
MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
képzési és kimeneti követelményei 

 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés 
(Information Technology Engineer) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 
- szakképzettség: 
- felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens 
- felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens 
- felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 
- Network Information Technology Engineer Assistant 
- System Administrator Engineer Assistant 
- Telecommunication Technology Assistant 
- választható szakirányok: hálózati informatika, rendszergazda, telekommunikáció 

3. Képzési terület: informatika 

4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 
munkakörök: 

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető 
2152 Rendszergazda 
2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető 
2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető 
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus 
3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus 
3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus 
3144 Webrendszer- (hálózati) technikus 
3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus 
3146 Telekommunikációs technikus 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 

- A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék). 
- Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 

óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő 
gyakorlat időtartama három hét. 

- A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 
kredit. 

7. A felsőoktatási szakképzés célja 
A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az 

informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat 
képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig 
irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek 
rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, 



beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. 

8. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
8.1. A mérnökinformatikus-asszisztens 
a) tudása 
- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, 

feladatát és működését. 
- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével. 
- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ. 
- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, 

jelölési-ábrázolási rendszerét. 
- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket. 
b) képességei 
- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására. 
- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani. 
- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési 

környezetben. 
- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal. 
- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára. 
- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén 

programozni, és a fontosabb algoritmusokat alkalmazni. 
c) attitűdje 
- Nyitott az új informatikai technológiák, programnyelvek és módszerek megismerésére. 
- Nyitott a megbízók szakmai üzemeltetési, fejlesztési környezetének megismerésére. 
- Szolgáltatóként viszonyul a felhasználókhoz. 
- Minden területen törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal az általa menedzselt eszközök megfelelő állapotáért, valamint az 

önállóan és csapatban végzett munkájáért. 
- Fokozottan figyeli a rendszerek biztonsági állapotát, intézkedik, kezdeményezi a 

hiányosságok megszüntetését. 
- Önállóan és csapatban is dolgozik, ismeri korlátait. 
- Az informatikai fejlesztésekben irányítás alatt tevékenykedik. 

9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei 
- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; 
- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit; 
- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a 

szakirány szerinti modul: 57 kredit. 

10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei 
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási 

intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre 
alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen 
teljesítendő. 
 
 
 
 
 



Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 

a) A képzés kódja: SFOKME2 
b) A képzés nyelve: magyar 
c) A képzés munkarendje: távoktatás 
d) Szakirányok:  

• rendszergazda 
e) Specializáció(k): - 
f) Műveltségterület(ek): - 
g) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• FNYF/1278-5/2016. számú határozat (2016. október 13.) szerint 
h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév 
i) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
j) Képzési együttműködések: - 
k) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
l) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
m) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
n) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME 204/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.) 
• MAB 2016/7/XV/22. számú MAB határozat (2016. szeptember 23.) 

o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kovács László, 71957573099 
 


