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Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

3142 

Informatikai és kommunikációs 

rendszerek felhasználóit támogató 

technikus 

Rendszeradminisztrátor 

Számítógépes kisegítő technikus 

Számítógépes műszaki technikus 

3143 

Számítógéphálózat- és 

rendszertechnikus 

 

Hálózati támogatást nyújtó technikus 

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 

Rendszerfelügyelő informatikus 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő 

mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai 

koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. 

Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, 

koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása. 

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. 

Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges 

fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az 

ellenőrzése. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének 

biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak 

eléréséhez. 

Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas. 

Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, 

üzemeltetésében. 

A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és 

szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket. 

Feladata közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és 

elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése. 

Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való 

közreműködés, amely magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és 

belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépet kezelni, üzemeltetni; 

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni; 

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni; 

- multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; 

- rendszertervezési technikát alkalmazni; 

- meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját; 

- adatbázisokat kezelni; 

- egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani; 

- internetet használni; 

- WEB-oldalt készíteni; 

- számítógépes jelfeldolgozást végezni; 

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit; 

- számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni; 

- helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni; 

- berendezéseket szerelni, javítani; 

- számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani; 

- számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni; 

- mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására; 

- értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát. 

 

Az érettségivel megszerezhető végzettség 
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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. 

 


