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Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)
Írásbeli vizsga

• A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt

• A vizsgatevékenység leírása: A vizsgatevékenység 15 db, számítógépen megoldandó 
tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres 
választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő 
feleletalkotó feladatok. A teszt értékelésének automatizálhatónak kell lennie.

Gyakorlati vizsga
A) Weboldalak kódolása

B) Programozás Pythonban

C) Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása



Témakör Kérdésszám

Elektronikai alapfogalmak, kapcsolódó fizikai törvények, alapvető elektronikai alkatrészek, elektromos mennyiségek 
mérési metódusai.

1

Számítógépeken és mobil informatikai eszközökön használt operációs rendszerek telepítési és frissítési módja, 
alapvető beállítási lehetőségei.

3

Az otthoni és irodai informatikai környezetet alkotó legáltalánosabb összetevők szerepe, alapvető működési módjaik, 
a PC és a mobil eszközök főbb alkatrészei és azok szerepe.

2

Informatikai és távközlési berendezések alapvető karbantartási eljárásai és azok szükségességének okai. 1

Az informatikai hálózatok felépítése, alapvető technológiái, protokolljai és szabványai. Az otthoni és irodai hálózatok 
legfontosabb összetevőinek szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik.

1

A kis- és közepes vállalati hálózatok legfontosabb összetevőinek (pl. kábelrendező szekrény, kapcsoló, 
forgalomirányító) szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik.

1

A fontosabb hálózatbiztonsági elvek, szabályok, támadás típusok, valamint szoftveres és hardveres védekezési 
módszerek.

1

A legmodernebb információs technológiák és trendek. 3

A Git, valamint a csoportmunkát támogató eszközök és online szolgáltatások célja, működési módjai, legfontosabb 
funkciói.

1

Projektmenedzsment. 1



Elektronikai alapfogalmak, kapcsolódó fizikai törvények, alapvető elektronikai alkatrészek, elektromos mennyiségek 
mérési metódusai.

1. Igaz-e a következő állítás? A feszültségmérőt a fogyasztóval sorosan kell bekötni az áramkörbe. (1 jó válasz)
HAMIS
IGAZ



Számítógépeken és mobil informatikai eszközökön használt operációs rendszerek telepítési és frissítési módja, 
alapvető beállítási lehetőségei.

2. Hol állítható be egy számítógépen, hogy ne merevlemezről, hanem optikai meghajtóról töltsön be? (2 jó válasz)
BIOS
UEFI
CMOS
POST
BootFlash

3. Melyik Windows alkalmazás segítségével lehet leállítani egy nem reagáló (lefagyott) programot? (1 jó válasz)
Feladatkezelő
Windows Defender
Feladatütemező
Eszközkezelő

4. Igaz vagy hamis? A Windows telepítésekor létrejön egy rendszergazdai fiók, de csak a Windows aktiválása után 
lehet használni. (1 jó válasz)

HAMIS
IGAZ



Az otthoni és irodai informatikai környezetet alkotó legáltalánosabb összetevők szerepe, alapvető működési 
módjaik, a PC és a mobil eszközök főbb alkatrészei és azok szerepe.

5. Írd be a rövidítést: A …...... egy adatvesztés megelőzése érdekében kifejlesztett technológia, aminek működéséhez 
több lemez szükséges. (1 jó válasz)

RAID

6. Az alábbiak közül melyik rövidítés nem a megjelenítéshez kapcsolódó technológia? (1 jó válasz)
SCSI
DVI
HDMI
VGA



Informatikai és távközlési berendezések alapvető karbantartási eljárásai és azok szükségességének okai.

7. Melyik nem a szoftveres megelőző karbantartási folyamat része? (1 jó válasz)
Tűzfalprogram beállítása
Nem használt programok törlése
Vírusdefiníciós fájlok frissítése
Merevlemezek hibakeresése és töredezettségmentesítése



Az informatikai hálózatok felépítése, alapvető technológiái, protokolljai és szabványai. Az otthoni és irodai hálózatok 
legfontosabb összetevőinek szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik.

8. Melyik parancs állít be egy C osztályú IP címet egy Cisco routeren? (1 jó válasz)
(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
(config)#ip address 172.16.10.5 255.255.0.0
(config-if)#ip address 10.0.10.5 255.0.0.0
(config)#ip address 192.16.10.5 255.255.255.0



A kis- és közepes vállalati hálózatok legfontosabb összetevőinek (pl. kábelrendező szekrény, kapcsoló, 
forgalomirányító) szerepe, jellemzői, csatlakozási módjaik és alapszintű hálózati beállításaik.

9. Egy PC-t keresztkötésű kábellel csatlakoztattunk egy routerhez. A PC IP-címe statikusan lett beállítva a 
192.168.10.100/24 címre, a router interfészének címe 192.168.100.10/24 és kiadtuk rajta a “no shut” parancsot. A PC-
ről nem tudjuk pingelni a routert. Mit lehet tenni a hiba elhárítása érdekében? (1 jó válasz)

A PC címében a 10-es értéket 100-ra kellene cserélni.
Egyeneskötésű kábelt kellene használni.
A PC-nek DNS szerver segítségével kellene címet beállítani.
A routeren rövidítés nem használható, ezért a „no shut” parancs helyett a “no shutdown” parancsot kell a 
router interfészen kiadni.



A fontosabb hálózatbiztonsági elvek, szabályok, támadás típusok, valamint szoftveres és hardveres védekezési 
módszerek.

10. Melyik támadási mód ellen jelent védelmet a portbiztonság bekapcsolása? (1 jó válasz)
Hamisított MAC-cím elárasztás
SYN elárasztás
Social engineering
Physhing



A legmodernebb információs technológiák és trendek.

11. Mit jelent a hypervisor fogalma? (1 jó válasz)
Virtualizációnál használt szoftver, ami a VM-eket kezeli
Webszerverek központi felügyeletét ellátó személy
A rendszergazda másik elnevezése
Egy 3D nyomtatókban használt alkatrész

12. Igaz vagy hamis? Amikor az Microsoft 365-öt használjuk, Software as a Service (SaaS) szolgáltatást veszünk igénybe 
a felhőből. (1 jó válasz)

IGAZ
HAMIS

13. Melyik felhőtípusra igaz, hogy a teljes rendszer (hardver és szoftver) a felhőszolgáltató tulajdona, de interneten 
keresztül hozzáférhető? (1 jó válasz)

Nyilvános felhő
Magánfelhő
Hibrid felhő
Mindegyikre igaz



A Git, valamint a csoportmunkát támogató eszközök és online szolgáltatások célja, működési módjai, legfontosabb 
funkciói.

14. Melyik parancs menti el a git verziókezelő adatbázisába a fájlokon végzett módosításokat?
git commit
git clone
git add
git init



Projektmenedzsment.

15. Igaz-e a következő állítás? A projektek előre definiált ütemezése nem változhat, mert lehetetlenné teszi az időre 
történő befejezést. (1 jó válasz)

HAMIS
IGAZ



A teszt értékelésének automatizálhatónak kell lennie

Automatizálható vs. Automatizált

• Excel

• Moodle

• Redmenta

• Google űrlap

• Microsoft Forms

A vizsga zártsága

• Tűzfalszabályok 
• whitelist (IP, domain)



Beérkezett kérdések



Kérdések

A PTT meghatározza, hogy a programozás alapjai tantárgy tananyaga a két 
éves képzésben - egy évre kerül kiosztásra és ezek szerint készültek el a 
tanmenetek és így épül be a képzésbe. A szakképzési törvény szerint az első 
félév után kell lebonyolítani az alapvizsgát. 

Kérdéseim: Ezen értelmezés szerint, hogyan lehet teljesíteni a KKK 
követelményeit? (a PTT és a józan ész azt diktálja, hogy a Python 
programozás a második félévben kerül előadásra). Hogyan lehet betartani a 
KKK követelményeit és a törvényességet egy időben?

A Python-t az 1/13 képzésben csak az első félévben kell oktatni, mert az 
ágazati alapozó oktatásnak az elő félévben kell lezajlania, azaz az ötéves 
képzés 9. és 10. évfolyamos anyagát kell első félévben elvégezni.



Kérdések

Ha mi állítjuk össze az írásbeli vizsga feladatait. Ezt minek alapján tegyük, 
mivel a központi anyagban csak címszavak vannak, hogy azokat ki milyen 
szintig tanította tankönyv és bármiféle segédanyag hiányában teljesen 
változó?

A szakmai belátásunk és a megtanítottak alapján.



Kérdések

A 13-as 2 évfolyamos szakképző évfolyamnak félév után lesz a szétválása a 2 
szakirányra, aki pl.: megbuklik a programozás részből, az mehet azért 
szoftverfejlesztőnek, mert pl.: a mi iskolánkban a félévre eső sok óra miatt 3 
ember is tanítja a programozást az osztálynak, amitől nem éppen okosabbak 
lesznek, hanem még jobban összezavarodnak? 

A második félévben tehet javító vizsgát.

Az ágazati alapvizsga nem az ágazaton belüli szakmaválasztás alapja, ez a 
teljes ágazatra egységes.



Kérdések

Az IKT projekt vizsga mit akar takarni? Hogy lehet osztályozni ki mit tett egy 
feladathoz? Vagy ha van egy okos a csoportban, mindenkinek 5-ös a 
munkája?

1 db teszt kérdés van a vizsgán a projektmenedzsment témában.

(A tantárgy értékelési lehetőségeiről később szívesen beszélünk.)



Köszönön a figyelmet!

Reményi Zoltán

zoltan.remenyi@http-foundation.hu


