
Informatika és távközlés ágazat 
 

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. 

Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és 

alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a 

távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is 

nagyon nyitottak e terület felé. Az informatika önálló tudományág, amely a különböző 

eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információ kezeléssel, azaz az 

információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és 

továbbításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt 

műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark 

segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. Az ágazat szakmái jó választást 

jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy 

a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek 

elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen 

képzések biztos alapot adnak. 

ASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZ 

Választható szakképesítések: 

 Infokommunikációshálózat-építő és -üzemeltető technikus 

 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

 Távközlési technikus 

 

 

 
 

 



Szoftverfejlesztő és- tesztelő 
 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan 

szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és 

dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. 

Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi 

munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára. 
 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú 

hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség. 
 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 számítógépet kezel, üzemeltet; 

 fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ; 

 weboldalakat tervez és kódol; 

 webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt; 

 asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt; 

 szoftvereket tesztel; 

 adatbázisokat tervez és kezel; 

 csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ; 

 erőforrást és időszükségletet határoz meg. 

 
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem 

azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel. 

 

 

 

 

 

 



Távközlési technikus 
 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. A távközlési technikus feladata különböző távközlési 

rendszerek telepítése és üzemeltetése. A technikus részt vesz a távközlési beruházásokban, a 

berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket 

és berendezéseket, hibát kezel, javít. 
 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Informatikai, távközlési és elektronikai érdeklődéssel rendelkezik, együttműködési készsége jó, 

rendszerszinten képes gondolkodni. 
 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 képes műsorszóró kép- és hangátviteli rendszerek, adóberendezések, tápvonal és 

antennarendszerek telepítésére, üzemeltetésére; 

 képes mikrohullámú adatátviteli berendezések, tápvonalak és antennák telepítésére, 

üzemeltetésére; 

 képes távközlési berendezések alapszintű konfigurálására, mindezekből hálózatok 

építésére, réz és optika alapú kapcsolataik megvalósítására, üzemi paramétereinek 

mérésére, minősítésére, hibadetektálásra és azok elhárítására; 

 informatikai eszközöket és alkalmazásokat installál, kezel; 

 képes menedzsment rendszerek kezelésére, az abból nyert információk rendszerezésére, 

értelmezésére; 

 ellátja a távközlési hálózatok üzemviteli feladatait, nyilvántartási rendszereket kezel, 

operátori feladatokat lát el. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit a dinamikusan fejlődő távközlés modern világa a 

részletektől a hálózati szintig érdekel és vonz. 

 

 
 

 

 

 



Infokommunikációshálózat-építő és -üzemeltető technikus 

 
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. Az Infokommunikációshálózat-építő és -üzemeltető 

technikus feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési 

beruházásokban, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések 

installálásában. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, 

hibát kezel és javít. 
 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Problémamegoldó, innovatív, informatikai, távközlési és elektronikai érdeklődéssel 

rendelkezik, együttműködési készsége jó. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 képes infokommunikációs hálózatok, azaz távközlési-, informatikai- és optikaigerinc 

hálózatok építésére, üzemeltetésére; 

 képes a hozzájuk tartozó elektromos és optikai rendezők telepítésére, üzemeltetésére; 

 képes távközlési végberendezések konfigurációjára, installálására, útvonal 

konfigurálások és címzések beállítására; 

 képes a felépített hálózat üzemi paramétereinek mérésére, minősítésére, 

hibadetektálásra és azok elhárítására; 

 képes informatikai eszközök és alkalmazások installálására és kezelésére; 

 képes infokommunikációs hálózatok üzemviteli feladatainak ellátására, nyilvántartási 

rendszerek kezelésére, operátori feladatok ellátására. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit rendszerszinten is érdekelnek a komplex informatikai és a 

távközlési hálózatok, szeret csapatban dolgozni, és szereti a kihívásokat. 

5 ÉVES KÉPZÉS 

 

 
 

 

 



Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 

technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett 

hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú 

hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és 

kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; 

 elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási 

munkáit; 

 ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását; 

 képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes 

szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 

 ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat; 

 képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti 

feladatait elvégezni; 

 elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmiszoftverek 

telepítését és konfigurálását; 

 felhőszolgáltatásokat kezel. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása 

érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy 

informatikai rendszer üzemeltetésében. 

 

 


