T 0642-06/4/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 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: 20 pont
100% = 20 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat
Összesen: 4 pont
Milyen információvédelmi biztonsági intézkedések tehetők? (Legalább négyet soroljon
fel!)

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 6 pont

Aki üzleti titkot haszonszerzés végett vagy másnak vagyoni hátrányt okozva
jogosulatlanul megszerez, felhasznál vagy nyilvánosságra hoz, ………………………
követ el.
……………………… a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény,
információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak
méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a
szükséges intézkedéseket megtette.
Az ……………………… rendszer üzemeltetéséről üzemeltetési naplót kell vezetni,
melyet folyamatosan ellenőrizni kell.
3. feladat
Összesen: 10 pont
A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
A tűzfal lényege, hogy akadályt képezzen az internet és a számítógép között, és megvédje
azt a rosszindulatú behatolásoktól.

Igaz

Hamis

2 pont

A féreg olyan kártékony program, amely önállóan képes reprodukálni magát és károkat
okozni a rendszerben.

Igaz

Hamis

2 pont

Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.

Igaz

Hamis

2 pont

Az adat sértetlenségének védelme a jogosulatlan változtatás elleni védelmet jelenti.
Igaz

Hamis

2 pont

A leggyengébb láncszem elvét (minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme)
figyelembe véve az információvédelmi rendszert úgy kell kialakítani, hogy minden
területen egyenszilárdságú védelmet biztosítson.
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Igaz

Hamis

2 pont

