
DAJKA KÉPZÉS 
 

A legfontosabb információk: 

 

A képzés megnevezése: 01193003 számú Dajka megnevezésű szakképesítés 

A képzés tervezett időpontja: 2023. szeptember 19. 

A képzés helyszíne: TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium, 
2800 Tatabánya, Béke u. 8. 
telefonszám: 06-70/684-8604 
email-cím: titkarsag@mikes-tbanya.edu.hu 

A képzés időtartama: 7 hónap 

A képzés napjai: kedd, csütörtök 14.15-20.15 között 

A képzés előfeltétele: 8 általános bizonyítvány 

 

A dajka:  

• a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű 

szakember irányításával végzi munkáját.  

• közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, 

tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.  

• ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket.  

• munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása 

mellett. 

 

 

INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ 

TECHNIKUS KÉPZÉS 
 

A legfontosabb információk: 

 

A képzés megnevezése: 5-0612-12-02 számú Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus szakma 

A képzés tervezett időpontja: 2023. október 10. 

A képzés helyszíne: TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium, 
2800 Tatabánya, Béke u. 8. 
telefonszám: 06-70/684-8604 
email-cím: titkarsag@mikes-tbanya.edu.hu 

A képzés időtartama: 16 hónap 

A képzés napjai: kedd, csütörtök 14.15-20.15 között 

A képzés előfeltétele: érettségi bizonyítvány 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus: 

▪ 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 rendszereinek 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 vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását; 
▪ felhőszolgáltatásokat kezel. 
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WEBFEJLESZTŐ 
 

A legfontosabb információk: 

 

A képzés megnevezése: 06135001számú számú Webfejlesztő megnevezésű 
szakképesítés 

A képzés tervezett időpontja: 2023. november 7. 

A képzés helyszíne: TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium, 
2800 Tatabánya, Béke u. 8. 
telefonszám: 06-70/684-8604 
email-cím: titkarsag@mikes-tbanya.edu.hu 

A képzés időtartama: 7 hónap 

A képzés napjai: kedd, csütörtök 14.15-20.15 között 

A képzés előfeltétele: érettségi bizonyítvány, 
előzetes tudásfelmérés* 

 

* A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:  

- magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):  

o egyszerű és összetett adatszerkezetek, o vezérlési 

szerkezetek, o függvények és eljárások, o egyszerű 

algoritmusok alkalmazása.  

- alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása  

- HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása  

- CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása  

- JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása  

- Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása  

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel  - 2023. október 16-27-e között - történik, mely 

során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:  

1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott 

magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek 

megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.  

2. Egy kiadott minta szerinti egyszerű weblapot kell létrehoznia HTML5 és CSS3 ismereteinek 

felhasználásával.  

3. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL 

segítségével. 

A képzésre várjuk: 

▪ a végzett szoftverfejlesztő technikusokat,  

▪ vagy azokat a jelentkezőket, akik a fenti programozási ismereteket önállóan vagy más képzések során 

szerezték meg.  
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A webfejlesztő: 

▪ legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő; 
▪ általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni; 
▪ önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a 

szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve 
a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását; 

▪ csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok 
részkomponenseinek önálló kivitelezését; 

▪ szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével; 
▪ dinamikus weboldalak programozását végzi JavaScript nyelven; 
▪ kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular);  
▪ szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, 

Laravel, Spring stb.); 
▪ szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 

Érettségi vizsga szakiskolai végzettséggel rendelkezők számára 

Esti és levelező képzési formában szakiskolai végzettséggel rendelkezők szerezhetnek Érettségi bizonyítványt, 2 év 
alatt. 

▪ A képzés esti és levelező tagozaton végezhető el 
▪ Esti tagozaton kedd és csütörtöki napokon 14.15 - 20.15 között 
▪ Levelező tagozaton szombati napokon 08.15 - órától 

 


