
Szakmai tárgyak (szakközépiskolai): 

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

Adatbázis és szoftverfejlesztés (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Programozás alapismeretek 

- A programkészítés lépései: lépések ismerete, fogalma, értelmezése. 

- Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok elő- és 

utófeltételek megfogalmazása 

- Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson 

diagram 

- A programkészítés elvei: stratégiai elv, taktikai, technológiai, technikai elvek 

Adattípusok 

- Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör (globális, 

lokális, privát, publikus), kezdőérték. 

- Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

- Összetett adattípusok: karakterlánc (string) felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Karakterlánc műveletek. 

- Tömb adattípus: felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. 

- Egydimenziós tömbök: Vektor 

- Többdimenziós tömbök: Mátrix 

Programozás elemei 

- Utasítások: értékadás, I/O , típuskonverziók. 

- Relációk: =,<,>,>=,<=,<>, NEM 

- Relációs műveletek: ÉS, VAGY; igazságtábla 

- Vezérlőutasítások: szekvencia, elágazások. iteráció 

- Elágazások: Egyutas, kétutas, többutas 

- Iterációk: hátultesztelős ciklus, elöltesztelős ciklus, számlálós ciklus 

11. évfolyam 

Programozási tételek 
Programozási tételek – Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés tétele, 

kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, maximumkiválasztás tétele. 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés tétele. 

Programozási tételek – Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, 

kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek – Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum kiválasztásos 

rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, rendezések összehasonlítása (legrosszabb 

eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek – Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, 

unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, 

binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, QuickSort. Rekurzió 

átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

12. évfolyam 

Adatstruktúrák 



Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók segítségével; 

típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, helyfelszabadítás; dinamikus és statikus 

változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák 

megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, beillesztés, törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); ciklikus 

listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal 

kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű sorok; prioritásos sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); veremmel 

kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és alulcsordulás ellenőrzése); verem alkalmazásai: 

rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 

Programtervezés  

Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok. 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, Használati esetek diagramja. 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. Felület 

elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása.  

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

Adatbázisok 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, adatredundancia, 

adatbázis-kezelő rendszerek; 

Adatbázisok felépítése: táblák, rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. 

Relációs adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. Egyed-

kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, redundancia 

csökkentése.  

Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. Funkcionális függések és kulcsok a relációs 

modellben. 

Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Programozási nyelvek  

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, objektum-

orientált. 

 A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és 

felhasználási területeik. Általános és speciális programnyelvek és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, 

interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-

kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. 

dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: skalár 

(diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós (fixpontos, lebegőpontos, kétszeres 



pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális 

és lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

Objektumorientált programozás  

Objektumorientált paradigma. 

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus 

elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor 

alkalmazása. 

Rendszerterv készítése. 

11. évfolyam 

Objektumorientált programozás  

Objektumorientált paradigma. 

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus 

elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor 

alkalmazása. 

Programozási nyelv „A”  

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project műveletek, 

egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, megjegyzések. Példák 

változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol alkalmazás felületének a 

megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező nézetben. 

Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típus átalakítás, 

konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások 

(paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. Kivételek 

elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés és 

javítás. Debug-golási módszerek: töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a 

figyelése. 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok 

kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba 

ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

12. évfolyam 

Programozási nyelv „A”  

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, tulajdonságok. 

Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok. Öröklődés. 



Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Állománykezelés  

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O műveletek, 

megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: pozícionálás, 

olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek állományokkal: létrehozás, feltöltés, 

listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás 

Web-programozás alapjai  

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezete. 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű elemek) és 

fejlécben alkalmazható elemek. 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése. 

Táblázatok. 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek). 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. 

Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, 

karakterláncok kezelése, függvények. 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, 

karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis kapcsolat. 

Adatbázis fejlesztés  

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások. 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező hozzáadása. 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése. 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: SELECT, FROM, 

WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása). 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER BY. 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING. 

Elektrotechnika (10) 

10. évfolyam 

Mágneses erőtér  

A mágneses indukció fogalma. Az erőtér ábrázolása indukcióvonalakkal. 

A mágneses gerjesztés fogalma. A gerjesztési törvény. A mágneses térerősség. 

Kapcsolat a térerősség és az indukció között, – a mágneses permeabilitás. 

Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás  

Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény. 

Az önindukciós jelenség 

Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája. 

Az elektromágneses hullám. 

Váltakozó áramú hálózatok  

A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Az I, U, R és a Kirchhoff törvények alkalmazási módja; vektorábrák. 

Az áramköri elemek impedanciája. Az alkatrészek összetett viselkedése. 

Soros és párhuzamos RL kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

Valóságos (veszteséges) tekercsek jellemzése, veszteségi ellenállás. 



Soros és párhuzamos RC kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése. 

A valóságos (veszteséges) kondenzátorok jellemzése. A veszteségi tényező. 

Soros RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Párhuzamos RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező. 

Váltakozó áramú teljesítmények. Teljesítménytényező, fázisjavítás. 

Középértékek és számításuk. 

Villamos gépek  

A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése. 

A háromfázisú hálózat előnyei. 

Az egyenáramú generátor és motor felépítése, tulajdonságai. 

A szinkrongép. Aszinkron motorok. 

Elektrotechnika-elektronika gyakorlat (11, 12) 

11. évfolyam 

Egyenáramú mérések  

A mérés fogalma, méréstechnikai alapismeretek. 

A mérés pontossága, mérési hibák. 

Az analóg és digitális mérőműszerek, a DC mérések eszközei, műszerei. 

Műszerkezelési gyakorlatok. 

Feszültség- és árammérési gyakorlat. 

Ohm törvényének vizsgálata. 

Kirchhoff törvényeinek igazolása. 

Feszültség- és áramosztás vizsgálata. 

Ellenállásmérések.  

Szimulációs mérések. 

Váltakozó áramú mérések 

Az AC mérés eszközei (Jelgenerátor, oszcilloszkóp, mV mérő). 

Műszerkezelési gyakorlat. 

Ohm törvény vizsgálata AC körökben. 

Soros RL és RC tagok mérése. 

Párhuzamos RL és RC tagok mérése. 

Egyreaktanciás vegyes hálózatok mérése. 

Soros rezgőkörök mérése. 

Párhuzamos rezgőkörök mérése. 

Frekvenciafüggő egyreaktanciás feszültségosztók mérése. 

Frekvenciafüggő kétreaktanciás feszültségosztók mérése. 

Szimulációs mérések. 

12. évfolyam 

Elektronikai eszközök mérése 

Félvezető diódák karakterisztikáinak vizsgálata. 

Bipoláris tranzisztor karakterisztikájának mérése. 

Bipoláris tranzisztor paramétereinek mérése. 

Térvezérlésű tranzisztorok vizsgálata. 

Közös emitteres erősítőfokozat vizsgálata. 

Közös bázisú és közös kollektoros erősítőfokozat vizsgálata. 

JFET-es erősítőfokozat vizsgálata. 

Műveleti erősítős alapkapcsolások vizsgálata. 

Komparátorok vizsgálata. 



Wien-hidas oszcillátor mérése. 

Műveleti erősítős alkalmazások vizsgálata. 

Egyenirányítás, szűrés vizsgálata. 

Tápegység stabilizálás vizsgálata. 

Digitális technika mérése  

Kapuáramkörök vizsgálata. 

Logikai áramkörök kialakítása. 

Logikai kapcsolatok egyszerűsítése. 

Funkcionális hálózatok mérése. 

ALU vizsgálata. 

Aszinkron számláncok mérése. 

Szinkron számláncok mérése. 

Félvezetős regiszterek vizsgálata. 

Foglalkoztatás I. (2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal. 

Hálózatelmélet (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Hálózati megoldások   

- Hálózatok kialakulása. (Történeti áttekintés a vezetékes hálózatok fejlődéséről.). 

- Hálózatok felosztása, típusai. (Topológia, átviteli közeg, távolság és átviteli 

rendszer szerint.) 

- LAN, MAN, WAN hálózatok tulajdonságai. 

- Hálózatok átviteli közege (rézalapú, optikai, vezeték nélküli). 

Rézalapú hálózatok    

- Rézalapú kábelek felosztása. 

- Rézkábelek felépítése.  

- Beltéri kábelek kategóriái.  

- Kábelek hibái.  

- Koaxiális kábelek szerkezete, villamos paraméterei. 

Fénytávközlés alapjai    

- A fénytávközlés fejlődése (történeti áttekintés). 

- Az optikai szálak működésének elve. 

- Optikai szálak kialakítása. Multimódusú és monomódusú szálak szerkezete, 

jellemzői. 

- Optikai adók felépítése, működése. Fotodiódák és lézerek jellemzői. 

- Optikai vevők felépítése, működése. PIN diódák, APD jellemzői. 

- Optikai erősítők fajtái, kialakításuk és működésük. Erősítők jellemzői és 

alkalmazása. 

- Optikai hálózatok kialakítása és méretezése. 



Hálózati ismeretek I. (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Otthoni és kisvállalati hálózatok    

- Hálózati topológiák 

- hálózati modellek, egyenrangú (peer to peer), nem egyenrangú (kliens szerver, host 

terminál) 

- Hálózati eszközök és átviteli közegek 

- Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

- Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

- Hálózati címzés (fizikai és logikai cím) 

- IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok 

- hálózati cím, szórási cím 

- alhálózati maszkszámítás 

- OSI és TCP/IP rétegelt modell rétegei 

- rétegek szerinti protokollok jellemzése 

11. évfolyam 

Vezeték nélküli technológiák 

- Vezeték nélküli átviteli közegek 

- Vezeték nélküli eszközök és szabványok 

- Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

- Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

- Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

- Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése 

- Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

- Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

- Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

12. évfolyam 

Hibaelhárítás 

- OSI modell rétegei szerinti szisztematikus hibaelhárítás 

- IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

- Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői 

- Forgalomirányítás, irányító protokollok 

- ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

- Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

- WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

- ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat (10, 11, 12) 

10. évfolyam 

Csatlakozás egy hálózathoz  

- Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

- Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz  

- MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök 

kommunikációja 

- Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése, Kábelek tesztelése 

- Vezeték nélküli biztonság 



Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés  

- Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

- Forgalomirányító konfigurálása 

- Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

- Portszámok szerepének megismerése 

IP-címzés a gyakorlatban  

- Számrendszerek közötti átváltások 

- IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

- IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

11. évfolyam 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság  

- Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

- Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

- DNS kérés megfigyelése 

- FTP parancssori és böngészőben történő használata 

- SSH engedélyezése és konfigurálása 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata  

- Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

- VLAN-ok létrehozása, kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

- Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás   

- Statikus, dinamikus útvonalak konfigurálása  

12. évfolyam 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás 

- IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

- RIP, RIPv2 konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

- OSPF csomagtípusok azonosítása  

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

- Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

- Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése, IPv4 ACL-ek 

hibaelhárítása 

- IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése, IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

IP szolgáltatások a gyakorlatban  

- DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

- DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

- IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

- Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

Hálózatinstallálás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Strukturált hálózatok építése 

- Csatlakozók szerelése (egyenes és keresztkábel készítése, RJ45 szerelése) 

- Kábelcsatornák építése, leágazások, keresztezések megvalósítása 

- Elosztó panelek, rendezők, dobozok kiépítése 

- Rendező szekrények és fiókok előkészítése, szerelése 

- Földelések kiépítése és mérése 



Koaxiális hálózatok építése 

- Kábeltévé hálózat kiépítése, csatlakozók szerelése 

- Passzív eszközök bekötése és rögzítése 

- Osztók bekötése a hálózatba (F-típusú csatlakozók használata) 

- Tápegységek rögzítése, szerelése, bekötése 

Optikai hálózatok építése 

- Optikai felszálló kábelek kiépítése (behúzószál elhelyezése, kábelek felhúzása, 

kábelek rögzítése, a tartalékok elhelyezése, a leágazások helyének biztosítása). 

- Optikai kábelek előkészítése szereléshez (kábeltisztítás, kábellélek kifejtése és 

elhelyezése szálrendezőben). 

Hálózatok építési előírásai (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Távközlési hálózatok építése 

- Távközlési hálózatépítés folyamata (szakaszai, résztvevők köre, dokumentumai). 

- Hálózatok műszaki tervezése (tervmódozatok, tervezési irányelvek, tervezési 

szempontok). 

- Nyomvonal kitűzése. 

- Az engedélyeztetés folyamata (hatósági engedélyek típusai, engedélyezési terv). 

- A műszaki ellenőr tevékenysége (szerepe, feladatai). 

- Az átadás-átvételi eljárás (folyamata, hiánypótlás, műszaki átvétel). 

- Hálózatépítés dokumentumai (tervek, építési napló engedélyek, átadás-átvételi 

jegyzőkönyv). 

- Rajzjelek (A tervekben, jegyzőkönyvekben használatok szabványos rajzjelek). 

Alépítmények építése 

- Földmunkák elvégzése (nyomvonal megjelölése, burkolatbontás, földkitermelés, 

visszaállítás). 

- Műanyagcsöves alépítmények építése (csövek fektetése, lezárása, mechanikus 

védelme). 

- Íves szakaszok fektetése. 

- Közműalagút (előre kiépített alagutak, csőhálózatok kihasználási lehetőségei). 

- Földrakéta alkalmazása. 

- Mikrokábel építése. 

- Megszakító létesítmények fajtái. 

- Aknák építése, vízgyűjtő kialakítása, kábellétrák elhelyezése, födém kialakítása. 

- Betonszekrények építése, szerelvényeinek elhelyezése. 

- Munkavédelmi előírások (gázérzékelés, vízbetörés, dúcolások…). 

Földalatti hálózatok építése 

- Közvetlenül földbe fektethető kábelek típusai. 

- Vakondekés fektetés. 

- Járdaszegélyben elhelyezhető kábelek építése. 

- Alépítménybe fektethető kábelek típusai. 

- Béléscsövezés. 

Hálózatszerelés és mérés elmélet (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szimmetrikus kábelek szerelése 

- Kötési eljárások, kötések megvalósításának elvei. 



- Falidobozok, rendezők szerelési előírásai. 

- Végelzárók típusai. 

- Csatlakozók típusai. 

Szimmetrikus kábelek mérése 

- Mérések fajtái, alkalmazásuk. 

- Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”. 

- Érpárazonosító műszerek felépítése, működése és kezelése. 

- Szigetelési ellenállás mérése. 

- Hurokellenállás mérése. Előírt szabványos értékek. 

- Áthallás vizsgálatok. 

- Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton. 

Koaxiális kábelek szerelése   

- Koaxiális kábelek fajtái, tulajdonságai. 

- Passzív elemek (osztók, leágazók) beiktatása. 

Koaxiális kábelek mérése   

- Szintmérések. Előre- és visszirány mérése. 

- Referenciaszintek meghatározása. 

- Jel/zaj viszonymérések. 

- Reflektométerek felépítése, működése. 

Optikai kábelek szerelése   

- Kábelek típusai, mechanikai előírásai. 

- Kötőhüvelyek és kötéslezárók típusai. 

- Falidobozok, végelzárók típusai és szerelési előírásai. 

- Hegesztési technológia (hegesztők típusai, hegesztési eljárás, optikai szálak 

illesztése és minősítése). 

- Optikai csatlakozók típusai (FC/PC, E2000, SC, LC, …). 

Optikai kábelek mérése    

- Csillapítás mérés elve (átvilágításos, reflexiós). 

- Visszavágásos csillapításmérés, gyári minősítések. 

- Beiktatásos csillapításmérés. Szakaszok és eszközök mérései. 

- Reflexiós csillapításmérés (szakaszcsillapítás mérése, kötések csillapítása, reflexiós 

csillapítás, hibahelykeresés). 

Hálózatszerelés és mérés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Kötések szerelése 

-  Szerszámok alkalmazása, műveletek gyakorlása. 

-  Kötések előkészítése. 

-  Réses hidegkötés megvalósítása. 

-  Szimmetrikus kábelek kötése érkötővel. 

-  Kötések lezárása (kötéslezáró elemek). 

-  Zsugormandzsetták zsugorítása. 

-  Forrasztásos kötések létrehozása. 

-  Koaxiális csatlakozók szerelése (F-típusú). 

-  Passzív elemek (osztók, leágazók) bekötése. 

Végelzárók szerelése 

-  Falidobozok előkészítése, szerelése, kábelvezetés kialakítása. 



-  Végelzárók bekötése, szerelése. 

-  Csatlakozók beszerelése. 

-  Elosztók, leágazók bekötése. 

Központi rendezők szerelése 

- Patchpanel-ek beszerelése. 

- Rendező bekábelezése. 

- Kábelvezetés, kábelkorbács készítése. 

- Kábelek azonosítása, jelölése, csatlakozási pontok dokumentálása. 

Erek egyeztetése, patch-elés 

-  Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”. 

-  Érpárazonosító műszerek kezelése. 

-  Érpárazonosítás műszerrel. 

-  Patch-elés, kábelek kimérése, befűzése, vezetése. 

Kábel villamos jellemzőinek mérése 

-  Szigetelési ellenállás mérése. 

-  Hurokellenállás mérése.  

-  Áthallás mérése. 

-  Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton. 

-  Hídmérések, hibahely meghatározások. 

-  Reflexiós mérések. Reflexiómérő működése és kezelése. 

-  Hibakeresés kiépített vonalon. 

Vonali mérések 

-  Csillapítás és reflexiós csillapítás mérése. 

-  Hibaarány mérése. Hibaaránymérő működése és kezelése. 

-  Jelterjedési késleltetés (jelterjedési aszimmetria). 

-  Jelalak vizsgálata. 

Kábeltévés hálózat mérései 

- Szintmérések. Előre- és visszirány mérése. 

- Hálózatanalizátor kezelése. 

- Spektrumképen látható hibajelenségek értékelése. 

- Jel/zaj viszonymérések. 

- Reflektométerek kezelése. 

- Jelszivárgás mérése (csatlakozási hibák, kábelhibák, készülékhibák). 

Munkaszervezés gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

- Szakmai és személyes portfólió. 

- Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, 

lehetőségek, szolgáltatások. 

- A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció  

- Munkahelyi dokumentumok fajtái, valamint tartalmi, formai, stilisztikai 

sajátosságai. 

- Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, 

helye, szerepe a szervezet folyamataiban. 

- Személyes időgazdálkodás és hatékonyság. 



- Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek. 

Információgyűjtés, kezelés, tájékozódás  

- Keresőalkalmazások. 

- Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások 

kezelése. 

- Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

- Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) 

értelmezése, ismertetése. 

Munkavégzés projektekben  

- Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

- Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, 

erőforrások kezelése.  

- Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok  

- Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének megismerése). 

- Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

- Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, vállalkozásokat, 

munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével. 

- A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

- Alapvető ügyfélkapu műveletek. 

 Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

- A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális elrendezése a 

környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások figyelembevételével. 

- Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, 

áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 

Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőség ellenőrzés 

- Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok alapján. 

- Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó dokumentumok 

fajtái. 

- Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

- Veszélyes anyagok hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárások és 

kockázatbecslés. 

Munkaszervezési ismeretek (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

- Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszonyok. 

- Szakmai és személyes portfólió helye és tartalma az informatikai munkakörök 

esetében. 



- Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 

- Gazdasági, nonprofit szervezetek és közigazgatási szervek szervezeti, működési 

jellemzői, különbségei, azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és 

kommunikáció szempontjából.  

- A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó alapvető 

szabályok, eljárások. 

- Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái, tartalma, helye és szerepe a 

szervezetek működésében. 

- A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

- A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre vonatkozó 

viselkedési és kommunikációs szabályok. 

Információgyűjtés, kezelés, tájékozódás 

- A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai adatbázisok; 

szakmai fórumok. 

- Gyártó-specifikus információforrások az informatika területén. 

- Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok. 

- Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása. 

Munkavégzés projektekben 

- Projektmenedzsment alapfogalmai, projektszoftverek. 

- A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 

- A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 

- A projektek nyomon követésének módja. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést 

támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok 

- Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. 

- Társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, pénzügyi, 

számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti működésben. 

- A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az eredményig. 

- A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek. 

- A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

- Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű 

költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása. 

- Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

- Ügyfélkapu szolgáltatásai. 

Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

- Munka és balesetvédelem, elsősegélynyújtás. 

- A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

- A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

- Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése. 

Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőség ellenőrzés 



- Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a 

szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

- A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. Szakképesítésre jellemző minőségügyi 

szabványok. 

Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok kezelése 

- A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása, 

hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai. Környezetterhelési 

kockázatok. 

Optikai hálózatok szerelése gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Optikai szálak kötése  

- Hegesztőgép kezelése. 

- Optikai szálak hegesztése. 

- Szálrendezés tálcában. 

- Mechanikus szálkötők kezelése. 

- Optikai szálak kötése mechanikusan. 

- Pigtail-ek kezelése. 

- Patch-kábelek alkalmazása. 

- Ideiglenes kötések megvalósítása. 

Kötéslezárók szerelése  

- Egyenes kötések előkészítése. 

- Egyenes kötések megvalósítása. 

- Leágazó kötések megvalósítása. 

- Leágazó kötések lezárása, (tömítések zsugorítás). 

- Szálmenedzsmentes kötések kialakítása. 

- Szálmenedzsmentes kötések lezárása és újrabontása. 

- Hibás szálak javítása. 

- Kötéslezáró egységek felszerelése. 

Központi rendezők szerelése  

- Kábelek vezetése a rendezőkeretekben. 

- Patchkábelek rendezése, többlethosszak vezetése. 

- Kötés-panel (splicing panel) előkészítése. 

- Kábelkötés a kötés-panelen. 

- Rendező-panel (Patching-panel) előkészítése és patch-elése. 

- Kötés/rendező panel előkészítése. 

- Kábelkötés a kötés/rendező panelen. 

- Szálmenedzsment alkalmazása. 

Végelzárók, előfizetői dobozok szerelése  

- Előfizetői dobozok (végelzárók) szerelése. 

- Falidobozok (felszállók) szerelése. 

- Nagyelosztók, épületelosztók szerelése.  

- Szálazonosítás. 

- Csatlakozók szerelése és beillesztése a végelzárókba. 

- Leágazások kötése elosztókba. 

- Splitteres hálózatok szerelése. 

- WDM szűrők szerelése, kötése. 



Optikai mérések gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Műszerek kezelése  

- Szintadók, szintvevők kezelése, relatív szintek beállítása. 

- OTDR kezelése, paraméterek beállítása. 

- OTDR eredményeinek kiértékelése számítógéppel. 

- Jegyzőkönyvek, dokumentációk kezelése. 

Szál paramétereinek mérése   

- Szálak maximális hajlíthatósága. 

- Numerikus apertúra mérése. 

- Szálak csillapításának mérése a hullámhossz függvényében. 

- Különböző szálak összehasonlítása (gradiens indexű szál paramétereinek mérése, 

műanyag szálak mérése…). 

Csillapításmérés átvilágításos módszerrel  

- Beiktatásos szakaszcsillapítás mérése. 

- Gyorskötővel és pigtail-lel szerelt szakasz mérése. 

- Visszavágásos csillapításmérés. 

- Módusirtó használata. 

- Szintvevő vevőérzékenységének mérése különböző hullámhosszakon. 

- Szakaszok összekapcsolása. 

- PON hálózat mérése (splitterek). Két irány összehasonlítása. 

- Kötések csillapításának ellenőrzése. 

Passzív eszközök mérése  

- Optikai csillapítók mérése (sajátcsillapítás mérése, hullámhosszfüggés mérése). 

- Splitterek mérése (beiktatási csillapítások előre- és visszirányban). 

- Szűrők mérése (csillapításmérések különböző hullámhosszakon).  

- Csatlakozók mérése (beiktatási csillapítás mérése átvilágítással). 

Reflexiós mérések   

- Szakaszcsillapítás mérése (különböző hullámhosszakon, csillapítótag beiktatásával). 

- Kötések reflexiós mérése (hegesztések, csatlakozók reflexiós csillapításának 

mérése, PC és APC csatlakozók összehasonlítása). 

- Reflexiós csillapítás mérése (beiktatott eszközök, splitterek csillapítás és reflexiós 

csillapítás mérése). 

- PON hálózatok mérése (előre- és visszirány mérése). 

Hibahely keresés    

- Hibás csatlakoztatás kimérése. 

- Hibás szakasz mérése. 

- Nem megfelelően vezetett kábel azonosítása. 

- Kötéslezárások mérése. 

Távközlés-elektronika (11, 12) 

11. évfolyam 

Elektronikai eszközök  

- Félvezetők szerkezete; tiszta és szennyezett félvezetők; áramok (diffúziós, drift) a 

félvezetőkben. 

- PN-átmenet; záró- és nyitóirányú előfeszítés; feszültség-áram karakterisztika. 

- Egyenáramú és differenciális ellenállás (meredekség). 



- Speciális diódák és alkalmazási területük (varicap-, alagútdióda, z-dióda). 

- A bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok felépítése, működése, alapegyenletei. 

Erősítők  

- Munkapontbeállító és stabilizáló kapcsolások bipoláris és térvezérlésű 

tranzisztoroknál. 

- Munkaponti helyzetek (A, B, AB, C), vezérlés, vezérlési diagramok; statikus és 

dinamikus üzem. 

- Erősítők általános jellemzése (transzfer karakterisztika, Ubemax, Au, Ai, Ap, Rbe, Rki, 

fi). 

- Alapkapcsolások (KE, KB, KC) bipoláris tranzisztorral és JFET-tel. 

- Differenciálerősítők, differenciál- és közös módusú vezérlés, CMRR, drift, ofszet. 

- Visszacsatolások; visszacsatolt hálózatok jellemzői, hurokerősítés, stabilitás, 

kompenzálás. 

Műveleti erősítők  

- A műveleti erősítők felépítése, áramkörkészlete. Munkapontbeállítás, 

ofszetkompenzálás. 

- Alapáramkörök műveleti erősítővel (invertáló, neminvertáló, követő, összeadó, 

kivonó). 

- A hurokerősítés frekvenciafüggése, frekvenciakompenzálás, Slewrate, a kivezérlés 

határfrekvenciája. 

12. évfolyam 

Elektronikus áramkörök  

- Oszcillátorok felépítése, működése, jellemzői. 

- astabil multivibrátorok, hullámforma generátorok. 

- Egyenirányító kapcsolások. 

- Feszültségstabilizátorok, referenciafeszültség előállítása, áteresztő tranzisztoros 

tápegységek. 

- Mintavevő és tartó áramkörök. 

- Analóg-digitális és digitális-analóg jelátalakítók felépítése, működése. 

Digitális technika  

- Logikai alapfogalmak, logikai hálózatok csoportosítása a felépítésük szerint. 

- A Boole-algebra alaptételei, szabályai. 

- Logikai függvények megadása szabályos algebrai alakban (diszjunktív-, konjunktív 

normál alak). 

- Logikai függvények egyszerűsítése algebrai úton. 

- Kombinációs hálózatok analízise. 

- Multiplexerek/demultiplexerek funkciója, felépítése, bővítése. 

- Sorrendi hálózatok fogalma. Alapfogalmak, leírási módok. 

- Tárolók (flip-flopok) fogalma, szabványos rajzjele. 

- Számlálók, frekvenciaosztók funkciója, működésük alapelve. 

Villamos jel  

- A jel és az információ kapcsolatának alapformái; digitális és analóg jelek. 

- A jel jellemzésmódjai: időfüggvény és spektrum, a dinamika. 

- Valóságos jelek jellemzése. 

- Teljesítmény- és feszültségszint. 

- Viszonyszámok logaritmikus kifejezése. 

- A jel és a zaj fogalma. A termikus zaj. A kétpólus, mint zajgenerátor. 

- Szinuszos vivőjű modulációk (AM, szögmoduláció). 



Energia terjedése vezetéken  

- Az energia terjedése végtelen hosszú, veszteségmentesnek tekintett vezetéken. A 

haladóhullám. 

- A vezetéken mérhető hullámhossz. A hullámellenállás fogalma. 

- Energia terjedése végtelen hosszú, valóságos vezetéken: csillapításállandó és 

fázisállandó. 

 


