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KÉPZÉSI PROGRAM 

Vonatkozó jogszabályok: 

 A felnöttképzésröl szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.); 
 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.); 

 A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fkr.  
 A szakképzésröl szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (Il. 7.) Korm. rendelet (Szkr.); 

I . A képzési program 

1.1 . Képzés megnevezése Junior rendszerüzemeltetö 

1.2. A programkövetelmény megnevezése 06134006 számú Junior rendszerüzemeltetö megnevezésü 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket 

megalapozó programkövetelmény 

1.3. Ágazat megnevezése Informatika és távközlés 

1.4. 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 
Junior rendszerüzemeltetö 

1.6. 
Szintjének 

besorolása 

Az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) 

szerint: 
4 

A Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) 

szerint: 
4 

A Digitális Kompetencia 

Keretrendszer szerint: 5 

1.7. 
A szakképesités és az azzal betölthetö 

munkakör vagy végezhető 

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 

szakképesitéshez szükséges képzési 
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt nem áll. 
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tartalorn szabadalmi vagy szerzői 

jogi oltalom alatti állása 

1.9. A képzés célja 

A Junior rendszerüzemeltetö szakképesitéssel betölthetö 

munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és 

kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészitése a 

Junior rendszerüzemeltetö szakképesítés megszerzésére irányuló 

független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése 

esetén Junior rendszerüzemeltetó államilag elismert képesítő 

bizonyítványt kapnak. 

 
2020.01.01  

 

  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 rendszer vagy alkalmazás üzemeltetöi 

munkakörben. A piacon keresettek azok a szakemberek, 

akik rendelkeznek a klasszikus rendszergazdai 

ismeretekkel Windows szerver és Linux szerver terén, de 

ugyanakkor tisztában vannak az egyre nagyobb teret 

nyerö felhö alapú technológiákkal. Az egyik kiemelkedö 

igény a hybrid helyi és felhö alapú infrastruktúra 

karbantartása. Mind a helyi szerver telepítése, 

karbantartás, mind a felhö alapú szolgáltatások 

konfigurációja kimagasló fontosságú az ilyen pozíciót 

betöltö informatikusok esetében. Az elmúlt évtizedben 

kialakult irány, vélhetőleg több tiz évig fenn fog állni, így 

erre a tudásra hosszútávon szüksége lesz a szakmai 

területnek. 

1.10. A képzés célcsoportja 

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a 

programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesitéssel 

betölthetö munkakörökben kívánnak elhelyezkedni. 

 

 

2. A képzés során megszerezhetö kompetenciák 



Intézmény neve, engedélyszáma: Pixel Oktatási Kft., E/2021/000020 
A 2020.01 .OI -töl hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti 

SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA 
képzés megnevezése: Junior rendszerüzemeltetö 

3 
Szignó helye 

2.1. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetö szakképesítéssel ellátható legjellemzöbb 
munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A rendszerüzemeltetö biztosítja az informatikai rendszerek és hálózatok zavartalan müködését. 
Nagy kiterjedésü helyi vagy felhö alapú rendszereket telepit, üzemeltet és monitoroz. Az 
Üzemeltetési alaptudását mind a tradicionális szerver központú, mind pedig a modern 
virtualizált/konténerizált architektúrák területén alkalmazza. 
Feladata továbbá az alkalmazás-üzemeltetés a legelterjedtebb platformokon. Az esetlegesen 
felmerülö hibákat és egyéb eseményeket időben elemezi, elhárítja és megfelelő módon reagál az 
eseményekre. Kiismeri magát a szerveradminisztráció terén. 

Rendelkezik a szükséges alapokkal, hogy tovább képezze magát a bonyolultabb 

konténerizációs és szerver nélküli felhö alapú technológiák irányába. 

2.2. 

A szakmai követelmények leírása. 

 Sorsz 

ám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

Üzemelteti és telepíti a 

különböző típusú 

szerverarchitektúrákat. 

Alapszinten ismeri az 

elterjedt 

szerverarchitektúrákat 

és alapvető 

szerverüzemeltetési 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Elkötelezett a legjobb 

gyakorlatoknak 

megfelelő rendszerek 

építésére, 

telepítésére és 

üzemeltetésére. 

Képes útmutatással 

szerverarchitektúrákat 

telepíteni, önállóan 

frissítéseket 

telepíteni, feladatokat 

ütemezni, 

szolgáltatásokat 

karbantartani, logokat 

olvasni és elemezni, 

reagálni a felmerülö 

eseményekre. 

 Bonyolultabb 
feladatokat 
automatizál shell 
scriptek segítségével, 
azokat a 
szerveradminisztráció 
során alkalmazza. 
Scripteket készít és 
oszt meg 

munkatársaival. 

Készség szinten ismeri 

a shell programozást. 

Motivált abban, hogy jól 

olvasható, jól 

dokumentált, és mások 

által könnyen 

továbbfejleszthetö 

scripteket készítsen. 

Egyedül képes olyan 

script könyvtárakat 

létrehozni, melyeket 

mások is könnyen 

tudnak alkalmazni. 

 Alapfokú 

hálózati 

adminisztrációs 

feladatokat 

végez. Elemzi a 

hálózati 

adatforgalmat. 

Tisztában van a 

hálózati 

kommunikáció 

alapvetö 

módozataival, 

szabványaival és 

felépítésével. 

Törekszik a legjobb 

gyakorlatoknak 

megfelelő hálózati 

rendszert kiépíteni és 

üzemeltetni. 

Útmutatás nélkül tud a 
tervezöi igényeknek 
megfelelő hálózatot 
kialakítani és 
üzemeltetni. Önállóan 

 
hálózati adatforgalmat. 
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SQL szervereket telepít 

és felügyel. Elhárítja az 

SQL szervereken 

felmerülö hibákat. 

Alapszinten ismer egy SQL 

szervert mind 

üzemeltetés, mind 

adatbázis adminisztráció 

szempontjából. 

Elkötelezett abban, 

hogy az általa 

karbantartott SQL 

szerverek jól 

dokumentáltak 

legyenek, és a legjobb 

gyakorlatnak 

megfelelöen 

legyenek telepítve és 

karbantartva. 

Önállóan képes SQL 

lekérdezéseket írni, 

jogosultságot 

beállítani, 

kimutatásokat 

készíteni SQL 

szerverekről. Kielégíti 

a mentés és 

visszaállítási iránti 

igényeket. 

 

 

Összetett 

alkalmazásokat futtat 

alkalmazásszervereken. 

Ismeri az elterjedt 

szoftverarchitektúrákat és 

az alkalmazásszerverek 

működését. 

Törekszik az 

alkalmazásszerverek 

legjobb 

gyakorlatnak 

megfelelö 

üzemeltetésére. 

Önállóan tud 

alkalmazásszervert 

telepíteni, és mások 

által fejlesztett, 

összetett 

alkalmazásokat 

futtatni azokon. 

 
Elemzi az IT 

folyamatokat, elösegíti 

a szabványosítás 

folyamatának 

elindítását. 

Alapvetö ismeretekkel 

rendelkezik az informatikai 

rendszerek 

üzemeltetéséröl és 

fejlesztésére szolgáló 

módszertanokról. Ismeri az 

IT szolgáltatásbiztonság 

alapjait. 

Szem előtt tartja az 

informatikai 

rendszerek 

szabványos 

üzemeltetését és 

fejlesztését a legjobb 

gyakorlatok 

megvalósításával. 

Javaslatot tesz az IT 

folyamatok 

szabványosítására, 

az elemzett adatok 

alapján. 

 Alapszinten használ és 

adminisztrál 

virtualizált/konténerizált 

eröforrásokat és 

szolgáltatásokat. 

Tisztában van a 

virtualizáció/konténerizáció 

különböző szintjeivel és 

lehetőségeivel. 

Elkötelezett a 

rugalmas, 

biztonságos, és 

gazdaságosan 

üzemeltethető 

Önállóan képes 

virtualizált/konténerizált 

rendszereket telepíteni. 
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rendszerek 

kialakítására. 

 

Alapfokon használja és 

adminisztrálja a felhö 

alapú szolgáltatásokat. 

Ismer egy elterjedt felhö 

alapú rendszert és 

tisztában van annak föbb 

szolgáltatásaival. 

Motivált a legjobb 

gyakorlatoknak 

megfelelö felhö alapú 

rendszer 

kiépítésében, 

telepítésében és 

üzemeltetésében. 

Önállóan adminisztrál 

egy részben vagy 

egészben felhö alapú 

rendszert. 

 
Különféle operációs 

rendszerekben 

hozzáférést, 

eröforrásokat és 

költségeket szabályoz, 

felügyeletet végez és 

kimutatásokat készít. 

Ismer többféle 

szerverarchitektúrát, 

alapfokon tud 

adminisztrálni különféle 

operációs rendszereket és 

disztibúciókat. 

Törekszik a legjobb 

gyakorlatnak 

megfelelő rendszer 

építésére, 

telepítésére és 

üzemeltetésére. 

Irányítás mellett 

telepít és önállóan 

alapfokú 

karbantartási 

feladatokat végez 

különféle operációs 

rendszerek és 

disztibúciók 

esetében. 
-töl  

 

3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai előképzettség középfokú végzettség 

3.2. Szakmai előképzettség  

30. Egészségügyi alkalmassági 

követelmény 
nem szükséges 

3.4 Szakmai gyakorlat területe és 

időtartama 
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3.5. Egyéb feltételek  A képzésben résztvevönek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell 
rendelkeznie a képzés kezdetekor: 

magabiztos számitógép felhasználói és internethasználói ismeretek. 
E feltétel meglétéröl a képző intézmény a résztvevök írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata 
alapján gyözódik meg. 
Továbbá minden résztvevövel az Fktv. és végrehajtási rendelete (Fkr.) által 
meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. 
Amennyiben a képzésre jelentkező kéri az elözetes tudásmérést, a felnöttképzési szerződésben 
fettüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 2.5 3. előzetes tudásmérés: annak felmérése hogy a 
képzésre jelentkezó dokumentumokkal nem iaazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati 
tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajůtitandó tananyagegység követelményeinek 
teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények rneqfelelö szintú teliesit$e esetén a 
tananyagegység elsajátitására irányuló képzési rész alól a képzésre ielentkezót fel kell męnteni.) 
Amennyiben a képzésre jelentkezö kéri az esetleges előzetesen megszerzett tudás beszámítását, a 
felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 2.5 4.: előzetesen 
megszerzett tudás beszámitása: a képzésre jelentkező — dokumęntummal iaazolt — 
tanulmányainak beszámitása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajůtítůsůra irányuló 
képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet mentem.) 

A résztvevö által bemutatott dokumentum(ok) tekintetében a képzö intézmény 

egyedi elbírálás és szakmai indokok, esetleges központi iránymutatások alapján 

dönt arról, hogy valóban beszámítható-e a dokumentummal igazolt elözetesen 

megszerzett tudás. 

2020.01 .OI -töl  

 

4. A képzésben való részvétel feltételei 
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4.1. Részvétel követésének módja A kontaktórákon: 
Az Fktv. 16. S a) értelmében a kontaktórákon vezetett, a 
képzésben részt vevö személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a 
képzésben résztvevövel elektronikus úton folytatott szakmai 
felkészítést, ellenőrzést Igazoló dokumentumok. 
További jogszabályi elóirás esetén a képzési program alapján 
indított képzés megkezdésének Idópontjában hatályos 
rendelkezések az irányadók. 

A részvétel követésének módja továbbá a teljes képzés során a 

résztvevök hiányzásait dokumentáló haladási napló. 

4.2. Megengedett hiányzás A kontaktórák 20 0/o-a. 
A hiányzás a haladási napló alapján követendő 

4.3. Egyéb feltételek Támogatott képzések esetén a támogatási szerzödésbenftámogatói 
okiratban/együttmüködési megállapodásban, egyéb munkáltatói 
megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerzödésben 
további feltételek szerepelhetnek. 
Ezen szerzödésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás 

esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó. 

5. Tervezett képzési idó 

5.1. Foglalkozások óraszáma 320 óra 
A yogramkövetelmény szerint a szakmai képzés megszervezhetö kizárólag távoktatásban. 
Jelen képzési program azonban nem távoktatásban történő megvalósítást ír elö, mivel a képzési idó kevesebb, mint 

felében tanul önállóan (a képzó intézmény támogatásával) a résztvevő. 
Fktv. 2.S 
11, távoktatás: az oktatásnak az a formája. amelynél a képzésben részt vevö személy a képzési dó több. mint felében egyedül. önállóan. a 
távoktatásł tananyagba épitett iránymutatás mellett tanul, a képzési kevesebb, mmt pedo konzultációkon vagy a távc*tatás vegyes képzési 
módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon 

vesz részt. és az elsajátitásł folyamat önálló megvahsitásához szükséges tananyaghordozó, felméró és útmutató tartalmazó 
tanulócsomagot a felnőttképzó bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattarfás bármely formájában — kük5nösen 
személyes megbeszélés. tntemet. telefon — megvabsulhatnak. a képzésben részt vevö személy önállóan szerzett ismereted pontosi?ák, illetve 
elmélyitik, a távoktatás minden fázisát Infokommunikációs technolögłai adathordozók felhasználása segitheti 
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6.1 . Tananyagegység (tantárgy) 
6.1.1. Megnevezése Hálózati alapismeretek 

6.1.2. Célja A tanfolyamon résztvevők ismerjék meg az alapvető hálózati 

tervezés lehetöségeit. Nyerjenek betekintést az alapvetö hálózati 

eröforrásme osztás lehetösé eibe. 
6.1.3. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátitandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

 A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.1.5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

elöadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

6.1.6. A tananyagegység 

megvalósitása során 

alkalmazott 

munkaformák 

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

egészségügyi óvintézkedések, továbbá a résztvevök igényei 

(pl. a valós idejü online órák alkalmazása esetén népszerúbb 

a képzés kényelmi szempontok és a kedvezőbb képzési díj 

miatt). 
6.17. A kontaktórától eltérö 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 
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6.1.8. A képzésben részt vevö 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő 

formái 

Diaqnosztikus értékelés: elözetes tudásmérés a jelentkező kérésére 
óralátogatás alóli felmentés céljából. 
Feilesztó értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli visszacsatolás, 
szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) által 
meghatározott gyakorisággal. 
Szummativ értékelés• 

A tantárgy online kitölthetö teszt 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. 

6.1.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevö a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

kiállításra külön Igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 

 
2020.01.01  

 

  elözetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 

későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

6.2. Tananyagegység (tantárgy) 

6.21. Megnevezése Linux rendszergazdai alapismeretek 

6.22. Célja A tanfolyamon résztvevők ismerjék meg az alapvetö Linux 

rendszerkarbantartás lehetöségeit. Nyerjenek betekintést az 

alapvető hálózati eröforrásmegosztás lehetöségeibe. Ismerjenek 

meg kiszolgáló oldali szolgáltatásokat, amelyekkel hatékonyabbá 

tudák tenni számító é es munkáikat. 
6.23. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.24. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.25. 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 

6.26. 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 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 

6.28. A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő 

formái 

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

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

Megfelelt/Nem felelt meg 
A megszerezhetö minősítésekhez tartozó 

követelményszintek: 

 
2020.01 .OI  

 

  Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.29. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséröl (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
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előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámitható legyen a 

későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

6.3. Tananyagegység (tantárgy) 
6.3.1. Megnevezése Windows rendszergazdai alapismeretek 

6.3.2 Célja A tanfolyamon résztvevők ismerjék meg az alapvetö Windows 

rendszerkarbantartás lehetöségeit. Nyerjenek betekintést az 

alapvető hálózati eröforrásmegosztás lehetöségeibe. Ismerjenek 

meg kiszolgáló oldali szolgáltatásokat, amelyekkel hatékonyabbá 

tudák tenni számító é es munkáikat. 
6.3.3. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátitandó 

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. 

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 

6.36. 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). 
6.37. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 
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6.38. A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történó 

ellenörzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő 

formái 

Diaqnosztikus értékelés: elözetes 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: 

 
2020.01 .OI  

 

  A tantárgy számítógépen történö 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 „MegfeIeIt” minősítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

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

előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámitható legyen a 

késöbbłekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

6.4. Tananyagegység (tantárgy) 
6.4. l. Megnevezése Virtualizációs és konténer technológiák 

6.42. Célja A tanfolyamon résztvevök ismerjék meg az alapvető virtualizációs és 

konténer technológiák lehetőségeit. Nyerjenek betekintést 

virtualizációs szoftverek használatába. Sajátítsák el azon 

ismereteket, mely egy konténer-rendszer telepítéséhez és 

üzemeltetéséhez szüksé es. 
6.43. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.44. A tananyagegységhez 

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

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

elöadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

6.4.6. 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 résztvevök igényei 

(pl. a valós idejü online órák alkalmazása esetén népszerübb 

a képzés kényelmi szempontok és a kedvezőbb képzési díj 

miatt). 
6.4.7. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámitható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 
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6.48. 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: 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. 

6.49. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséröl (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelett" 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) 

6.51. Megnevezése SQL ismeretek 

6.52. Célja A tanfolyamon résztvevök sajátítsák el az adatbázis 

kiszolgálók üzemeltetéséhez szükséges ismereteket. 

Nyerjenek betekintést a relációs adatbázisok műveleteibe. 

Ismerjék meg a komplex adatbázis müveleteket. 

6.53. Tartalma 
A megtanítandó és 

elsajátitandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.5.4 A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.55 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 

6.56. 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 népszerübb 

a képzés kényelmi szempontok és a kedvezőbb képzési díj 

miatt). 

 
2020.01 .OI -töl  

 

6.57. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 

6.58. A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummativ, fejlesztő 

formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkezö 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 számítógépen történö 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. 
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6.59. A tananyagegység 

elvégzéséröl szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevö a tantárgyat záró 

vizsgán „MegfeIeIt” minösítést szerzett) a résztvevö kérésére kerül 

kiállításra külön Igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 

elözetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámitható legyen a 

késöbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 
6.6. Tananyagegység (tantárgy) 

6.6.1. Megnevezése Programozási alapismeretek 

6.362.  A tanfolyamon résztvevők nyerjenek betekintést a programozás 

alapjaiba. Ismerjék meg a programozás strukturális elemeit. Sa 

átítsák el a fol amatok tervezéséhez szüksé es ismereteket. 
6.6.3. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátitandó 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 

megvalósitása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

elöadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

6.6.6. A tananyagegység 

megvalósítása során 

alkalmazott 

munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 

valós idejü online órák keretében kerül megvalósításra. 

 
2020.01.01 -töl  

 

  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). 
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6.6.7. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 

6.6.8. A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő 

formái 

Diagnosztikus értékelés: elözetes 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 online kitölthetö teszt 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. 
6.6.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 

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

előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 

késöbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 
6.7. Tananyagegység (tantárgy) 

  
6.7.1. Megnevezése Linux Shell, bash szkript ismeretek 

6.7.2. Célja A tanfolyam résztvevői legyenek képesek alapvető müveletek Bash 

szkriptekkel való végrehajtására. Nyerjenek betekintést a Linux Shell 

müködésébe. Ismerjék meg a komplexebb Bash müveleteket. 

6.7.3. Tartalma 
A megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

az 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. 
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6.7.5 A tananyagegység 

megvalósitása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

elöadás bemutatás szemléltetés magyarázat 

rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irán itott közös akorlati feladatm oldás 

 

 
2020.01.01-töI  

 

  éni akorlati feladatm oldás 

6.7.6. 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 résztvevök igényei 

(pl. a valós idejü online órák alkalmazása esetén népszerübb 

a képzés kényelmi szempontok és a kedvezőbb képzési díj 

miatt). 
6.77. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha 

az a képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámitható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 
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6.78. 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. 
Szummativ 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. 

6.79. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfelelt” minösítést 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). 
6.8. Tananyagegység (tantárgy) 

6.81. Megnevezése Windows PowerShell ismeretek 

6.8.2. Célja A résztvevök nyerjenek betekintést a Windows PowerSheII 

müködésébe. Sajátítsák el ennek használatát, és az ehhez szükséges 

parancsokat. Ismerjék meg a komplexebb PowerSheII műveletek vé 

reha•tásának mód'ait. 
68.3. Tartalma 

A megtanítandó és 

elsajátitandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.8.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.8.5. A tananyagegység 

megvalósítása 

során alkalmazott 

képzési módszerek 

elöadás 

bemutatás 

szemléltetés 

magyarázat 

 
2020.01.01-tól  
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  rendszerezés megbeszélés konzultáció ismétlés 

oktató által irányított közös gyakorlati 

feladatmegoldás éni akorlati feladatm oldás 

6.86. A tananyagegység 

megvalósitása 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 résztvevök igényei 

(pl. a valós idejü online órák alkalmazása esetén népszerübb 

a képzés kényelmi szempontok és a kedvezöbb képzési díj 

miatt). 
68.7. A kontaktórától eltérő 

munkaforma 

alkalmazása esetén, ha a 

képzés óraszámába 

beszámítható, a 

beszámitható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 

6.88. A képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy 

gyakorlatban történö 

ellenőrzési és értékelési 

módja, diagnosztikus, 

szummatív, fejlesztő 

formái 

Diaqnosztikus értékelés: elözetes 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 minösítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.8.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevö a tantárgyat záró 

vizsgán „Megfeletť' minösítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 

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

elözetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 

késöbbłekben másik képzési (X)portban vagy másik képzésben). 
6.9. Tananyagegység (tantárgy) 

6.9.1. Megnevezése Felhö üzemeltetési alapismeretek 

6.9.2. Célja A tanfolyam résztvevői nyerjenek betekintést a felhöszolgáltatások 

müködésébe. Képesek legyenek felhö környezet kialakítására. 

Ismerjék meg virtuális számítógépek, adatbázis-szolgáltatások és 

felhasználói jogosultságok konfigurációs módjait a felhöszol 

áltatásokhoz ka csolódóan. 
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6.9.3 Tartalma 
A megtanítandó és 

elsajátítandó témakörök, 

az ehhez szükséges 

foglalkozások 

megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.94. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 
A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.9.5. 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 

6.96. 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). 
6.9.7. A kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása 

esetén, ha az a képzés 

óraszámába 

beszámítható, a 

beszámítható óraszám 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz 

beszámítható óraszámot. 

6.98. A képzésben részt vevö 

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. 
Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. Szummatív 
értékelés: 

A tantárgy online kitölthetö teszt 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. 
6.9.9. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 

Vizsgán „MegfeIeIt” 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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7. A zárt rendszerü elektronikus távoktatás kivételével a maximális csoportlétszám 
(jogszabályi felső korlát nincs, módszertani szempontok alapján és a rendelkezésre álló személyi-tárgyi 2020.01 

-OI  

 

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

 feltételek fü vén ében kell me álla itani  

8.1  Maximális csoportlétszám (fö) 30 fö 
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Teljesítményértékelés a képzés során: a tananyagegységeknél feltüntetettek szerint. 

Fogalommagyarázat 
Diagnosztikus (ftelygetfeltáró) értékelés: pl. az Fktv. szerinti előzetes tudásmérés (esetleges óralátogatás 
alóli felmentésre irányul), vagy pl. egy új témakör kezdetén szükséges felmérni, hogy a résztvevók 
birtokában vannak-e az elsajátitandó anyagrészt megalapozó ismereteknek (az oktató tájékozódására, 
következtetésre szolgál, nem minósitésre). 
Feilesztö értékelés: célja a tananyag feldolgozása közben visszajelzés a résztvevőnek és az oktatónak az 
elsajátitási folyamat hatékonyságáról; segitó-támogató, nem minósitö folyamat, korrigálható ez alapján a 
tanulásitanítási folyamat. 
Szummativ (lezáró-minósitó) értékelés: szelektál, összegzöen minósit, a résztvevő egy meghatározott szint 
alatti eredménnyel nem léphet tovább vagy nem kaphatja meg a képzés elvégzését igazoló dokumentumot. 

Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetó szakképesítés megszerzésére irányuló képesítö 
vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító 
szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző 
intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Képzést záró vizsqa: 

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

A képzést záró vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi tantárgy „MegfeIeIt” minősítéssel történö zárása. 

Írásbeli vizsga 
A vizsgatevékenység megnevezése: Rendszerüzemeltetöi 

ismeretek A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani: 

Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés 
A kérdések megoszlása: 

IO db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből 
IO db tesztkérdés Shell-programozási 

ismeretekből 10 db tesztkérdés SQL 

ismeretekből 
5 db tesztkérdés hálózati kommunikációs ismeretekből 

5 db tesztkérdés a virtualizáció/konténerizáció ismeretanyagából 
A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes 
válaszlehetöség legyen lehetséges. 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló idötartam:  90 perc 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
Az írásbeli vizs át a következők szerint kell értékelni: 
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Maximálisan elérhetö pontszám/százalék: 100 ponti 100% 

IO db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiböl - (10x2,5 pont) 25% 
IO db tesztkérdés Shell-programozási ismeretekből - (10x2,5 pont) 25% 

IO db tesztkérdés SQL ismeretekből - (10x2,5 pont) 25% 

5 db tesztkérdés hálózati kommunikációs ismeretekből - (5x2,5 pont) 12,5% 
5 db tesztkérdés a virtualizációs/konténerizációs ismeretekből - (5x2,5 pont) 12,5% 

 Egyéb  szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban: 

Helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz O pontot ér. 
A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár. 

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

Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati üzemeltetési feladatok 
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat 5 db különálló feladatmegoldásból tevődik össze 
A vizsgázó a feladatokat szöveges módon kapja meg 
A vizsgán használt rendszerekhez való hozzáférés a vizsgaszervezö által 

biztosított 
Feladatok: 

2 db Shell programozás adminisztrációs feladat elvégzésére a lokális szerveren 
2db SQL, Microsoft SQL vagy annak megfelelő adatbázis szerveren történő 
adatbázissal kapcsolatos feladat elvégzése. 

Idb Shell programozás, Microsoft Azure vagy annak megfelelő felhö szolgáltató 
adminisztrációs feladatának elvégzése. 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes feladatokhoz ellenörzö programok biztosítása szükséges, mely ellenörzi 
a megoldás helyességét és pontozza a megoldást. 
A teszteset lefuttatása automatizálható. 
Részpontszámok kaphatóak részmegoldások sikeres abszolválása esetén. 
Maximálisan elérhetö pontszám/százalék: 100 ponti 100% 
Minden feladat tökéletes megoldásával 20-20 pont szerezhető. 

2 db Shell programozás adminisztrációs feladat elvégzésére a lokális szerveren, 
melyek képesek megjeleníteni az adott rendszer legalább egy-egy föbb 
információit a következők közül — 2 x 20 pont/40% 

2 db SQL Microsoft SQL vagy annak megfelelő adatbázis szerveren történő 
adatbázissal kapcsolatos feladat elvégzése, mely során egy adott adatbázisból 
(mely használatban van, tehát tartalmaz táblákat, adatokat), SQL segítségével a 
feladatok elvégzése — 2 x 20 pont/40% 
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Idb Shell programozás, Microsoft Azure vagy annak megfelelő felhö 

szolgáltatóban valamel adminisztrációs feladat elvé zése — 20 ont/20% 
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhetö összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte. 

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

10,1. Személyi feltételek (képző 

intézmény határozza meg, 

jogszabályi elöírás nincs) 

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

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

szakmai önéletrajza. 

10.1.1. Személyi feltételek biztosításának 

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

fejlesztésével kapcsolatos dokumentumot, az oktatói minősítési 

rendszert az intézmény minöségirányitási rendszere tartalmazza. 
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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 
22.5a szerint. 
Kiadásának feltételei: 

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan 
teljesítése. 
A kontaktórákról a megengedett mértéket meg nem haladó 
hiányzás vagy a megengedett hiányzás Igazolt módon 
történö túllépése esetén beszámolási kötelezettség 
teljesítése a felnőttképzési szerződésben rögzített 
feltételekkel. 
A képzést záró vizsga eredményes teljesítése 

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

képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja  

10.2. Tárgyi feltételek (képző 

intézmény határozza meg, 

jogszabályi előírás nincs) 

A hagyományos órákon számítástechnikai szaktanterem az alábbiak 
szerint kulturált és biztonságos környezet a résztvevők létszámának 
megfelelöen min. I m2/fö alapterület számítógépes munkaállomás, 
internethozzáféréssel, perifériákkal — résztvevönként és az oktató 
számára egy-egy felszerelés az alábbiak szerint korszerü, Windows 
operációs rendszer és a képzés során valamennyi szoftver futtatására 
alkalmas PC internet kapcsolattal Demonstrációs jelleggel: 

korszerü Android operációs rendszert 

futtató korszerű tábla é va mobiltelefon 
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  korszerü iOS operációs rendszert futtató 
táblagép vagy mobiltelefon 

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

A hagyományos órákhoz szükséges WC helyiség megfelelö számban 
(az egy időben jelen Iévö résztvevöi létszám figyelembevételével). A 
valós idejü online órákhoz a résztvevők és az oktató számára elöírt 
feltételek: 

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

A képzö intézmény által aktuálisan elöírt megfelelö latform, 

szoftverek 

10.21. Tárgyi feltételek biztosításának 

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

A résztvevők számára elöírt tárgyi feltételeket a résztvevők 

maguknak biztosítják. 

10.3. Egyéb speciális feltételek  

10.3.1 Egyéb speciális feltételek 

biztosításának módja 
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2020.01.01-töI  

 

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény alapján a képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Minösítés helye, időpontja: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 38. 111/3. , 2021.10.12. 

 
Kormos Mónika Márta 

 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

FSZ/2020/000341 
A felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplö 

nyilvántartási száma 

 
Szakértő aláírása 



 

 

A képzési program felnöttképzési szakértő által történő előzetes minősítése 
AZ ELŐZETES MINÓSiTÉST VÉGZÓ SZAKÉRTÓ SZAKVÉLEMÉNYE 

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

Képzés megnevezése, programkövetelmény 

száma: 
Junior rendszerüzemeltető, 06134006 

Képzés jellege cél szerint (a megfelelö aláhúzandó) 
Szakképzés, azon belül: szakképesítésre felkészÍtŐ 

szakmai képzés 
Előzetes minősítést végzö szakértő neve, szakértői 

nyilvántartási száma 
Kormos Mónika Márta FSZ/2020/000341 

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

vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

12. S (1) A képzési programnak tartalmaznia kell: 
a) a képzés megnevezését 

gen 
Igen 

b) a képzés során megszerezhetö 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 eltérő 

munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámitható, a beszámítható óraszámot is, elektronikus 

távoktatás kivételével a maximális csoportlétszámot, 

igen 

Igen 
g) — a zárt rendszerü  — h a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását, 

kiadásának feltételeit, 
Igen 

igen 
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás  
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 programkövete/mény és a képzési program) 
(1) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetö szakképesítés kimeneti követelményeit 

programkövetelményben kell m határozni. A szakmai ké zés az Fktv. szerinti ké ési 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 lalkozások me nevezését, számát, valamint 
Igen 

b) a képzésben részt vevö személy tanulmányi munkájának Írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési mód'át, dia nosztikus, szummativ, fe'lesztö formáit. 
Igen 

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

Igazodóan dolgozza ki. és honlapján közzéteszi. (Megj.: a honlapon történó közzététel a szakértöi minósités után 

esedékes, a minósitö által nem vizs Iandó 
agen 

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 elözetes minősítése során vizsgálja, hogy 
a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről 

szóló törvén nek és a szakk zésröl 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 

sérülésrnentesen nincs lehetösé 
tgen 

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

megfelel. 

Budapest, 2021.10.12 

 
Kormos Mónika Márta 


