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SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA képzés 
megnevezése: Junior Java backend fejlesztő 

KÉPZÉSI PROGRAM 
Vonatkozó jogszabályok: 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.); 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.); 
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (Il. 7.) Kom. rendelet 

(Fkr.); A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (Il. 7.) Korm. 

rendelet (Szkr.); 

1. A képzési program 

1.1. Képzés megnevezése Junior Java backend fejlesztő 

1.2. A programkövetelmény megnevezése 06134005 szárnú Junior Java backend fejlesztő 

megnevezésü szakképesítés megszerzésére irányuló 

szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
1 3 Ágazat megnevezése Informatika és távközlés 

 Besorolása a képzési területek 

egységes osztályozási rendszere 

(KEOR) szerinti kód alapján: 
0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése 

1 5. A szakmai képzéssel megszerezhetö 

szakképesítés megnevezése Junior Java backend fejlesztö 

1.6 
Szintjének 

besorolása 

Az Európai Képesítési 

Keretrendszer (EKKR) 

szerint 
4 

A Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) 

szerint: 
4 

A Digitális Kompetencia 

Keretrendszer szerint: 5 

7. 
A szakképesítés és az azzal betölthetó 

munkakör vagy végezhetö 

tevékenység kapcsolata, összefüggése 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetö 

szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal 

szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható 

munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten 

gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben 

szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg 

nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai 

készségek megszerzésére irányul. 

1.8. 

A szakmai képzéssel megszerezhetö 

szakképesítéshez szükséges képzési 

tartalom szabadalmi vagy szerzöi 

jogi oltalom alatti állása 

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt nem áll. 
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1.9. A képzés célja 

A Junior Java backend fejlesztő szakképesitéssel betölthetó 

munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és 

kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése 

a Junior Java backend fejlesztö szakképesítés megszerzésére 

irányuló független akkreditált képesítd vizsgára, melynek 

sikeres teljesítése esetén Junior Java backend fejlesztő államilag 

elismert képesítő bizonyítványt kapnak. 
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  Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési 
esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a 
szakképesítés munkaeröpiaci relevanciáját: 

A hazai informatikai munkaeröpiacon sok ezer új állás 

tölthetö be fejlesztőként. A programozók közül föleg a 

Java programozók keresettek, hiszen a legtöbb üzleti 

alkalmazást ebben fejlesztettek, így ezek 

továbbfejlesztéséhez, üzemeltetéséhez rengeteg IT 

szakember szükséges. 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 folyamatosan 

biztosítani kell, hiszen a hibásan üzembe állított 

szoftverek mérhető károkat képesek okozni. A megírt 

szoftvereket üzemeltetni kell, biztosítani kell, hogy a 

felhasználók nap mint nap zavartalanul használhassák. 

Ezek további fejlesztési feladatokat jelentenek, új üzleti 

és nem funkcionális igények kielégítését, létezö funkciók 

karbantartását vagy továbbfejlesztését, változó 

jogszabályi környezetnek való megfelelést. 

 
A képzés célcsoportja 

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a 

programba való bekapcsolódás feltételeinek és a 

szakképesítéssel betölthetó munkakörökben kívánnak 

elhelyezkedni. 



 

3 
Szignó helye 

SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA 
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2. A képzés során megszerezhetö kompetenciák 
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21. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetó szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb 
munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása. 

A Junior Java backend fejlesztö a Java programozás nyelv segítségével a Java osztálykönyvtárakat, 

a kódolási konvenciókat, az objektumorientált és a tiszta kód elveket használva, egyszerübb 

algoritmizálási feladatokat old meg. Munkája ellenőrzéséhez unit teszteket ír, olvas és kiértékeli 

azokat. A Junior Java backend fejlesztő verziókövetö rendszert használ a csoportos és/vagy 

egyéni projektjei során. Buildelésre folyamatos integrációs eszközt (CMCD) használ. A Java 

programokból kiadja az SQL utasításokat, melyhez ismeri az SQL nyelv alapjait. Programozásra 

integrált fejlesztöeszközt (IDE) használ. 

 A szakmai követelmények leírása: 

Sorszám 
Készségek, 

képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitúdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1 

Egyszerűbb 

programozási 

feladatokat old meg 

Java programozási 

nyelven. 

Ismeri a Java 

programozási nyelv 

nyelvi elemeit és 

alapvető 

működését. 

Törekszik a Java 

programozási 

nyelv képességeit 

kihasználni, hogy 

olvasható és 

hatékony 

metódusokat 

felesszen. 

nállóan old meg 

programozási feladatokat, 

melyek nagyobb 

alkalmazásokba 

illeszthetöek. 

2 

Olvasható, 

karbantartható és újra 

felhasználható 

programokat fejleszt. 

Ismeri a Java 

programozási nyelv 

kódolási 

konvencióit, a tiszta 

kód elveket és a 

legjobb akorlatokat. 

Arra törekszik, hogy 

más által is 

olvasható és 

továbbfejleszthetó 

kódot írjon. 

Egyedül fejleszt olyan 

programrészleteket, 

melyeket mások is 

megértenek és képesek 

karbantartani. 

3 

Különböző 

algoritmusokat 

alkalmaz az üzleti 

követelmények 

implementálásához. 

Magabiztosan 

ismeri a gyakori 

algoritmizálási 

módszertanokat. 

Feladatai 

megvalósításánál 

nyitott a 

hatékony és 

egyszerü 

algoritmusokat 

kiválasztására. 

Önállóan választ a 

meglévő algoritmusok 

közül, és hatékonyan 

alkalmazza azokat. 

4 

Kiválasztja a 
Javaosztályok 

közül, hogy a 

feladatának 

megoldásához 

melyekre van 

szüksége. 

Részletesen ismeri a 

Java 

osztálykönyvtárak 

főbb elemeit és azok 

felhasználhatósáát. 

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 

illeszkedőket. 

5 

Objektumorientált 

gyakorlatokat használ. 
Ismeri az 

objektumorientált 

alapelveket, az 

egységbezárást, 

felelösségi köröket, 

laza kapcsolatokat és 

az öröklődés. 

Feladatai 

megvalósításakor 

törekszik az 

oblektumorientált 

megoldásokra. 

nállóan végzi a 

bonyolultabb feladatok 

darabokra bontását és a 

kódrészletek megfelelő 

osztályokba történő 

szervezését. 

6 

Automatikus 

teszteseteket olvas, 

ír, futtat és kiértékel. 

Részletesen ismer 

egy unit teszt 

keretrendszert. 

Motivált abban, 

hogy a kódjait 

automatikus 

tesztesetekkel fedje 

Egyedül ír és használ 

automatikus unit 

teszteket. 

7 
A forráskódokat 

verziókezelten tárolja. 
tfogóan ismer egy 

verziókövetó 

rendszert. 

Elkötelezett a 

forráskódok 

Veziókövetési feladatait 

önállóan végzi. 
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verziózott 

tárolásában. 
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8 

Folyamatos 

integrációs eszközt 

használ. 

Ismer egy elterjedt 

build eszközt. 
Nyitott a 

projekteket build 

eszközzel buildelni, a 

teszteseteket is 

ezzel futtatni. 

Önállóan használ egy 

CI/CD eszközt, hogy 

az alkalmazását 

lebuildelje és 

letesztelje. 

9 

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 

adatbázisban 

tárolni, és onnan 

lekérdezni. 

Egyedül végez relációs 

adatbázisokban 

műveleteket. 

10 

Java programból 

adatbázist kezel. 
Ismeri az SQL Java 

programból történő 

használatát. 

Törekszik arra, 

hogy a Java és az 

SQL integráció 

me felelö le en. 

Segítség nélkül ír 

olyan 

alkalmazásokat, 

melyek adatbázisban 

tárolnak adatokat. 

11 

Alkalmazásokat 

fejleszt integrált 

fejlesztöeszközben. 

Részletesen ismer 

egy elterjedt 

fejlesztöeszközt. 

Nyitott arra, hogy az 

integrált 

fejlesztöeszköz a 

munkáját a le Obban 

s ítse. 

nállóan használja az adott 

fejlesztöeszközt. 

3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

 Iskolai előképzettség középfokú végzettség 

32. Szakmai előképzettség  

30. Egészségügyi alkalmassági 

követelmény 
nem szükséges 

34. Szakmai gyakorlat területe és 

időtartama  



 

 

  

35. Egyéb feltételek  A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell 
rendelkeznie a képzés kezdetekor: 

magabiztos számítógép felhasználói és internethasználói ismeretek. 
E feltétel meglétéről a képző intézmény a résztvevők írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata 
alapján gyözödik meg. 
Továbbá minden résztvevővel az Fktv. és végrehajtási rendelete (Fkr.) által 
meghatározott taftalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. 
Amennyiben a képzésre jelentkező kéri az előzetes tudásmérést, a felnőttképzési szerződésben 
fettüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 2.5 3. előzetes tudásmérés: annak felmérése hogy a 
képzésre jelentkező dokumentumokkal nem iqazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati 
tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátitandó tananyagegység követelményeinek 
teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények meqfeleló szintú teljesítése esetén a 
tananyagegység elsajátítására iráriyuló képzési rész alól a képzésre ielentkezót fel kell menteni.) 
Amennyiben a képzésre jelentkező kéri az esetleges előzetesen megszerzett tudás beszámítását, 
a felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 2.9 4.: előzetesen 
megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező — dokumentummal igazolt — 
tanulmányainak beszámitása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló 
képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet mentem.) 

A résztvevő által bemutatott dokumentum(ok) tekintetében a képző 

intézmény egyedi elbírálás és szakmai indokok, esetleges központi 

iránymutatások alapján dönt arról, hogy valóban beszámitható-e a 

dokumentummal igazolt előzetesen megszerzett tudás. 
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4. A képzésben való részvétel feltételei 

41. Részvétel követésének módja A kontaktórákon: 
Az Fktv. 16. S a) értelmében a kontaktórákon vezetett, a 

képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint 

a képzésben résztvevövel elektronikus úton folytatott szakmai 

felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok. 
További jogszabályi előírás esetén a képzési program alapján 
indított képzés megkezdésének időpontjában hatályos 
rendelkezések az irányadók. 

Az önálló felkészülés során a részvétel, az önálló felkészüléssel 

töltött képzési órák számának, vagyis a beszámítható órák számának 

igazolása: 
Képzö intézmény meghatározott óraszámú, otthoni felkészülésre 

kijelölt képzési rész után egy jelenléti órán lefolytatott 

számonkéréssel, vagy leadott otthoni munka értékelésével 

ellenörzi az önálló felkészülés eredményességét. 
Amennyiben résztvevő egy adott, meghatározott óraszámú 

képzési rész esetén a számonkérést „Megfelelt” minősítéssel 

teljesítette, úgy kell tekinteni, hogy az adott képzési részre 

fordítandó óraszámot résztvevő önálló felkészüléssel töltötte. 

Megfelelt: legalább 60 0,4-os teljesítmény. 
Nem felelt meg: 60 % alatti teljesítény.) 

A részvétel követésének módja továbbá a teljes képzés során a 

résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló. 
42. Megengedett hiányzás A kontaktórák 20 %-a. 

A hiányzás a haladási napló alapján követendő. 
4.3. Egyéb feltételek Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/támogatói 

okiratban/együümüködési megállapodásban, egyéb munkáltatói 
megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben 
további feltételek szerepelhetnek. 
Ezen szerződésekben szereplö kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás 
esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó. 

5. Tervezett képzési idó 

 Foglalkozások óraszáma 320 óra 

programkövetelmény szerint a szakmai képzés megszervezhetó kizárólag távoktatásban. 
képzési program azonban nem távoktatásban történő megvalósítást ír elö, mivel a képzési idó kevesebb, 

mint n tanul önállóan (a képzö intézmény támogatásával) a résztvevő. 
Fktv. 2. S 
1 f. távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a képzésben részt vevó személy a képzési idó több, mint felében egyedül, önállóan, a 
távoktatásł tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idó kevesebb, młnt felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás 
vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszerełnek kombináltalkalmazása) esetén 
hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátitási folyamat önálló megvalósitásához szükséges tananyaghordozó, felméró és útmutató 
anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a felnőttképzö bocsátja rendelkezésére: a konzultációkon, amelyek a kapcsolattałtás bárme ly 
formájában különösen személyes megbeszélés, internet, telefon — megvalósulhatnak, a képzésben részt vevő személy önállóan szerzett 
ismereteit pontosítják, illetve elmélyitik, a távoktatás minden fázłsát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segitheti 
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2020.01.01 -tól  

E A. Tananyagegység (tantárgy) 

 Megnevezése Programozási alapismeretek 

B12. Célja A résztvevők ismerjék meg a különböző nyelvek fontosabb 

csoportjait, programozási paradigmáit. Legyenek képesek 

egyszerűbb feladatok algoritmusleíró eszköz segítségével való 

megoldására. Sajátítsák el a fontosabb programozási ala fo 

almakat. 

 Tartalma 

továbbá 
szakmai képzés esetén a 122020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (f) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.1.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.1 5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akortati feladatme oldás 

 A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejú online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejü 

online órák alkalmazása esetén népszerübb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

 A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 
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6.1.8. 
Szakmai 
képzés esetén 
a 122020. (11. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. (1) b) 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 
Feilesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetó minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
Szignó helye 

,h-t-o/LLA'Q.C 
2020.01.01-tól  

 

  A megszerezhetö minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: Megfelelt: a vizsgán legalább 
60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

 A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, 

hogy előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható 

legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 
E2 Tananyagegység (tantárgy) 

 Megnevezése Adatbáziskezelés SQL nyelven 

 Célja A résztvevők ismerjék meg az SQL nyelv alapjait. Szerezzenek 

gyakorlatot egy- és több táblás SQL feladat megoldásában. Legyen 

képesek komplex, emelt szintü adatbázis-feladat me oldására is. 

523. Tartalma 

szakma képzés esetén a 12/2020. (IL 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóh törvény végrehajtásáról 
20.5 (1) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, az ehhez 

szükséges foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

624. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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625. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

6.26. A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejü 

online órák alkalmazása esetén népszerübb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 
6.27. A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámitható óraszám a 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 

14 
Szignó helye 

 tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés óraszáma) 
 

—zés esetén 
122020. (11. 
7) Korm. 
erdelet a 

szakképzésről 

szák' törvény 

agrehątásáról 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

tölténó ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 
Fejlesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 
Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli és 
számítógépen történő gyakorlati vizsgával zárul. 
A tantárgy. 
A vizsgán megszerezhetó minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetö minősítésekhez tartozó 
követelményszintek. Megfelelt: a vizsgán legalább 
60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

69.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, 

hogy előzetesen megszerzett tudása esetlegesen,beszámítható 

legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 
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6.31. Megnevezése Java alapismeretek 

6.32. Célja A résztvevők ismerjék meg a Java programozási nyelv alapjait. 

Legyenek képesek a megfelelő algoritmus kiválasztására és 

hibakezeléssel történő alkalmazására. 
6.33. Tartalma 

továbbá 
szakmai képzés esetén a 12/2020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (1) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.34. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.35. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 
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6.3. Tananyagegység (tantárgy) 
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 A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejú 

online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

 A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 

608. 
Szakmai —
pzés esetén 
a 122020. 
(11. 7) Korm. 
z-delet a 
zakképzésröl 

, szó" törvény veg-

ehajtásáról 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező kérésére 
óralátogatás alóli felmentés céljából. 
Feilesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 
Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetö minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetö minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: Megfelelt: a vizsgán legalább 
60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.39. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevö a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, 

hogy előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható 

legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 

6.4. Tananyagegység (tantárgy) 

6.41. Megnevezése Haladó Java programozás 

6.42. Célja A résztvevők ismerjék meg az objektum-orientált fejlesztés 

gyakorlati alkalmazását. Legyenek képesek komplex ablakos és 

hálózati szoftver készítésére. Szerezzenek gyakorlatot a Java 

adatbázis-kezelés megoldásaiban valamint használják ki a 

kollekciók lehetősé eit. 

6.43. Tartalma 
továbbá 
szakma képzés esetén a 12/2020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 
20. (I) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, az ehhez 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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Szignó helye 

szükséges foglalkozások 

megnevezése, száma 

16 
Szignó helye 

 
 

Intézmény neve, engedélyszáma: Pixel Oktatási Kft., E/2021/000020 
A 2020.01.01 -töl hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti 

SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA képzés megnevezése: Junior 

Java backend fejlesztő 

 

 A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

 

A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

 64.6. 

A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejü 

online órák alkalmazása esetén népszerübb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 
  A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 

6.48. 
Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. 
(11. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. (1) b) 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 

kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából 
Feilesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 
Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetö minösítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetö minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: Megfelelt: a vizsgán legalább 
60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 
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6.49. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, 

hogy előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható 

legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 
 

6.5. Tananyagegység (tantárgy) 
6.5.1 Megnevezése Verziókezelés alapismeretek 

6.5.2 Célja A résztvevö ismerje meg a verziókövetés fogalmait, módszereit és 

típusait. Legyen képes munkája során alkalmazni valamely 

verziókövetö rendszert. 
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 653. Tartalma 
továbbá 
szakmai képzés esetén a 12'2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (f) a) értelmében: 

A megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, ehhez 

szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.54. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

65.5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatme oldás 

6.56. A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejü 

online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.5.7 A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 

6.58. 
Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. 
(11. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20.5 (1) b) 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező kérésére 
óralátogatás alóli felmentés céljából. 
Feilesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 
Szummatív értékelés. 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetö minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetó minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: Megfelelt: a vizsgán legalább 
60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 
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6.6.1. Megnevezése Szoftverfejlesztési módszertanok 

6.6.2 Célja A résztvevő ismerje meg a népszerű fejlesztési módszertanokat, 

ezek előnyeit és hátrányait. Legyen képes kiválasztani a 

legoptimálisabbat egy-egy projekt esetében. 
6.6.3. Tartalma 

továbbá 
szakmai képzés esetén a 12/2020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (I) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, az ehhez 

szükséges foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.6.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.6.5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

oktató videó 

6.6.6. A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 
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 6.6.7 A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.6.8. 
Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. 
(11. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló tömény 
végrehajtásáról 
20. 5 (1) b) 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diaanosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. Feilesztö értékelés: 
önellenórzö teszt Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetö minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetó minősítésekhez tartozó 

követelményszintek: Megfelelt: a vizsgán

 legalább 60%-os teljesítmény 
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 2020.01.01-töl  

 

  Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6 G.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, 

hogy előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható 

legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 

6.7M. Megnevezése Tiszta kód készítési alapismeretek 

 Célja A résztvevő legyen képes optimális kódok írására a tiszta kód 

szemlélet szerint. Munkája során használjon következetes 

elnevezéseket és hibakezeléseket. 
6.7a. Tartalma 

továbbá szakmai képzés esetén a 
12/2020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (1) a) értelmében: 

A megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, ehhez 

szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint 

6.7.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.75 A tananyagegyseg 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

oktató videó 

6.76. A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 
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6.7. 

Tananyagegység (tantárgy) 

67.7. A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.7.8. 
Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. 
(11. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. (1) b) 

A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és 

értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

Diaqnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából Feilesztö értékelés: 
önellenörzö teszt Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 
A vizsgán megszerezhetó minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetó minősítésekhez tartozó 

követelményszintek: 
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6.8.1. Megnevezése Szoftvertesztelési alapismeretek 

6.82. Célja A résztvevő ismerje a szoftvertesztelési alapelveket, melyeket 

munkája során képes legyen alkalmazni. Ismerje a tesztelési 

módszerek tí usait. 
6.83. Tartalma 

továbbá 
szakmai képzés esetén a 12/2020. (Il. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról 
20. (I) a) értelmében: A 

megtanítandó és 

elsajátítandó 

témakörök, az ehhez 

szükséges foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.84. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.8.5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

előadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akortati feladatme oldás 
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6.8. 

Tananyagegység 

(tantárgy) 

6.8.6 A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 
Valós idejü online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 

óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejü 

online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 

szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 
6.87. A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába beszámítható, 

a beszámítható óraszám (a 

tananyagegységen belül az 

önálló felkészülés 

óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 

óraszámot, önálló felkészülést. 

6.8.8 
Szakmai képzés 

esetén 

A képzésben részt 

vevő személy 

tanulmányi 

munkiának írásban, 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 

kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 
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202001  

a 12/2020. (11 szoban vagy gyakorlatban Fejlesztö értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
7.) Korm. történd eiienörzesi és visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az rendelet a 
szakképzésn értekelési módja, oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. szóló törvény 

diagnosztikus, szummatív, Szummatív értékelés: végrehajtásáról fejleszć formái 
20. (1) b) A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 

zárul. 
A vizsgán megszerezhetó minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg A megszerezhetó 

minősítésekhez tartozó követelményszintek: Megfelelt:

 a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 
Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.89. A tananyagegység A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró elvégzéséről szóló 

igazolás vizsgán „Megfelelť' minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül kiadásának feltételei 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy előzetesen megszerzett 

tudása esetlegesen beszámitható legyen a későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik 

képzésben). 
7. A zárt rendszerü elektronikus távoktatás kivételével a maximális csoportlétszám 

(jogszabályi felsó korlát nincs, módszertani szempontok alapján és a rendelkezésre álló személyi-tárgyi 
feltételek fü vén ében kell me álla ítani 

8.1  Maximális csoportlétszám (fő) 30 fö 

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Teljesítményértékelés a képzés során: a tananyagegységeknél feltüntetettek szerint. 

Fogalommagyarázat 
Diagnosztikus (helvzetfeltáró) értékelés: pl. az Fktv. szerinti előzetes tudásmérés (esetleges óralátogatás 
alóli felmentésre irányul), vagy pl. egy új témakör kezdetén szükséges felmérni, hogy a résztvevők 
birtokában vannak-e az elsajátítandó anyagrészt megalapozó ismereteknek (az oktató tájékozódására, 
következtetésre szolgál, nem minősítésre). 

Feilesztö értékelés: célja a tananyag feldolgozása közben visszajelzés a résztvevőnek és az oktatónak az elsajátitási 
folyamat hatékonyságáról; segitö-támogató, nem minósítö folyamat, korrigálható ez alapján a tanulásitanítási folyamat. 
Szummatív (lezáró-minósító) értékelés: szelektál, összegzöen minósít, a résztvevő egy meghatározott szint alatti 
eredménnyel nem léphet tovább vagy nem kaphatja meg a képzés elvégzését Igazoló dokumentumot. 

Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetö szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti 

akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált 

vizsgaközpont szervezhet. 

A képesítö vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a 

felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 
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Képzést záró. vizsga: 

A szakmai képzést lezáró értékelés, a képzést záró vizsga a képesítő vizsgát modellezi, többnyire a képesítő 
vizsgára elöírtak szerint kerül lebonyolításra (idókerete nem a képzés óraszámát terheli, azon felül kerül 
megszervezésre). 

A képzést záró vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi tantárgy „Megfelelt” minősítéssel történő zárása. 

Írásbeli vizsga 
A vizsgatevékenység megnevezése: Java programozási nyelv alapjai A 
vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani: 
Kérdések: 25 db feleletválasztásos tesztkérdés 
A kérdések témaköre: A Java programozási nyelv 

• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes 
válaszlehetöség legyen lehetséges. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc A 
vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni: 
Maximálisan elérhetó pontszám/százalék: 100 ponti 100 0/0 
• 25 db tesztkérdés a Java programozási nyelvböl - (25x4 pont) 

100% 
Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel 
kapcsolatban: 
• A helyes válasz 4 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér. 
• A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhetö 
összes pontszám legalább 51 0,4-át elérte. 

Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Backend programozási feladatok A 
vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A gyakorlati vizsga öt, különböző témakörökkel kapcsolatos programozási feladatból 
áll. 
A feladatok a következő témakörök ismeretét mérik fel: 

Java programozási nyelv alapjai 
Java objektumorientált programozás 
Java kollekciók 
Fájlkezelés Javaban 

Adatbáziskezelés Javaban 

A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban, verziókövetó rendszeren keresztül kapja meg. A 

feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását, s a projekt vázát, valamint az automata unit 

teszteseteket. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján 

meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító osztályokat 

és interfészeket. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztöeszközben. Meg 

kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni. A vizsgázónak létre kell hoznia 

a megtervezett osztályokat és interfészeket, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem 

működőképes, azaz a unit tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak. Ezután úgy kell implementálnia a 

hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek 

lefuttatása sikeres legyen. A vizsgázónak figyelnie kell az objektumorientált programozás alapelvei-re, 

valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kódot kell írnia. A forrás-kódot 
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ellenörizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó 

elkészült a munkájával, azt verziókövetó rendszeren kell beadnia. 
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9. A képzés zárása 

9.1 A képzés elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának feltételei 
Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (Il. 7.) Korm. rendelet 22.Sa 
szerint. 
Kiadásának feltételei: 

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan 
teljesítése. 
A kontaktórákról a megengedett mértéket meg nem 
haladó hiányzás vagy a megengedett hiányzás igazolt 
módon történő túllépése esetén beszámolási 
kötelezettség teljesítése a felnőttképzési szerződésben 
rögzített feltételekkel. 
Az önálló felkészüléssel töltött beszámítható órák 

teljesítése. 
A képzést záró vizsga eredményes teljesítése 

A wzsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc A 
vtzsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az öt vizsgafeladatot egymástól függetlenül kell értékelni. 
Mindegyik feladatra maximum húsz pont (20%) adható. 
Egy feladatra 0 pontot ér, ha le sem fordul az adott projekt. Tovább 0 pontot ér, ha a 
lefordul, de egy teszteset sem fut le sikeresen. 0 pontot ér, ha a forráskód olvashatatlan, 
nem felel meg a konvencióknak, nem követi a clean code alapelveket. 0 pont adandó, 
ha kielégíti a teszteseteket, de a szöveges követelményeknek nem felel meg. 

Pontokat a további müködési funkciók megfelelösségének arányában kell adni a 
vizsgafeladatra: 

pont: az adott projekt lefordul, néhány teszteset sikeresen lefut, és ezek funkcionálisan is 
helyesek. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan. 
pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek funkcionálisan is helyesek, és a 
clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek. 
pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak 
apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhetö összes pontszám legalább 51 0,4-
át elérte. 

A képzést záró vizsga eredményes, ha az írásbeli vizsga és a projektfeladat is eredményes. 

202001.01-töl  



 

 

10. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint 

a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja 

10.1. Személyi feltételek 

(képző intézmény 

határozza meg, 

jogszabályi elöírás nincs) 

A képzés során az alábbiakkal rendelkező oktató(k) 
foglalkoztatható(k): a képzési tartalomnak megfelelő felsöfokú 
iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, vagy legalább 
középfokú iskolai végzettséggel és a képzési tartalomnak 
megfelelő szakképesitéssel, vagy legalább középfokú iskolai 
végzettséggel és a képzési tartalomnak megfelelő legalább egy 
éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók. 

A végzettségen túl elöírt feltételeket igazolhatja az oktató(k) aláírt 

szakmai önéletrajza. 
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1.1. Szemétyi feltételek 

biztosításának módja 
Oktatók foglalkoztatása: Megbízási szerződéssel vagy 
munkaszerzódéssel, vagy az oktató alkalmazását bizonyító más 
szerződéssel. 
Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos 

fejlesztésével kapcsolatos dokumentumot, az oktatói minősítési 

rendszert az intézmény minóségirányítási rendszere tartalmazza. 

 Tárgyi feltételek (képző 

intézmény határozza meg, 

jogszabályi előírás nincs) 

A hagyományos órákon számítástechnikai szaktanterem az 
alábbiak szerint: 

kulturált és biztonságos környezet a résztvevők 
létszámának megfelelóen min. 1 ,5 m2/fö 
alapterület számítógépes munkaállomás, 
internethozzáféréssel, perifériákkal — 
résztvevőnként és az oktató számára egy-egy 
felszerelés az alábbiak szerint korszerú, Windows 
operációs rendszer és a képzés során valamennyi 
szoftver futatására alkalmas PC internet 
kapcsolattal Demonstrációs jelleggel: 

 korszerű Android operációs rendszert 
futtató korszerü táblagép vagy 
mobiltelefon korszerű iOS operációs 
rendszert futtató táblagép vagy 
mobiltelefon 

A felsorolt eszközök helyettesíthetők az érintett eszköz funkcióját 
kiváltó, korszerü eszközzel. 

A hagyományos órákhoz szükséges WC helyiség megfelelő 
számban (az egy időben jelen lévő résztvevői létszám 
figyelembevételével). A valós idejú online órákhoz és az önálló 
felkészüléshez a résztvevők számára, továbbá a valós idejú online 
órákhoz az oktató számára elöírt feltételek: 

A szükséges szoftverek futtatására alkalmas saját 
számítógép 
Internet-hozzáférés 
Hangszóró 
Mikrofon 
Webkamera 

A képző intézmény által aktuálisan elóírt megfelelő 

latfomn, szoftverek 
1 Tárgyi feltételek biztosításának 

módja 
A képzö intézmény számára elóírt tárgyi feltételeket képzö 
intézmény tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony 
alapján biztosítja. 
Az oktató számára elóírt feltételeket képző intézmény biztosítja 
vagy az oktató saját maga. 
A résztvevők számára elóírt tárgyi feltételeket a résztvevők 

maguknak biztosítják. 

 Egyéb speciális feltételek Az önálló felkészüléshez az elsajátítási folyamat önálló 

megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérö és 

útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomag. 
1 Egyéb speciális feltételek 

biztosításának módja 
A tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja a képzésben 

résztvevő rendelkezésére elektronikus formában. 
Szignó helye 

 /L-CJLLĄ/2R 
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Szignó helye 

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény aiazpn a kepzésł program előzetes minősítése megtörtént. 

Minősítés helye, időpontja: 1023 Budapest A.rpSd fe—eJem útja 38. 111/3. , 2021.10.04  

 Kormos Mónika Márta  
 Szakértö neve Intézmény képviselöjének aláírása 

FSZ/2020/000341 
A felnőttképzési szakértők nyilvántartaszan szereplő 

nyilvántartási száma 

 
Szakértö aláírása 

 
A képzési program felnőttképzési szakértő által történő előzetes minősítése 

AZ ELÓZETES MINÓSiTÉST VÉGZÓ SZAKÉRTÓ SZAKVÉLEMÉNYE 

Intézmény neve, felnőttképzési engedélyszáma: Pixel Oktatási Kft. 
E12021/000020 

Képzés megnevezése, programkövetelmény 

száma: 
Junior Java backend fejlesztő, 06134005 



 

 

Képzés jellege cél szerint (a megfelelő aláhúzandó) 
Szakképzés, azon belül: szakképesítésre felkészítö 

szakmai képzés 
Előzetes minösítést végzó szakértő neve, szakértői 

nyilvántartási száma 
Kormos Mónika Márta FSZ20201000341 

A képzési programnak meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

12. S (I) A képzési programnak tartalmaznia kell: 
a) a képzés megnevezését 

igen 

igen 
b) a képzés során megszerezhetó kompetenciát, 
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját, 

Igen 

igen 
d) a tervezett képzési idót, 
e)  

f) a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység 
megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a kontaktórától eltérö 
munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is, 

a  

igen 

Igen 
g) — a zárt rendszerü elektronikus távoktatás kivételével — maximális csoportlétszámot, 
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelö rendszernek leírását, kiadásának  

Igen 
Igen 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás  feltételeit, 
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó 

egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 

igen 

A képzési programnak meg kell felelnie a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

13. S IA programkövetelmény és a képzési programl 
(I) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetö szakképesítés kimeneti követelményeit 

programkövetelményben kell m határozni. A szakmai ké zés az Fktv. szerinti ké zési r ram ala 'án fol ik. 
igen 

(2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személy szabadalmi vagy szerzői jogát és 

szakmai tartalma nem lehet azonos a szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott tartalmával. 
Igen 

A képzési programnak meg kell felelnie a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 
12/2020. Il. 7. Korm. rendelet vonatkozó előírásainak 

Teljesül? 

20. S (1) A szakmai képzés képzési programja tartalmazza a a me tanítandó és elsa'átítandó témaköröket, az 

ehhez szüks es fo lakozások me nevezését, számát, valamint 
igen 

b) a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 

és értékelési mód' át, dia nosztikus, szummatív, felesztö formáit. 
tgen 

(2) A szakmai képzés képzési programját a szakképzö intézmény, illetve a felnőttképzö a programkövetelményhez 

igazodóan dolgozza ki, és honlapján közzéteszi. (Megj: a honlapon történő közzététel a szakértői minősítés után 

esedékes, a minósitó által nem vizs álandó 
igen 

A képzési programnak eleget kell tenni a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 11/2020. Il. 7. Korm. rendelet vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

18. S (2) A felnőttképzési szakértő a képzési program előzetes minösítése során vizsgálja, hogy 
a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a 

szakképzésröl szóló törvén nek és a szakké zésról szóló törvén vé reha•tásáról szóló kormán rendeletnek, és 

igen, a fentiek 

szerint 

b) a képzési programban meghatározott tartalommal. feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára me 

szerezhetők-e a ké zési r ramban m 'elölt kom etenciák, 
igen 

c) — több oldalból álló képzési program esetén — a képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással 

van ellátva, és papiralapú képzési program esetében az összefüzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására 

sérülésmentesen nincs lehetősé 
Igen 

A fentiek alapján a képzési program tartalmi szempontból, továbbá a jogszabályi előírásoknak 

megfelel. 

Budapest, 2021 M0.04 

 
Kormos Mónika Márta 


