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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 841 04 0010 52 01
52 841 04 0010 52 02
52 841 04 0010 52 03
52 841 04 0100 52 01
52 841 04 0100 52 02
52 841 04 0100 52 03
52 841 04 0100 31 01

Forgalmi szolgálattevő
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevő

Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 15 pont
100% = 15 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat
Mi a biztonsági osztály informatikai szempontból?

Összesen: 4 pont

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 6 pont

Az …………………… olyan belső, csak egy adott vállalat számítógépes felhasználói
által elérhető, internet jellegű hálózat, amelyben a felhasználó az elérhető adatokat
olyan kezelői felületen („böngésző”) látja, mintha azok az internetről érkeznének.
Ahány felhasználó kívánja a szoftvert egyidejűleg használni, annyi számú
………………………….. kell megszerezni.
……………. ……….minősül a gazdasági társaság gazdasági tevékenységéhez
kapcsolódó minden tény, információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban együtt:
adat), amelynek titokban maradásához a gazdasági társaságnak méltányolható érdeke
fűződik, nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy
felhasználása a gazdasági társaságnak jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a
gazdasági társaság a szükséges intézkedéseket megtette.
3. feladat
Összesen: 5 pont
A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
Az üzleti titok jogszerű nyilvánosságra hozatala a minősítés és védelmi intézkedések
megszűnését jelenti.
A

rosszindulatú

Igaz
programokkal

szembeni

Hamis
védekezést

szűréssel,

megfelelő

teszteljárások kidolgozásával, a programok és adatok használatba vétele előtti
ellenőrzésével, továbbá az adminisztrátori jogosultsággal végzett tevékenységek
korlátozásával kell megvalósítani.

Igaz

Hamis

A számítógépes hálózat topológiáját tekintve lehet helyi méretű (WAN) vagy
szélesebb területet érintő (LAN).

Igaz

Hamis

A fokozott és kiemelt biztonsági osztályba sorolt számítógépes alkalmazások esetében
rendszeresen biztonsági másolatokat kell készíteni a rendszer által kezelt adatokról,
amelyek felhasználásával az éles adatállomány szükség esetén reprodukálható.
Igaz

Hamis

Minden adathordozót újraalkalmazás előtt, továbbá felszabadítás és selejtezés után az
adatok megsemmisítését eredményező megfelelő eljárással törölni kell.
Igaz
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Hamis

