
Informatikai Rendszergazda – (54 481 04) 

4 év összesített összefüggő gyakorlati óraszámok (év közben is tanulnak ebből, nincs szétválasztva): 

Inform{ciótechnológiai gyakorlat tant{rgy      70 óra ÖGY 
 

Sz{mítógép összeszerelése       35 óra ÖGY 

Sz{mítógép szétszerelése. 

 Pontos konfigur{ció meghat{roz{sa, megfelelő alkatrészek kiv{laszt{sa. 

 Sz{mítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 T{pegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap h{zba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, k{belek csatlakoztat{sa. 

 Periféri{k csatlakoztat{sa. 

 BIOS funkciója és be{llít{sai. 

 Memóriabővítés asztali sz{mítógépben és laptopban. 

 Sz{mítógép alkatrészek cseréje. 

 Sz{mítógép h{lózatra csatlakoztat{sa, IP cím be{llít{sa. 

 SOHO útv{lasztó h{lózatra csatlakoztat{sa. 

 Laptopok felhaszn{ló, illetve szerviz {ltal cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problém{k kiszűrése. 

 Áramell{t{s zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

Telepítés és konfigur{l{s      35 óra ÖGY 

 

 Oper{ciós rendszerek hardverkövetelményeinek meghat{roz{sa. 

 Oper{ciós rendszer hardver kompatibilit{s{nak ellenőrzése. 

 Particion{l{s. 

 Kötetek form{z{sa.  

 Oper{ciós rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Oper{ciós rendszer upgrade-je, felhaszn{lói adatok költöztetése. 

 Regisztr{ciós adatb{zis biztons{gi mentése, helyre{llít{sa. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmaz{sok és folyamatok kezelése, feladatkezelő haszn{lata. 

 Alkalmaz{sok telepítése, elt{volít{sa. 

 Felhaszn{lói fiókok kezelése. 

 Virtu{lis memória be{llít{sa. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő haszn{lta. 

 Területi és nyelvi be{llít{sok. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 



 Rendszer erőforr{sainak monitoroz{sa, szolg{ltat{sok be{llít{sai. 

 Kezelőpult (MMC) haszn{lata. 

 Biztons{gi m{solatok készítése, archiv{l{si típusok. 

 Személyes tűzfal be{llít{sa. 

 Antivírus alkalmaz{s telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónoz{s. 

 Virtu{lis gép telepítése. 

 

Adatb{zis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tant{rgy 
 

Objektumorient{lt programoz{s 

36 óra ÖGY 

Objektumorient{lt paradigma  

Az objektumorient{lt programoz{s alapjai: oszt{ly, objektum. Adatmezők, 

tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  

Objektumok hierarchi{ja. Öröklődés; újradefini{l{s (redefine). Metódusok 

hív{sa. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és 

kialakít{sa. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtu{lis metódusok. Konstruktor és 

destruktor alkalmaz{sa. 

Rendszerterv készítése 

Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

Programoz{si nyelv „A” 

40 óra ÖGY 

A programozói környezet (IDE) haszn{lata, konzol alkalmaz{s készítése: 

Project műveletek, egyszerű konzol alkalmaz{s készítése, alapvető 

szintaktikai szab{lyok, megjegyzések. Péld{k v{ltozók haszn{lat{ra. 

Egyszerű beolvas{s, kiír{s. Konzol alkalmaz{s felületének a megtervezése. 

GUI alkalmaz{s (felület) készítése. Komponensek, tulajdons{gaik 

be{llít{sa tervező nézetben. Kód hozz{rendelése eseményekhez. 

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

Típus{talakít{s, konverziók. Mutatók és referenci{k. 

Vezérlési szerkezetek: El{gaz{sok, ciklusok. Ciklusok egym{sba {gyaz{sa. 

Elj{r{shív{sok (paraméter{tad{s különböző fajt{i, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb 

kivételoszt{lyok. Kivételek elkap{sa és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek 

értelmezése. Hibakeresés és javít{s. Debug-ol{si módszerek: töréspont, 

lépésenkénti futtat{s, v{ltozók tartalm{nak a figyelése. 



Tömbv{ltozó deklar{l{sa, létrehoz{sa, inicializ{l{sa, feldolgoz{sa. 

Tömbök és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgoz{sa speci{lis (pl. foreach) 

ciklussal. 

Struktúr{k defini{l{sa és alkalmaz{sa. Struktúra és tömb együttes 

haszn{lata, egym{sba {gyaz{s. 

Az objektumorient{lt programoz{s: oszt{ly, objektum létrehoz{sa. 

Adatmezők, tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus 

objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer 

komponensek és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzol{s és anim{l{s. 

Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

Állom{nykezelés                                                                   10 óra ÖGY 

Állom{nyok: típusos, szöveges és bin{ris {llom{nyok. Létrehoz{s, törlés, 

I/O műveletek, megnyit{s, lez{r{s. 

Típusos {llom{nyok kezelése. Megnyit{si módok; műveletek rekordokkal: 

pozícion{l{s, olvas{s, ír{s, törlés, beszúr{s, hozz{fűzés. Műveletek 

{llom{nyokkal: létrehoz{s, feltöltés, list{z{s, aktualiz{l{s, indexelés, 

rendezés. Szekvenci{lis és direkt feldolgoz{s 

 

Web-programoz{s alapjai 

34 óra ÖGY 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasít{sok 

szerkezet 

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

karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkoz{sok (link) és képek beillesztése 

T{bl{zatok 

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

Stílusok és stíluslapok (CSS) haszn{lata. CSS nyelvtana, stílusok 

rangsorol{sa. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicion{l{s, margók, 

kitöltések, szegélyek. 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programoz{si nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, 

v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények 

Szerver oldali programoz{si nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, 

v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények, adatb{zis 

kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programoz{si nyelv: PHP vagy JAVA 
  



H{lózati ismeretek I. (gyakorlat)       125  óra ÖGY 

 

Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat  90 óra ÖGY 

Sz{mítógépek és periféri{k üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bin{ris {br{zol{sa, sz{mítógép paraméterek mérése  

Sz{mítógépes rendszer össze{llít{sa  

Oper{ciós rendszer kiv{laszt{sa, telepítése, kezelése és karbantart{sa  

Kapcsolód{s helyi h{lózathoz és az internethez  

Kommunik{ció helyi vezetékes h{lózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi h{lózat tervezése és csatlakoztat{sa  

H{lózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Csavart érp{ras k{belek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, 

k{belek tesztelés  

IP címzés- és alh{lózat sz{mít{s, IP címek be{llít{sa, DHCP konfigur{l{sa  

H{lózati szolg{ltat{sok és protokollok be{llít{sa (http, ftp, email, DNS)  

Hozz{férési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigur{l{sa, forgalomszűrés 

WLAN-okban  

H{lózatbiztons{gi alapok, hibaelh{rít{s, tűzfalak be{llít{sa, vírus- és 

kémprogramirtó programok haszn{lata, hibaelh{rít{s és ügyfélszolg{lati 

feladatok  

Oper{ciós rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak 

haszn{lata  

Otthoni és/vagy kisv{llalati h{lózat tervezése, esettanulm{ny készítése  

 

Kis- és közepes üzleti h{lózatok, internetszolg{ltatók (ISP) gyakorlat

                 35 óra ÖGY 

Az internet feltérképezéséhez haszn{lható eszközök, parancsok és 

segédprogramok  

Ügyfélszolg{lati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI 

modellel  

H{lózat tov{bbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  

H{lózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, struktur{lt 

k{belezési feladat  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsg{lata  

H{lózati eszközök konfigur{l{sa, forgalomir{nyító első konfigur{l{sa, 

grafikus- és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigur{l{sa  

H{lózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztat{sa az ISP-hez, WAN 

csatlakoz{s be{llít{sa  

Forgalomir{nyít{s konfigur{l{sa (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolg{ltat{sok bevezetése 

Tartom{nynév szolg{ltat{s (DNS) konfigur{l{sa 

ISP biztons{g, adattitkosít{s, hozz{férés vezérlés list{k készítése 



Biztons{gi eszközök, tűzfalak, behatol{s érzékelő és megelőző rendszerek 

(IDS, IPS) 

ISP teljesítmény monitoroz{sa és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyre{llít{s terv készítése, {llom{nyok és 

IOS mentése 

Meglévő h{lózat tov{bbfejlesztés tervezése 
 


