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A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését 
igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben 
meghatározottak szerint. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:   

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység   

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása   

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált 
környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és 
felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert 
hardver eszközök felhasználásával. A vizsgafeladat időtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési 
súlyaránya: 20%  

   

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése   

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az Vállalati 
hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások témaköreiben, 
az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.   

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%   

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés   

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található 
adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt 
végre a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez 
kapcsolódóan.   

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%   

 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás   

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy 
ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a10827-12 számú „Hálózatok, programozás és 
adatbáziskezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa 
megismert szoftver eszközök felhasználásával.   

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%    

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység   

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok   

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul 
témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.   

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%   

 



B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok   

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben megadott „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, továbbá a 
„Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét 
tartalmazzák.   

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%    

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység   

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre   

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés   

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben megadott „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés”, továbbá a 
„Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” témakörök mindegyikét tartalmazzák.   

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat 
értékelési súlyaránya: 20%   

 


