói igény szerint konfigurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyi számítógép hardver konfigurálása
B típus Személyi számítógép szoftveres konfigurálása
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Szoftverek csoportosítása
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Adatkezelési, adattárolási módszerek
5. szint Windows alapú operációs rendszerek
5. szint Unix alapú operációs rendszerek
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói felület testreszabása
Eszköztárak konfigurálása
Személyre szabott egyéni beállítások elvégzése
Termékregisztrációk elvégzése
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14. TANANYAGEGYSÉG

361/2.0/1202-06

Alkalmazások
frissítése

azonosítója

szk
szk

361/2.1/1202-06
361/2.2/1202-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/2.1/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazások frissítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a frissítések, illetve új verziók telepítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Új verziók nyomonkövetése
Frissítéshez kapcsolódó regisztrációk elvégzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
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óraszáma

0
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361/2.2/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazások frissítése (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a frissítések, illetve új verziók telepítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gépírás
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Új verziók nyomonkövetése
Frissítéshez kapcsolódó regisztrációk elvégzése
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15. TANANYAGEGYSÉG

361/3.0/1202-06

Felhasználói
támogatás

azonosítója

szk
szk

361/3.1/1202-06
361/3.2/1202-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
361/3.1/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasználói támogatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a felhasználóknak az alkalmazások használatához
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói kérdések megválaszolása
Programok használatának alapszintű bemutatása
Távsegítség nyújtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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361/3.2/1202-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhasználói támogatás (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a felhasználóknak az alkalmazások használatához
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Informatikai alapfogalmak
B típus Információkezelés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói kérdések megválaszolása
Programok használatának alapszintű bemutatása
Távsegítség nyújtása
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