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Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

3141 
Informatikai és kommunikációs 

rendszereket kezelő technikus 

Hálózatadminisztrátor (technikus) 

Számítógép-telepítő 

Számítógéphálózat-üzemeltető 

Szoftvertelepítő 

3142 

Informatikai és kommunikációs 

rendszerek felhasználóit támogató 

technikus 

Helpdesk operátor 

Rendszeradminisztrátor 

Számítógépes 

rendszerkarbantartó 

3143 
Számítógéphálózat- és 

rendszertechnikus 

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 

Számítástechnikai rendszerüzemeltető 

Számítógépes hálózati technikus 

3144 Webrendszer- (hálózati) technikus Hálózati informatikus (Webmester) 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős 

vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű 

támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei 

birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. 

Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló 

feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati 

eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének 

biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet 

teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. 

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák 

minősítési követelményeinek. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépet kezelni, üzemeltetni; 

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és 

használni; 

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; 

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; 

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; 

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására; 

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; 

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; 

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására; 

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani; 

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési 

feladatait elvégezni; 

- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni; 

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, 

végrehajtani; 

- kisebb projekteteket menedzselni; 

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; 

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani; 

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni; 

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni; 
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- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni; 

- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni; 

- felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni; 

- biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét. 

 

Az érettségivel megszerezhető végzettség 

 

Szakképesítés megnevezése: Irodai informatikus 

 

A szakképesítés azonosító száma: 52 481 02 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

3141 
Informatikai és kommunikációs 

rendszereket kezelő technikus 

Számítógép-telepítő 

Szoftvertelepítő 

3142 

Informatikai és kommunikációs 

rendszerek felhasználóit támogató 

technikus 

Helpdesk operátor 

Számítógépes rendszerkarbantartó 

3143 
Számítógéphálózat- és 

rendszertechnikus 
Számítástechnikai rendszerüzemeltető 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az Irodai informatikus a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének 

közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói 

feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt 

vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kiépítésében, összeszerelésében és működtetésében. Feladata 

a koncepcionális szinten létrehozott hálózat fizikai kiépítése, az egyszerűbb konfigurációs feladatok elvégzése. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az 

informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. 

 

Az „Irodai informatikus” készségei megfelelnek az ágazati belépő iparági vizsgák minősítési követelményeinek. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépet kezelni, üzemeltetni; 

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és 

használni; 

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; 

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; 

- alapszintű felhőszolgáltatások megrendelésére és használatára; 

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; 

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; 

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; 

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; 

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani; 

- irodai szoftverekkel végzett feladatok szakmai támogatását ellátni; 

- irodai szoftverekkel rendszeresen végrehajtandó feladatokat automatizálni, hatékonyságot növelni; 

- nyílt forráskódú rendszerek használatában segítséget nyújtani. 

 


