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KÉPZÉSI PROGRAM 

Vonatkozó jogszabályok: 

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.); 
- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.); 
- A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fkr.); 
- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.); 

 

1. A képzési program 

1.1. Képzés megnevezése Junior frontend fejlesztő 

1.2. A programkövetelmény megnevezése 06134004 számú Junior frontend fejlesztő megnevezésű 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket 
megalapozó programkövetelmény 

1.3. Ágazat megnevezése Informatika és távközlés 

1.4. Besorolása a képzési területek 
egységes osztályozási rendszere 
(KEOR) szerinti kód alapján: 

0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése 

1.5. A szakmai képzéssel megszerezhető 
szakképesítés megnevezése 

Junior frontend fejlesztő 

1.6. 
Szintjének 
besorolása 

Az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) 
szerint: 

4 

A Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR) 
szerint: 

4 

A Digitális Kompetencia 
Keretrendszer szerint: 

5 

1.7. 
A szakképesítés és az azzal betölthető 
munkakör vagy végezhető tevékenység 
kapcsolata, összefüggése 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal 
szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható 
munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten 
gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben 
szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg 
nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai 
készségek megszerzésére irányul.  

1.8. 

A szakmai képzéssel megszerezhető 
szakképesítéshez szükséges képzési 
tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi 
oltalom alatti állása 

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt nem áll. 

1.9. A képzés célja 

A Junior frontend fejlesztő szakképesítéssel betölthető 
munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és 
kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a 
Junior frontend fejlesztő szakképesítés megszerzésére irányuló 
független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése 
esetén Junior frontend fejlesztő államilag elismert képesítő 
bizonyítványt kapnak. 
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Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési 
esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés 
munkaerőpiaci relevanciáját:  

Léteznek olyan munkakörök és feladatok a 
szoftverfejlesztés területén, melyek technikusi szintű 
ismereteket igényelnek, de ellátásukhoz a szoftverfejlesztő 
technikus alapképzés során megszerzett ismereteken túl 
további speciális tudásra és készségekre van szükség. 
Mivel napjainkban nagyon megnőtt a munkaerőpiaci 
kereslet a webes technológiákhoz értő szakemberek iránt, 
ezért ilyen kiemelt területnek számít a frontend fejlesztés. A 
junior frontend fejlesztő képzés során ezeket az ismereteket 
és gyakorlati készségeket szerezhetik meg a már végzett 
szoftverfejlesztő technikusok, de a képzés nyitva áll azok 
számára is, akik hasonló szintű programozási ismereteket 
önállóan vagy más képzések során szereztek meg. 

A hazai informatikai munkaerőpiacon sok ezer új állás 
tölthető be fejlesztőként. A programozók közül a 
frontend fejlesztők az egyik legkeresettebbek, hiszen 
minden alkalmazás, ami rendelkezik grafikus 
felhasználói felülettel, az ő munkájukat dicséri. A junior 
frontend fejlesztő legalább technikusi szintű tudással és 
készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki képes a 
SEO szempontokat betartva szabványos HTML kódok 
írására, szemantikus elemek használatára. Alkalmazza 
a gyakorlatban haladó CSS ismereteit. A „mobile first” 
szemlélet szerint responsive weboldalakat készít. A 
stílusok gyorsabb megírásához CSS preprocesszort és 
CSS keretrendszert használ. Képes a tiszta kód elveket 
követve algoritmizálási feladatokat megoldani, 
JavaScript ismeretei felhasználásával. Alkalmazásokat 
fejleszt JavaScript keretrendszer segítségével. Unit 
teszteket ír és olvas. Verziókövető rendszereket 
használ. Ismer a projektek elkészítéséhez szükséges 
Build eszközöket. Rutinszerűen használ legalább egy 
integrált fejlesztőeszközt. 

1.10. A képzés célcsoportja 

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a 
programba való bekapcsolódás feltételeinek és a 
szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak 
elhelyezkedni. 
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2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb 
munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A Junior front-end fejlesztő, -a SEO szempontokat betartva- szabványos HTML kódokat ír, 

szemantikus elemeket használ. A gyakorlatban alkalmazza haladó CSS ismereteit. Responsive 

weboldalakat készít és a gyakorlatban alkalmazza a mobile-first szemléletmódokat. A stílusok 

hatékonyabb, gyorsabb megírásához CSS preprocesszort és CSS keretrendszert használ.  

JavaScript ismeretei felhasználásával kódolási konvenciókat és a tiszta kód elveket követve, 

egyszerűbb algoritmizálási feladatokat old meg. Alkalmazásokat fejleszt JavaScript keret-

rendszer/könyvtár segítségével, illetve unit teszteket ír és olvas munkája ellenőrzéséhez. 

Verziókövető rendszert használ a csoportos és/vagy egyéni projektjei során. Build eszközt 

használ a projekt elkészítése, összerakása során. Rutinszerűen használ egy integrált 

fejlesztőeszközt. 

2.2. 

A szakmai követelmények leírása: 

Sor-

szám 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Egyszerű és összetett 

felépítésű 

weboldalakat állít 

elő.  

Részletesen ismeri a 

HTML nyelv gyakran 

használt szabványait.  

Igyekszik a 

szemantikus elemek 

segítségével a 

szabványoknak 

megfelelően 

összeállítani az 

weboldalakat.  

A SEO szempontok 

figyelembevételével, 

önállóan készít 

responsive 

weboldalakat, 

alkalmazásokat.  

2 

Stíluslapok 

használatával 

formázza a 

weboldalak 

tartalmát.  

Részletesen ismeri a CSS 

nyelv gyakran használt 

szabványait és 

működését.  

Nyitott a legújabb 

szabványok, stílusok 

használatával 

megformázni a 

weboldalakat.  

Önállóan formáz 

responsive 

weboldalakat a 

mobilefirst 

szemléletmód 

betartásával.  

3 

CSS preprocesszort 

használ az összetett 

weboldalak 

tartalmának 

formázására.  

Ismer egy CSS 

preprocesszort, annak 

használatát és 

alkalmazási 

lehetőségeit.  

Törekszik a CSS 

preprocesszor 

lehetőségeit 

kihasználni.  

Önállóan alkalmazza a 

CSS preprosszeszort.  

4 

CSS keretrendszer 

előre megírt 

stílusainak és 

dinamikus 

komponenseinek 

segítségével 

összetett 

Magabiztosan ismer egy 

CSS keretrendszert, érti 

annak felépítését, 

működését.  

Igyekszik CSS 

keretrendszer 

használatával 

felépíteni és 

megformázni az 

összetett 

Egyedül készít CSS 

keretrendszer 

használatával 

responsive 

weboldalakat és 

alkalmazásokat.  
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weboldalakat, 

alkalmazásokat 

készít.  

weboldalakat, 

alkalmazásokat.  

5 

JavaScript 

programozási 

nyelven olvasható és 

karbantartható 

módon egyszerűbb 

programozási 

feladatokat old meg.  

Ismeri a JavaScript 

programozási nyelv 

nyelvi elemeit, a 

kódolási konvencióit, a 

tiszta kód elveket és a 

legjobb gyakorlatokat.  

Törekszik a JavaScript 

programozási nyelv 

képességeit 

kihasználni, hogy 

mások számára is 

olvasható, hatékony, 

tesztelhető és 

újrafelhasználható 

kódot írjon.  

Egyedül képes olyan 

programrészleteket 

kifejleszteni, melyeket 

mások is megértenek 

és képesek 

karbantartani, illetve 

nagyobb 

alkalmazásokba is 

beilleszthetőek.  

6 

Különböző 

algoritmusokat 

alkalmaz az üzleti 

követelmények 

implementálásához.  

Érti a gyakori 

algoritmizálási 

módszertanokat.  

Kész hatékony és 

egyszerű 

algoritmusokat 

kiválasztani a 

feladatai 

megvalósításához.  

Önállóan választ a 

meglévő algoritmusok 

közül, és hatékonyan 

tudja azokat 

alkalmazni.  

7 

Konzolos parancsokat 

futtat a Node.js 

segítségével és 

csomagokat telepít, 

töröl npm-el.  

Magabiztosan tudja a 

Node.js alapjait, és 

ismeri az npm 

csomagkezelőt.  

Kész hatékonyan 

kezelni a projekt 

függőségeit az npm 

keretrendszer 

segítségével.  

Segítség nélkül állítja 

össze az alkalmazás 

buildeléséhez, 

teszteléséhez, 

futásához szükséges 

scripteket.  

8 

Kiválasztja és 

használja a 

keretrendszer 

beépített 

lehetőségeit.  

Ismeri JavaScript 

keretrendszer/könyvtár 

elemeit.  

Igyekszik létező 

modult, külső 

komponenseket nem 

újra megírni, hanem 

felhasználni, és testre 

szabni a már 

meglévőket.  

Önállóan megkeresi és 

kiválasztja az ismert 

lehetőségek közül az 

adott feladathoz 

legjobban illeszkedőt.  

9 

Objektumorientált 

gyakorlatokat 

használ.  

Ismeri az 

objektumorientált 

alapelveket, az 

egységbezárást, 

felelősségi köröket, laza 

kapcsolatokat és az 

öröklődés.  

Feladatai 

megvalósításakor 

törekszik az 

objektumorientált 

megoldásokra.  

Önállóan végzi a 

bonyolultabb 

feladatok darabokra 

bontását és a 

kódrészletek megfelelő 

osztályokba történő 

szervezését.  

10 

Funkcionális 

programozási 

fogalmakat használ.  

Alapszinten ismeri a 

funkcionális 

programozás alapelveit, 

Nyitott feladatai 

megvalósításakor a 

különböző 

programozási 

Önállóan végzi a 

bonyolultabb 

feladatok darabokra 

bontását és a 

kódrészletek megfelelő 
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működését és főbb 

funkcióit.  

paradigmák 

használatára.  

egységekbe 

szervezését.  

11 

Automatikus 

teszteseteket olvas, 

ír, futtat és kiértékel.  

Részletesen ismer egy 

unit teszt 

keretrendszert.  

Motivált abban, hogy 

a kódjait automatikus 

tesztesetekkel fedje 

le.  

Egyedül ír és használ 

automatikus unit 

teszteket.  

12 

A forráskódokat 

verziókezelten 

tárolja.  

Átfogóan ismer egy 

verziókövető rendszert.  

Elkötelezett a 

forráskódok 

verziózott 

tárolásában.  

Veziókövetési 

feladatait önállóan 

végzi.  

13 

Folyamatos 

integrációs eszközt 

használ.  

Ismer egy JavaScript 

build eszközt.  

Nyitott a projekteket 

build eszközzel 

buildelni, a 

teszteseteket is ezzel 

futtatni.  

Önállóan használ egy 

CI/CD eszközt, hogy az 

alkalmazását 

lebuildelje és 

letesztelje.  

14 

Adatokat tárol NoSQL 

szolgáltatás 

használatával.  

Ismeri a NoSQL 

adatbázisok alapjai és 

használatát.  

Törekszik arra, hogy a 

felhasználói vagy 

egyéb adatokat 

biztonságosan tárolja.  

Segítség nélkül valósít 

meg egyszerű CRUD 

műveleteket.  

15 

Külső eszköz 

segítségével 

megvalósítja a 

felhasználók 

autentikációját 

(hitelesítését).  

Alkalmazói szinten 

ismer legalább egy külső 

autentikációs 

szolgáltatást.  

Motivált a 

felhasználói adatok 

védelmében.  

Önállóan valósítja meg 

a felhasználók 

regisztrációját, 

bejelentkezését és 

kiléptetését.  

16 

Hosting szolgáltató 

segítségével, saját 

vagy mások által 

megírt weboldalakat, 

alkalmazásokat 

publikál.  

Alkalmazói szinten 

ismer egy Hosting 

szolgáltatást.  

Elkötelezett a 

megfelelő Hosting 

szolgáltatókkal 

történő 

együttműködésben.  

Egyedül publikál és 

üzemeltet 

weboldalakat, 

alkalmazásokat.  

17 

Alkalmazásokat 

fejleszt integrált 

fejlesztőeszközben.  

Részletesen ismer egy 

elterjedt 

fejlesztőeszközt.  

Nyitott arra, hogy az 

integrált 

fejlesztőeszköz a 

munkáját a legjobban 

segítse.  

Önállóan használja az 

adott fejlesztőeszközt.  
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3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai előképzettség középfokú végzettség 

3.2. Szakmai előképzettség --- 

3.3. Egészségügyi alkalmassági 
követelmény 

nem szükséges 

3.4. Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama 

--- 

3.5. Egyéb feltételek Minden résztvevővel az Fktv. és végrehajtási rendelete (Fkr.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni. 

Amennyiben a képzésre jelentkező kéri az előzetes tudásmérést, a felnőttképzési 
szerződésben feltüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 2.§ 3. előzetes tudásmérés: annak 
felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett 
gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység 
követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése 
esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell 
menteni.) 

Amennyiben a képzésre jelentkező kéri az esetleges előzetesen megszerzett tudás 
beszámítását, a felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül ennek eredménye. (Fktv. 
2.§ 4.: előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – 
tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló 
képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.) 

A résztvevő által bemutatott dokumentum(ok) tekintetében a képző intézmény 
egyedi elbírálás és szakmai indokok alapján dönt arról, hogy valóban 
beszámítható-e a dokumentummal igazolt előzetesen megszerzett tudás. 
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4. A képzésben való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja - A kontaktórákon: 

Az Fktv. 16. § a) értelmében a kontaktórákon vezetett, a képzésben 
részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a képzésben 
résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, 
ellenőrzést igazoló dokumentumok. 

További jogszabályi előírás esetén a képzési program alapján 
indított képzés megkezdésének időpontjában hatályos 
rendelkezések az irányadók. 

- Az önálló felkészülés során a részvétel, az önálló felkészüléssel töltött 
képzési órák számának, vagyis a beszámítható órák számának 
igazolása: 

Képző intézmény meghatározott óraszámú, otthoni felkészülésre 
kijelölt képzési rész után egy jelenléti órán lefolytatott 
számonkéréssel, vagy leadott otthoni munka értékelésével ellenőrzi 
az önálló felkészülés eredményességét.  

Amennyiben résztvevő egy adott, meghatározott óraszámú képzési 
rész esetén a számonkérést „Megfelelt” minősítéssel teljesítette, úgy 
kell tekinteni, hogy az adott képzési részre fordítandó óraszámot 
résztvevő önálló felkészüléssel töltötte. 

Megfelelt: legalább 60 %-os teljesítmény. 

Nem felelt meg: 60 % alatti teljesítény.) 

- A részvétel követésének módja továbbá a teljes képzés során a 
résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló. 

4.2. Megengedett hiányzás A kontaktórák 20 %-a. 

A hiányzás a haladási napló alapján követendő. 

4.3. Egyéb feltételek Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/támogatói 
okiratban/együttműködési megállapodásban, egyéb munkáltatói 
megrendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben 
további feltételek szerepelhetnek. 

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás 
esetén a szerződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó. 

 

5. Tervezett képzési idő  

5.1. Foglalkozások óraszáma 320 óra 

 

A programkövetelmény szerint a szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban. 

Jelen képzési program azonban nem távoktatásban történő megvalósítást ír elő, mivel a képzési idő kevesebb, mint 

felében tanul önállóan (a képző intézmény támogatásával) a résztvevő. 

Fktv. 2. §  

11. távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a képzésben részt vevő személy a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a 
távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes 
képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos 
tanórákon vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat 
tartalmazó tanulócsomagot a felnőttképző bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – 
különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a képzésben részt vevő személy önállóan szerzett ismereteit 
pontosítják, illetve elmélyítik, a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti 
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6. A képzés tananyagegységei és összefoglaló táblázat a képzés megvalósításáról 
(Fktv. 2. § 10. tananyagegység: a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység) 

 

Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 

A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

1. 
Weboldal készítési 
alapismeretek 
1. 

Weboldal típusok 
áttekintése, alapfogalmak 
és programok ismertetése 

    Weboldalak típusai 
        Statikus weboldalak 
        Dinamikus weboldal 
            CMS alapú weboldalak 
    A domain név fogalma 
        Domain regisztrálási lehetőségek 
    A webtárhely szolgáltatások áttekintése 
        Dinamikus és statikus tárhelyek 
    A weboldalakat leíró nyelvek áttekintése 
        HTML; CSS; XML 
    A webprogramozási nyelvek áttekintése 
        PHP; Ruby on Rails; asp.NET 
    A weboldalakhoz használt adatbázisok áttekintése 
        MySQL; PostgreSQL; NoSQL 

4 - 

24 - 24 

A HTML leírónyelv 
ismertetése 

    Kötelező HTML tag-ek 
        A head és a body sekció 
        A dokumentum típus definíciók használata 
        A head szekció elemei 
            A meta tag-ek 
    Karakterkészlet meghatározás 
    Kulcsszavak 
    Leírás 
    Szerző 
    OpenGraph protokoll használata 
            CSS beágyazási lehetőségek 
            Script beágyazási lehetőségek 
        A body szekció elemei 
            Szövegek és formázások 
            Felsorolások és számozások 
            Címformázások 
            Táblázatok 
            Tárolók 
            Űrlap elemek 
            Képek 
            Média objektumok 
    Videók beágyazása 
    Hangok beágyazás 
            Beágyazott keretek használata 
    Google térkép 
    Facebook sharebox 
            Appletek beágyazása 
    Flash objektumok 
    Java objektumok 

10 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

A CSS leírónyelv 
ismertetése 

    CSS címzési lehetőségek 
        Taghez rendelés; Osztályba sorolás; Egyedi azonosítás; Csoportos 
címzés; Feltételes címzés 
    Tárolók és pozíciók használata 
    Hátterek  
        több háttérkép egyszerre 
    Keretek 
        képek keretként 
    Szöveg effect-ek és tulajdonságok 
    Betűtípusok használata  
        nem szokványos fontok használata 
    2D és 3D transzfromációk 
        Elforgatás; Nyújtás; Növekedés 
    Animációk és áttűnések 
    Több oszlopos elrendezések 

10 - 

2. 
Responsive 
webtervezés 
2. 4. 

Responsive webtervezés 
áttekintése, alapfogalmak 
és programok ismertetése 

    Weboldalak típusai 
        Nem responsive technikákkal készült weboldalak 
        Responsive weboldalak 
            Bootstrap 
            W3.CSS 
    A webergonómia fogalma 
        Felhasználóbarát weboldalak 
    Az eszközökhöz alkalmazkodó weboldal szolgáltatások áttekintése 
        Desktop 
        Mobil 
        Tablet 
        Wide screen 

8 - 

28 - 28 

A Bootstrap responsive 
keretrendszer ismertetése 

    Szövegek 
    Táblázatok 
    Képek 
    Listák 
    Jumbotron-ok 
    Dobozok és tárolók 
    Alert és egyéb üzenetek 
    Betöltőjelzők 
    Képváltók 
    Rácsok 
    Legördülőmenük  
    Navigációk 
    Modális ablakok 
    Űrlapelemek 
    Gombok 

10 - 

A W3.CSS responsive 
keretrendszer ismertetése 

    Betűtípusok 
    Tárolók 
    Responsive elemek 
    Gombok 
    Táblázatok 

10 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

    Listák 
    Képek 
    Ikonok 
    Tag-ek (Címkék) 
    Navigációk 
    Legördülő interaktív elemek 
    Lapozás 
    Animációs elemek 
    Modális felugróablakok 
    Rácsok 

3. 

Javascript 
programozás 
alapismeretek 
5. 10. 17. 

Javascript áttekintése, 
alapfogalmak, 
programozási alaptételek 
ismertetése 

    Szintaktika 
    Adattípusok 
    Matematikai műveletek a konzol használatával 
    String és string műveletek, speciális karakterek bemutatása a konzol 
használatával 
    Változók létrehozása 
    Műveletek változókkal 
    Javascript kód elhelyezési lehetőségek a HTML kódunkban 
    Adatok bekérése a felhasználótól, adatok kiíratása 
    Vezérlő szerkezetek (elágazások, ciklusok) 
    Vezérlés átadó utasítások (break, continue) 
    Függvények bemutatása 
    Beépített függvények használata 
    Saját függvények létrehozása, paraméterezése 
    Tömbök létrehozása, használata 
    Függvénykifejezések fogalma, létrehozása, használata 
    Függvénykifejezés azonnali meghívása 
    Lexikai zárvány (closure) 
    Objektumok létrehozása és használata 
    Prototípusos öröklődés 
    Események, eseménykezelés 
    HTML elemek elérése (DOM modell ismertetése) 

20 - 

32 - 32 

A JSON programozási 
nyelv ismertetése 

    A JSON szintaktikája 
    Adatok, nevek és értékadás 
    JSON Objektumok 
    JSON Tömbök 
    JSON szögek konvertálása JavaScript tömbökké 
    JSON alapú kommunikáció Google API-val 

4 - 

Az Ajax technológia 
ismertetése 

    Server-kliens oldali technológiák különbsége 
    POST adatok átadása és feldolgozása 
    GET globális használata és feldolgzása 
    Aszinkron kérések indítása, válaszok feldolgozása 

8 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

4. 
Objektum Orientált 
tervezési szemlélet 
9. 

Osztályok és objektumok 
bemutatása 

Szemlélet bemutatása példákkal 
Osztály fogalma 
Objektum fogalma 
Osztály részeinek áttekintése 
    Attribútumok 
    Metódusok, tagfüggvények 
Osztályok példányosítása, objektumok létrehozása 
Osztályok közötti kapcsolatok ismertetése 
    Aggregáció 
    Kompozíció 
    Asszociáció 
    Inheritáció – Öröklés 
Egységbezárás elvének bemutatása 
    Getter és setter metódusok 
Különeges metódusok 
    Konstruktor 
    Destruktor 
    Clone 

- 8 

- 12 12 

UML diagramok tervezése 
és készítése 

    Jelölések, ábrázolások 
    Kapcsolatok ábrázolása 
    UML diagram tervező alkalmazások bemutatása 

- 4 

5. 
Haladó JavaScript 
programozás 
5. 17. 

JavaScript programozás 
bemutatása objektum 
orientált szemlélet szerint 

    Osztály létrehozása 
    Példányosítás 
    Különleges, fenntartott tagfüggvények áttekintése 
    Öröklés megvalósítása 
    Statikus attribútumok, metódusok használata 
    Kivételkezelés ismertetése 
    Egységbezárás megvalósítása 

6 - 

16 - 16 

Adattárolási módok 
áttekintése a böngészőben 

    Sütik 
    LocalStorage 
    SessionStoreage 

4 - 

Új generációs JavaScript 
szintaxis áttekintése 

    let és const operátorok használata 
    Egyszerűsített attribútum definiálás 
    this operátor használata 
    Függvénydefiniálási módszerek ismertetése 
    Tömbkezelési módszerek 
        Spread operátor használata 
        Destrukció 
        Másolás 
        Hatékony bejárási módok 
    Változó mennyiségű függvényparaméter kezelése, rest operátor használata 
    Modulok kezelése 
        Exportálás használata 
        Importálás használata 

6 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

6. 
Verziókezelés 
alapismeretek 
12. 

Verziókezelés 
alapjainak áttekintése 

Verziókövetés fogalmának ismertetése 
Verziókövetési módszerek bemutatása 
Verziókezelő alkalmazások áttekintése 
    Centralizált, decentralizált és zárt rendszerek 
A Git verziókezelő program használata 
    Telepítés és beállítás 
    Új gyűjtemény, "repository" inicializálása 
    Tiltólista létrehozása 
    Állományok hozzáadása a gyűjteményhez 
    Új verzió létrehozása 
        Változási napló írási módszereinek áttekintése 
    Ágak kezelése 
        Létrehozás 
        Törlés 
        Váltás ágak között 
        Ágak összefésülése 

10 - 

16 - 16 

A GitHub online 
gyűjtemény kezelő 
használatának ismertetése 

    Regisztráció 
    Online gyűjtemény létrehozása 
    Online gyűjtemény kezelése Git-tel 
        push, pull, remote parancsok használata 

6 - 

7. 
Szoftverfejlesztési 
módszertanok 
6. 

Főbb szoftverfejlesztés 
módszertanok ismertetése 

    Vízesés "V" modell 
    Prototípus modell 
    Iteratív és inkrementális módszertan 
    Agilis módszertanok bemutatása 
        Pragmatikus programozás 
        Scrum, Kanban 
        Agilis szoftverfejlesztés alapelvei 

- 6 

- 8 8 

Módszertanok 
összehasonlítási 
módjainak áttekintése 

    Előnyök és hátrányok 
Az optimális módszertan kiválasztásának módja - 2 

8. 

Szerveroldali 
JavaScript 
programozás Node.js-
sel 
7. 13. 14. 

Node.js bemutatása 

    Eseményvezérelt programozás 
    Node.js filozófiája 
Node.js fejlesztőkörnyezet bemutatása 
    Telepítés és beállítás 
    Indítás 
    Node Core fogalmának áttekintése 
    Modulok bemutatása 
    Események kezelése 
    Core http használata 
    Hibakezelési módszerek, kivételkezelés bemutatása 
Webszerver készítése 
    Http kérések kezelése 
Node Package Manager használata 
    Csomagok telepítése és frissítése 

8 - 

20 - 20 

Express keretrendszer 
használatának ismertetése 

    Express.js bemutatása, telepítése 
    Renderelő rétegek és minták használata 
    URL adatok kezelési módjainak áttekintése 

6 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

Adatbázis kapcsolatok 
beállításának ismertetése 

    NoSQL adatbáziskezelő rendszerek bemutatás 
    CRUD műveletek áttekintése 6 - 

9. 

JavaScript 
programozás React 
keretrendszerben 
8. 

React ismertetése 
"Single page alkalmazás" fogalmának áttekintése 
Fejlesztői környezet beállítása Node Package Manager-rel 8 - 

64 - 64 
A React keretrendszer 
alapjainak bemutatása 

    React alkalmazás létrehozása és indítása 
    Mappastruktúra áttekintése 
    React DOM bemutatása 
    JSX bemutatása 
    Komponens fogalmának ismertetése 
        Osztály komponensek áttekintése 
        Komponensek újrafelhasználási módjainak bemutatása 
    Állapot "state" használatának bemutatása 
        Létrehozás 
        Módosítás, manipulálás 
        "Stateless" és "statefull" fogalmak ismertetése 
    Eseménykezelés bemutatása 
    Kötések létrehozásának ismertetése 
    Alkalmazás stílusbeállítási módjainak bemutatása 
Dinamikus tartalmak létrehozása 
    Listák, állapotok, kulcsok bemutatása 

32 - 

Alkalmazásfejlesztés 
React keretrendszerrel 

Alkalmazás optimalizálási módszerek áttekintése 
Működő "single page alkalmazás" készítése 24 - 

10. 
Tiszta kód készítési 
alapismeretek 
5. 

Tiszta kód fogalmának 
áttekintése 

    Az áttekinthető és optimális programkód előnyeinek ismertetése 
    A tiszta kód alkalmazásának gazdasági előnyeinek áttekintése - 2 

- 8 8 
Forráskódok formázási 
módjainak ismertése 

    Globális formázó eszközök áttekintése 
Függvények optimalizálása 
    Elnevezési módok 
    Paraméterek megfelelő használata 
Megjegyzésekre vonatkozó szabályok áttekintése 
Összetett adatszerkezetekre vonatkozó szabályok áttekintése 

- 3 

Tiszta kód szemlélethez 
köthető módszertanok 
bemutatása 

Hibakelezés optimális módjainak bemutatása 
Ismétlődés elkerülésének fontossága - 3 

11. 
Keresés optimalizálási 
ismeretek 
1. 

Webszerkesztéshez 
kapcsolódó keresés 
optimalizálási módszerek 
áttekintése 

Tárhely és domain beállításai 
HTML objektumok testreszabása 
    Heading-ek 
    Táblázatok 
    Képek 
    Tartalmak 
    Linkek 
    Interaktív objektumok 

- 6 

- 8 8 

Külső befolyásoló 
tényezők bemutatása 

    Linképítések 
    Google PageRank 
    Social Network kapcsolatok 

- 2 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

12. 
SASS/SCSS alapjai 
3. 

CSS preprocesszor 
fogalmának ismertetése 

    Dinamikus stíluslapok 
    Népszerű eszközök áttekintése 2 - 

16 - 16 

SASS preprocesszor 
alapjainak áttekintése 

    SASS beillesztése a fejlesztő környezetbe 
    Változók használata CSS-ben 
    Kalkulációk 
    Beágyazási módok 
    Modulok használata 
    Mixinek és funkciók 

10 - 

Reszponzív megjelenés 
megvalósítási módjainak 
bemutatása SASS 
preprocesszorral 

    Media query-k használata 
    Reszponzív rácsrendszer kialakítása 4 - 

13. 
Szoftvertesztelési 
alapismeretek 
11. 

Szoftvertesztelés 
alapjainak áttekintése 

    Szoftvertesztelés fogalmának ismertetése 
    Tesztelési alapelvek áttekintése 
    Szoftverfejlesztés életciklusainak bemutatása 
    A tesztelés szintjeinek ismertetése 
    A tesztelés típusainak áttekintése 
    Teszt folyamat tervezési technikáinak bemutatása 

2 - 

8 - 8 

Tesztelési módszerek 
bemutatása 

    Tesztelést támogató eszközök használatának alapjai 
    Projekt készítés 
    Tesztesetek felépítésének lehetőségei 
    Action editor és rekorder használatának bemutatása 
    Tesztesetek kidolgozása 
    Tesztesetek futtatása 
    Riportok készítése és elemzése 
    Web, mobil és desktop tesztelés sajátosságai 

6 - 

14. 

JavaScript 
programozás Angular 
keretrendszerben 
8. 

Az Angular keretrendszer 
alapjainak ismertetése 

    DOM elemek áttekintése 
    Telepítés és konfigurálás bemutatása 
    Angular keretrendszer moduljainak ismertetése 
    Angular és a TypeScript kapcsolatának bemutatása 

8 - 

44 - 44 

Programozás TypeScript-
ben 

    Típusok 
    Funkciók 
    Névterek 
    Összetett típusok 
    Osztályok 
    Interface-ek 
    Dekorátorok 

12 - 

Fejlesztés Angular 
keretrendszer 
használatával 

    Szintaxis áttekintése 
    Függőségek beszúrása 
    HTTP kérések kezelése 
    Komponensek használata 
    Adatkötések beállítása 
    Alkalmazáson belüli navigáció megvalósítása 
    Űrlapok kezelése 

24 - 
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Sor-
szám 

Tananyagegyég (tantárgy, 
vagyis a megtanítandó és 

elsajátítandó témakör 
megnevezése) és a 

kapcsolódó szakmai 
követelmény sorszáma 

A megtanítandó és elsajátítandó témakörökhöz szükséges foglalkozások 
A tantárgyhoz rendelt óraszám összesen 

Foglalkozás neve Foglalkozás tartalma 

(Óra)száma alkalmazott 
munkaformák szerint 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Kontaktórák 
Önálló felkészülés 

(beszámítható 
óraszám) 

Összesen 

15. 

Webfejlesztés Hosting 
szolgáltatás 
segítségével 
15. 16. 

Hosting szolgáltatások 
áttekintése 

    Hosting szolgáltatás fogalmának ismertetése 
    Hosting szolgáltatások előnyei 4 - 

16 - 16 FireBase hosting 
szolgáltató használatának 
bemutatása 

    FireBase platform ismertetése 
    FireBase adatmodellezési módszereket áttekintése 
    Valós idejű adatfeldolgozási módok bemutatása 
    Szinkronizálási módszerek ismertetése 
    Felhasználókezelés FireBase-zel 

12 - 

Összesen   284 36 
320 

Mindösszesen   320 
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6.1. Tananyagegység (tantárgy) 

6.1.1. Megnevezése Weboldal készítési alapismeretek 

6.1.2. Célja A résztvevők sajátítsák el a weboldalak készítésének lehetőségeit. 
Nyerjenek betekintést az ergonomikus webes felületek 
tervezésébe. Ismerkedjenek meg a weboldalak technikai 
lehetőségeivel. Tanulják meg használni a weboldalak felépítését 
szolgáló szerkezeti – és stílusleíró nyelveket. 

6.1.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.1.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.1.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.1.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.1.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.1.8. 

Szakmai 
képzés 
esetén a 
szakképzésről 
szóló 2019. 
évi LXXX.  
törvény 20. § 
(1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 
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A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.1.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.2. Tananyagegység (tantárgy) 

6.2.1. Megnevezése Responsive webtervezés 

6.2.2. Célja A résztvevők ismerjék meg az ergonomikus és eszközökhöz 
alkalmazkodó webes jelenlét lehetőségeit. Tanulják meg 
megkülönböztetni a nem responsive és responsive weboldalakat. 
Legyenek képesek eligazodni a responsive weboldal készítési 
technikák által nyújtott lehetőségekben. 

6.2.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.2.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.2.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.2.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.2.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 
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tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

6.2.8. 

Szakmai 
képzés 
esetén a 
szakképzésről 
szóló 2019. 
évi LXXX.  
törvény 20. § 
(1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.2.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.3. Tananyagegység (tantárgy) 

6.3.1. Megnevezése Javascript programozás alapismeretek 

6.3.2. Célja A résztvevők ismerjék meg az eseményvezérelt webes jelenlét 
lehetőségeit. Szerezzenek gyakorlatot a Javascript programozási 
nyelvben. 

6.3.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.3.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.3.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 
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6.3.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.3.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.3.8. 

Szakmai 
képzés 
esetén a 
szakképzésről 
szóló 2019. 
évi LXXX.  
törvény 20. § 
(1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az oktató(k) 
által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.3.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.4. Tananyagegység (tantárgy) 

6.4.1. Megnevezése Objektum Orientált tervezési szemlélet 

6.4.2. Célja A résztvevők ismerjék meg az objektum orientált tervezési 
szemléletet és a hozzá kapcsolódó főbb fogalmakat. Ismerjék meg 
a szemlélet szerinti tervezést, sajátítsák el az UML diagramok 
készítési módjait. 

6.4.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.4.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.4.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

oktató videó 

6.4.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 

6.4.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.4.8. 

Szakmai 
képzés 
esetén a 
szakképzésről 
szóló 2019. 
évi LXXX.  
törvény 20. § 
(1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: önellenőrző teszt 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.4.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.5. Tananyagegység (tantárgy) 

6.5.1. Megnevezése Haladó JavaScript programozás 

6.5.2. Célja A résztvevők legyenek képesek az objektum orientált tervezési 
szemlélet szerint JavaScript alkalmazások tervezésére és 
elkészítésére. Ismerjék meg az ehhez szükséges hibakezelési és 
adattárolási módszereket. Sajátítsák el a JavaScript nyelv újabb 
generációs szintaxisát. 

6.5.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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foglalkozások 
megnevezése, száma 

6.5.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.5.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.5.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.5.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.5.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.5.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.6. Tananyagegység (tantárgy) 

6.6.1. Megnevezése Verziókezelés alapismeretek 
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6.6.2. Célja A résztvevő ismerje meg a verziókövetés fogalmait, módszereit 
és típusait. Legyen képes munkája során alkalmazni valamely 
verziókövető rendszert. 

6.6.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.6.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.6.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.6.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.6.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.6.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 
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Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.6.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.7. Tananyagegység (tantárgy) 

6.7.1. Megnevezése Szoftverfejlesztési módszertanok 

6.7.2. Célja A résztvevő ismerje meg a népszerű fejlesztési módszertanokat, 
ezek előnyeit és hátrányait. Legyen képes kiválasztani a 
legoptimálisabbat egy-egy projekt esetében. 

6.7.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.7.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.7.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

oktató videó 

6.7.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 

6.7.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.7.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: önellenőrző teszt 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 
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Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.7.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.8. Tananyagegység (tantárgy) 

6.8.1. Megnevezése Szerveroldali JavaScript programozás Node.js-sel 

6.8.2. Célja A résztvevő ismerje meg a Node.js szerveroldali 
fejlesztőkörnyezetet, és legyen képes ennek konfigurálására. 
Tanulja meg a http kérések kezelését, illetve legyen képes NoSQL 
adatbázisok kezelésére. 

6.8.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.8.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.8.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.8.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.8.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 
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6.8.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.8.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.9. Tananyagegység (tantárgy) 

6.9.1. Megnevezése JavaScript programozás React keretrendszerben 

6.9.2. Célja A résztvevő legyen képes „Single page” alkalmazások 
készítésére JavaScriptben React keretrendszer segítségével. 
Ismerje meg a Reacthoz kapcsolódó eszközöket, illetve a React 
alkalmazások kezelési módszereit. 

6.9.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.9.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.9.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 
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6.9.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.9.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.9.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.9.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.10. Tananyagegység (tantárgy) 

6.10.1. Megnevezése Tiszta kód készítési alapismeretek 

6.10.2. Célja A résztvevő legyen képes optimális kódok írására a tiszta kód 
szemlélet szerint. Munkája során használjon következetes 
elnevezéseket és hibakezeléseket. 

6.10.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.10.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.10.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

oktató videó 

6.10.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 

6.10.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.10.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: önellenőrző teszt 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy online környezetben zajló írásbeli vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.10.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.11. Tananyagegység (tantárgy) 

6.11.1. Megnevezése Keresés optimalizálási ismeretek 

6.11.2. Célja A résztvevő ismerje a keresés optimalizálási módszereket. 
Fejlesztői munkája során ezeket alkalmazni tudja. 

6.11.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.11.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.11.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

oktató videó 

6.11.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy önálló felkészülés keretében kerül megvalósításra. 

6.11.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.11.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: önellenőrző teszt 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy önállóan elkészített, kötelezően leadandó 
prezentációval zárul. 

A megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: legalább 60%-os teljesítmény 

Nem felelt meg: 60% alatti teljesítmény. 

6.11.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat 
„Megfelelt” minősítéssel zárta) a résztvevő kérésére kerül kiállításra 
külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy előzetesen 
megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.12. Tananyagegység (tantárgy) 

6.12.1. Megnevezése SASS/SCSS alapjai 

6.12.2. Célja A résztvevő ismerje a dinamikus stíluslapok készítési módjait. 
Képes legyen komplex, összetett alkalmazásokhoz optimális 
formázási beállításokat globálisan elvégezni CSS preprocesszor 
segítségével. 

6.12.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 
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6.12.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.12.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.12.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.12.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.12.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.12.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.13. Tananyagegység (tantárgy) 

6.13.1. Megnevezése Szoftvertesztelési alapismeretek 

6.13.2. Célja A résztvevő ismerje a szoftvertesztelési alapelveket, ezeket 
munkája során képes legyen alkalmazni. Ismerje a tesztelési 
módszerek típusait. 
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6.13.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.13.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.13.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.13.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.13.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.13.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 
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6.13.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.14. Tananyagegység (tantárgy) 

6.14.1. Megnevezése JavaScript programozás Angular keretrendszerben 

6.14.2. Célja A résztvevő legyen képes „Single page” alkalmazások 
készítésére Angular keretrendszer segítségével. Ismerje meg az 
ehhez kapcsolódó eszközöket, illetve az Angular alkalmazások 
kezelési módszereit. 

6.14.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.14.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.14.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.14.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.14.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 
esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 

6.14.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 
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szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.14.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 

6.15. Tananyagegység (tantárgy) 

6.15.1. Megnevezése Webfejlesztés Hosting szolgáltatás segítségével 

6.15.2. Célja A résztvevő nyerjen betekintést a Hosting szolgáltatások 
működésébe. Legyen képes Hosting szolgáltatás segítségével 
korszerű webalkalmazások készítésére. 

6.15.3. Tartalma 

továbbá 

szakmai képzés esetén a 12/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról  

20. § (1) a) értelmében:  

A megtanítandó és 
elsajátítandó témakörök, az 
ehhez szükséges 
foglalkozások 
megnevezése, száma 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.15.4. A tananyagegységhez 
rendelt óraszám 

A 6. pontban feltüntetett összefoglaló táblázat szerint. 

6.15.5. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek 

előadás 
bemutatás 
szemléltetés 
magyarázat 
rendszerezés 
megbeszélés 
konzultáció 
ismétlés 
oktató által irányított közös gyakorlati feladatmegoldás 
egyéni gyakorlati feladatmegoldás 

6.15.6. A tananyagegység 
megvalósítása során 
alkalmazott munkaformák 

A tantárgy kontaktórák, ezen belül hagyományos tanórák és/vagy 
valós idejű online órák keretében kerül megvalósításra. 

Valós idejű online órák alkalmazását indokolhatják egészségügyi 
óvintézkedések, továbbá a résztvevők igényei (pl. a valós idejű 
online órák alkalmazása esetén népszerűbb a képzés kényelmi 
szempontok és a kedvezőbb képzési díj miatt). 

6.15.7. A kontaktórától eltérő 
munkaforma alkalmazása 

Nem releváns, a tananyagegység nem tartalmaz beszámítható 
óraszámot, önálló felkészülést. 



Intézmény neve, engedélyszáma: Pixel Oktatási Kft., E/2021/000020 
A 2020.01.01-től hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti 

SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA 
képzés megnevezése: Junior frontend fejlesztő 

 

33 
Szignó helye 

esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, 
a beszámítható óraszám (a 
tananyagegységen belül az 
önálló felkészülés óraszáma) 

6.15.8. 

Szakmai 
képzés esetén 
a 12/2020. (II. 
7.) Korm. 
rendelet a 
szakképzésről 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
20. § (1) b) 

A képzésben részt vevő 
személy tanulmányi 
munkájának írásban, 
szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és 
értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái 

Diagnosztikus értékelés: előzetes tudásmérés a jelentkező 
kérésére óralátogatás alóli felmentés céljából. 

Fejlesztő értékelés: szóbeli kikérdezés, oktatói szóbeli 
visszacsatolás, szóbeli konzultáció, tesztek kitöltetése az 
oktató(k) által meghatározott gyakorisággal. 

Szummatív értékelés: 

A tantárgy számítógépen történő gyakorlati vizsgával 
zárul. 

A vizsgán megszerezhető minősítések: 

Megfelelt/Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó 
követelményszintek: 

Megfelelt: a vizsgán legalább 60%-os 
teljesítmény 

Nem felelt meg: a vizsgán 60% alatti teljesítmény. 

6.15.9. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről (ha a résztvevő a tantárgyat záró 
vizsgán „Megfelelt” minősítést szerzett) a résztvevő kérésére kerül 
kiállításra külön igazolás (pl. kimaradás esetén annak céljából, hogy 
előzetesen megszerzett tudása esetlegesen beszámítható legyen a 
későbbiekben másik képzési csoportban vagy másik képzésben). 

 
7. A zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével a maximális csoportlétszám 

(jogszabályi felső korlát nincs, módszertani szempontok alapján és a rendelkezésre álló személyi-tárgyi 
feltételek függvényében kell megállapítani) 

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 30 fő 

 

 

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Teljesítményértékelés a képzés során: a tananyagegységeknél feltüntetettek szerint. 
 

Fogalommagyarázat 

Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés: pl. az Fktv. szerinti előzetes tudásmérés (esetleges óralátogatás alóli 

felmentésre irányul), vagy pl. egy új témakör kezdetén szükséges felmérni, hogy a résztvevők birtokában vannak-e 

az elsajátítandó anyagrészt megalapozó ismereteknek (az oktató tájékozódására, következtetésre szolgál, nem 

minősítésre). 

Fejlesztő értékelés: célja a tananyag feldolgozása közben visszajelzés a résztvevőnek és az oktatónak az 

elsajátítási folyamat hatékonyságáról; segítő-támogató, nem minősítő folyamat, korrigálható ez alapján a tanulási-

tanítási folyamat. 

Szummatív (lezáró-minősítő) értékelés: szelektál, összegzően minősít, a résztvevő egy meghatározott szint alatti 
eredménnyel nem léphet tovább vagy nem kaphatja meg a képzés elvégzését igazoló dokumentumot. 

 
Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a 
nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált 
vizsgaközpont szervezhet. 
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A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény 
által kiállított tanúsítvány. 
 
Képzést záró vizsga: 

 

A szakmai képzést lezáró értékelés, a képzést záró vizsga a képesítő vizsgát modellezi, többnyire a képesítő 
vizsgára előírtak szerint kerül lebonyolításra (időkerete nem a képzés óraszámát terheli, azon felül kerül 
megszervezésre). 

 

A képzést záró vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi tantárgy „Megfelelt” minősítéssel történő zárása. 

 

Írásbeli vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend fejlesztési ismeretek  
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:  

• Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés  

• A kérdések témaköre: A frontend fejlesztési ismeretek 

• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes 
válaszlehetőség legyen lehetséges. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%  
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:  
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%  

• 40 db tesztkérdés a frontend fejlesztési ismeretekből - (40 x 2,5 pont) 100%  
Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:  

• A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.  

• A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 51%-át elérte. 

 Projektfeladat 
  A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend programozási feladatok 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
A gyakorlati vizsga hat különböző programozási feladatból áll. 
A feladatokhoz automatikus tesztesetek tartoznak. A feladatot úgy kell megoldani, 
hogy a tesztesetek sikeresen lefussanak. 
A feladatok a következő témakörök ismeretét mérik fel: 

• HTML, CSS, SCSS, Bootstrap vagy ennek megfelelő CSS keretrendszer 

• A JavaScript programozási nyelv 

• Programozási paradigmák 

• Clean Coding 

• Az Angular vagy ennek megfelelő JavaScript keretrendszer 

• FireBase vagy ennek megfelelő Hosting szolgáltató 
A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban, verziókövető rendszeren keresztül 
kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását, a projekt vázát, 
valamint az automata teszteseteket. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, 
a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés 
során meg kell határoznia a megoldást biztosító modulokat. A tervezés után 
implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben. Meg kell nyitnia a 
projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni. A vizsgázónak létre kell 
hoznia a megtervezett modulokat, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan 
nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak. Ez után úgy kell 
implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek 
megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen. A munkája során 
figyelnie kell a programozási paradigmák betartására, valamint a clean code elvekre, 
azaz olvasható és karbantartható kód kell írnia. A forráskódot ellenőrizni kell a 
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kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó 
elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren kell beadnia. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A hat vizsgafeladatot egymástól függetlenül kell értékelni. 
Mindegyik feladatra maximum tizenöt vagy húsz pont adható, úgy, hogy a hat 
vizsgafeladat összesen 100 pontot (100%) érjen. 
A teszteset lefuttatása automatizálható. Mindegyik feladathoz több automatikus 
teszteset tartozik. 
Egy feladatra 0 pontot ér, ha le sem fordul az adott projekt. Tovább 0 pontot ér, ha a 
lefordul, de egy teszteset sem fut le sikeresen. 0 pontot ér, ha a forráskód 
olvashatatlan, nem felel meg a konvencióknak, nem követi a clean code alapelveket. 0 
pont adandó, ha kielégíti a teszteseteket, de a szöveges követelményeknek nem felel 
meg. 
Pontokat a további működési funkciók megfelelősségének arányában kell adni a 
vizsgafeladatra: 

• 5 pont: az adott projekt lefordul, egy teszteset sikeresen lefut, és az 
funkcionálisan is helyes. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is 
olvashatatlan. 

• 10 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek nagyrészt 
funkcionálisan is helyesek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra 
kerültek. 

• 15 vagy 20 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan 
helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a 
megoldásban. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 51 %-át elérte. 
 
A képzést záró vizsga eredményes, ha az írásbeli vizsga és a projektfeladat is eredményes. 

 

9. A képzés zárása 

9.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-
a szerint. 

Kiadásának feltételei: 

 A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan 
teljesítése. 

 A kontaktórákról a megengedett mértéket meg nem haladó 
hiányzás vagy a megengedett hiányzás igazolt módon történő 
túllépése esetén beszámolási kötelezettség teljesítése a 
felnőttképzési szerződésben rögzített feltételekkel. 

 Az önálló felkészüléssel töltött beszámítható órák teljesítése. 

 A képzést záró vizsga eredményes teljesítése  

 

10. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a 

képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja 

10.1. Személyi feltételek (képző 
intézmény határozza meg, 
jogszabályi előírás nincs) 

A képzés során az alábbiakkal rendelkező oktató(k) foglalkoztatható(k): 

- a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú iskolai 
végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

- legalább középfokú iskolai végzettséggel és a képzési 
tartalomnak megfelelő szakképesítéssel, vagy 
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- legalább középfokú iskolai végzettséggel és a képzési 
tartalomnak megfelelő legalább egy éves szakmai gyakorlattal  

rendelkező oktatók. 

A végzettségen túl előírt feltételeket igazolhatja az oktató(k) aláírt 
szakmai önéletrajza. 

10.1.1. Személyi feltételek biztosításának 
módja 

Oktatók foglalkoztatása: Megbízási szerződéssel vagy 
munkaszerződéssel, vagy az oktató alkalmazását bizonyító más 
szerződéssel. 

Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos 
fejlesztésével kapcsolatos dokumentumot, az oktatói minősítési 
rendszert az intézmény minőségirányítási rendszere tartalmazza. 

10.2. Tárgyi feltételek (képző intézmény 
határozza meg, jogszabályi előírás 
nincs) 

A hagyományos órákon számítástechnikai szaktanterem az alábbiak 
szerint: 

• kulturált és biztonságos környezet 

• a résztvevők létszámának megfelelően min. 1,5 
m2/fő alapterület 

• számítógépes munkaállomás, internethozzáféréssel, 
perifériákkal – résztvevőnként és az oktató számára 
egy-egy felszerelés az alábbiak szerint 

- korszerű, Windows operációs rendszer és a 
képzés során valamennyi szoftver futtatására 
alkalmas PC internet kapcsolattal 

• Demonstrációs jelleggel: 
- korszerű Android operációs rendszert futtató 

korszerű táblagép vagy mobiltelefon 
- korszerű iOS operációs rendszert futtató 

táblagép vagy mobiltelefon 

A felsorolt eszközök helyettesíthetők az érintett eszköz 
funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel. 

A hagyományos órákhoz szükséges WC helyiség megfelelő számban 
(az egy időben jelen lévő résztvevői létszám figyelembevételével). 
A valós idejű online órákhoz és az önálló felkészüléshez a 
résztvevők számára, továbbá a valós idejű online órákhoz az oktató 
számára előírt feltételek: 

• A szükséges szoftverek futtatására alkalmas saját 
számítógép 

• Internet-hozzáférés 

• Hangszóró 

• Mikrofon 

• Webkamera 

• A képző intézmény által aktuálisan előírt megfelelő 
platform, szoftverek 

10.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának 
módja 

A képző intézmény számára előírt tárgyi feltételeket képző intézmény 
tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja. 

Az oktató számára előírt feltételeket képző intézmény biztosítja vagy az 
oktató saját maga. 

A résztvevők számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők 
maguknak biztosítják. 

10.3. Egyéb speciális feltételek Az önálló felkészüléshez az elsajátítási folyamat önálló 
megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és 
útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomag. 

10.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

A tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja a képzésben résztvevő 
rendelkezésére elektronikus formában. 
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Szignó helye 

 

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény alapján a képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

 

Minősítés helye, időpontja: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 38. III/3., 2021.09.15. 

 

 

  Kormos Mónika Márta   ........................................  
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 
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Intézmény neve, felnőttképzési engedélyszáma: 
Pixel Oktatási Kft. 
E/2021/000020 

Képzés megnevezése, programkövetelmény száma: Junior frontend fejlesztő, 06134004 

Képzés jellege cél szerint (a megfelelő aláhúzandó) 
Szakképzés, azon belül: szakképesítésre felkészítő 
szakmai képzés 

Előzetes minősítést végző szakértő neve, szakértői 
nyilvántartási száma 

Kormos Mónika Márta 
FSZ/2020/000341 

 
 

A képzési programnak meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

12. § (1) A képzési programnak tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését 
igen 

b) a képzés során megszerezhető kompetenciát, igen 

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját, igen 

d) a tervezett képzési időt, igen 

e) --- --- 

f) a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység 

megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a kontaktórától eltérő munkaforma 

alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is, 

igen 

g) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – a maximális csoportlétszámot, igen 

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását, igen 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, igen 

j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb 

speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 
igen 

 
 

A képzési programnak meg kell felelnie a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

vonatkozó előírásainak 
Teljesül? 

13. § [A programkövetelmény és a képzési program] 
(1) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit programkövetelményben 
kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. szerinti képzési program alapján folyik. 

igen 

(2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személy szabadalmi vagy szerzői jogát és szakmai 
tartalma nem lehet azonos a szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
tartalmával. 

igen 

 
 

A képzési programnak meg kell felelnie a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak 

Teljesül? 

20. § (1) A szakmai képzés képzési programja tartalmazza 
a) a megtanítandó és elsajátítandó témaköröket, az ehhez szükséges foglalkozások megnevezését, számát, valamint 

igen 

b) a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 
értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit. 

igen 

(2) A szakmai képzés képzési programját a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a programkövetelményhez 
igazodóan dolgozza ki, és honlapján közzéteszi. (Megj.: a honlapon történő közzététel a szakértői minősítés után esedékes, 
a minősítő által nem vizsgálandó) 

igen 

 
 

A képzési programnak eleget kell tenni a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak 

Teljesül? 

18. § (2) A felnőttképzési szakértő a képzési program előzetes minősítése során vizsgálja, hogy 
a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről 
szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek, és 

igen, a fentiek 
szerint 

b) a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport 
számára megszerezhetők-e a képzési programban megjelölt kompetenciák, 

igen 

c) – több oldalból álló képzési program esetén – a képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, 
és papíralapú képzési program esetében az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen 
nincs lehetőség. 

igen 

 
 

A fentiek alapján a képzési program tartalmi szempontból, továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
Budapest, 2021.09.15. 
 

……………………………………. 
Kormos Mónika Márta 

 


