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Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Matematikai és Számítástechnikai Intézet 

Abstract 
From September 1998 with the financial help of Phare was started a new form of education in 

Hungary: the post-secondary schools. One of the dominant characteristics of this post-secondary 
education is the possibility of encalculation of one third of the study program in the later 
undergraduate study. The author of this paper - who is at the same time author of book for Technical 
informatics of the post-secondary education system - analyses the post-secondary computing study 
program, compares with the undergraduate computing program of the undergraduate level on the 
example of the Kandó Polytechnic - campus Óbuda. The conclusion is, that related the non-
informatics faculty's program there is only a minimal different, but at the same time the computing 
study-program of the post-secondary education is very good utilisable in case of the study on faculty 
of the technical informatics. 

 

1. Az akkreditált felsőfokú szakképzés 

Az akkreditált felsőfokú szakképzés (más néven post-secondary képzés) "Az oktatás és a 
gazdaság kapcsolatainak erősítése c. Phare program támogatásával jött létre. Az 1994-ben 
kiírt Phare pályázatot a Széchenyi István Főiskola (SZIF) koordinálásával létrehozott 35 tagú 
konzorcium nyerte, melynek vezető intézményei, a SZIF mellett: 

- a Bánki Donát Műszaki Főiskola (BDMF); 
- a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (KKMF) és 
- a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF). 

Vizsgáljuk meg az akkreditált felsőfokú szakképzés két jelzőjét külön-külön, azaz 
értelmezzük: ez az új képzési forma mennyiben felsőfokú és mennyiben akkreditált. 

1.1. A felsőfokú szakképzés 

A post-secondary képzés a középfokú és a hagyományos felsőfokú képzési szint közé 
beékelődő új képzési szint, melynek első évfolyama 1998. szeptemberében indult az egész 
országban. Ennek keretében az érettségizett, tehát a megfelelő általános műveltségi szinttel 
rendelkező fiatalok közül azoknak a felsőfokú szakképzettséget biztosító  képzése folyik, akik 

- nem jutottak be valamilyen felsőoktatási intézménybe; 
- a felsőoktatásból valamilyen okból kikerültek; 
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- rövidebb, két éves képzési idő alatt szeretnének (például anyagi okokból) képesítéshez 
jutni 

s ugyanakkor ezen hallgatók számára biztosított, hogy a post-secondary képzés keretében 
végzett tanulmányok egy része az esetleges későbbi felsőoktatási képzésük során 
beszámítható lesz. 

1.2. Az akkreditált képzés 

Annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények valóban be tudják számítani a post-
secondary képzés keretében végzett tanulmányok egy részét, a post-secondary képzési 
központok kétoldalúan minőségbiztosított képzést nyújtanak: 

- egyrészt át kellett esniük egy intézményi szintű akkreditáción, 
- másrészt pedig a képzési programjukat is akkreditáltatniuk kellett. 

1998. szeptemberéig a pályázat keretében kidolgozott képzések közül mintegy 30 
programot nyújtottak be a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz jóváhagyásra. Ezek 
lényegében az alábbi 5 szakmacsoportba sorolhatók: 

- műszaki-informatikai; 
- egészségügyi; 
- környezetgazdálkodási; 
- menedzseri, valamint 
- pénzügyi-számviteli. 

2. A műszaki-informatikai szakmacsoport 

A műszaki-informatikai szakmacsoport tantárgyainak összetétele a következő: 

 

A modul 
megnevezése 

Alapismereti 
modul 

Műszaki     
közös modul 

Műszaki 
informatika 
közös modul 

Választható 
műszaki 

informatikai 
modulok 

A képzési idő 
(%) 

15 25 35 25 

A képzési idő 
(óra/hét) 

 

18 
(270 óra) 

30 
(450 óra) 

42 
(630 óra) 

30 
(450 óra) 

 

Az alapismereti modul illetve a "közös modulok" jelentősége a programban kiemelkedő, 
hiszen ezek biztosítják az átjárhatóságot, a kredit-transzfer lehetőséget a képzésben 
résztvevők számára. 

A jelen előadás a műszaki post-secondary képzésnek a felsőfokú műszaki képzésben való 
hasznosulását tárgyalja, ezért következőkben  



Informatika a Felsőoktatásban '99 Debrecen, 1999. augusztus 27-29. 

 

3 

- a fenti táblázatnak a műszaki informatika szakos képzésről szóló utolsó két oszlopával 
egyáltalán nem foglalkozunk, viszont ezzel szemben 

- feltárjuk előbb az alapismereti, majd a műszaki közös modul összes tárgyát, melyek 
közül kiemeljük a számítástechnikai tárgyakat annak érdekében, hogy azok 
tematikájának főbb fejezeteit is megismerhessük. 

2.1. Az alapismereti modul 

A nem számítástechnikai jellegű alapismereti tárgyak: 
Gazdasági alapismeretek, Vállalkozói alapismeretek, Munkaerőpiaci ismeretek, Társadalmi 
alapismeretek, A viselkedés pszichológiai alapjai, Készség- és személyiség-fejlesztés, 
Viselkedés-kultúra, Munkavégzési technikák, irodaszervezés 

A számítástechnikai jellegű alapismereti tárgyak: 
Szerző: A tankönyv bibliográfiai adatai: A tankönyv főbb fejezetei: Óra-

szám:
Koczka Ferenc Alapismereti modul - 

Informatika - Számítógépes 
alapismeretek, 143 oldal, EKTF 
Líceum Kiadó, Eger, 1997 

A hardver, a Windows 3.1, 
Tömörítők, Vírusok 

15 
óra 

labor 

Baka 
Magdolna - 
Koczka Ferenc 

Alapismereti modul - 
Informatika - Szövegszerkesztés, 
173 oldal, l, EKTF Líceum 
Kiadó, Eger, 1997 

A Word 6.0-ára alapozva: 
Szöveg bevitele, javítása, 
Szöveg formázása, Nyomtatás, 
Kép a szövegben, Tabulátorok, 
Táblázatok, Szakaszok, Stílusok 

15 
óra 

labor 

Koczka Ferenc 
- Nyesőné 
Marton Mária 

Alapismereti modul - 
Informatika - Táblázatkezelés, 
131 oldal, l, EKTF Líceum 
Kiadó, Eger, 1997 

Az Excel 5.0-ra alapozva: 
Adatok bevitele, Fájl-műveletek, 
A táblázat formázása, Képletek, 
Diagramok 

15 
óra 

labor 

Pomaházi 
Sándor - 
Raffai Mária - 
Szabó Ákos 

Alapismereti modul - Hálózati 
ismeretek, 167 oldal, l, EKTF 
Líceum Kiadó, Eger, 1997 

OSI hivatkozási réteg, Unix, 
Web, Levelezés, Hírcsoportok, 
Beszélgetés, Etika 

15 
óra 

labor 

2.2. A műszaki közös modul 

A nem számítástechnikai jellegű műszaki közös modul tárgyak: 
Matematika, Műszaki fizika, Műszaki dokumentáció, Gazdasági és vállalkozási ismeretek, 
Anyag- és környezetismeret 

A műszaki közös modul egyetlen számítástechnikai jellegű tárgya: 
Szerző: A tankönyv 

bibliográfiai 
adatai: 

A tankönyv főbb fejezetei: Óra-
szám:
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Broczkó 
Péter 

Műszaki 
informatika, 
210 oldal, 
SZIF - 
Universitas 
Kft., Győr, 
1998 

- Számítástechnikai alapok (számrendszerek, kód-
rendszerek, belső adatábrázolás, az adat-
szerkezetek, logikai műveletek); 

- Hardver alapismeretek (a számítógép fő részei, 
működése, alapvető perifériák); 

- Szoftver alapismeretek (a szoftver fogalma és a 
programozási nyelvek, egy számítógépes rend-
szer kialakításának lépései, a strukturált 
programozás); 

- Turbo Pascal (bevezetés, a deklarációs rész, a 
programtörzs, az alprogramok, a tömb, karakter-
lánc és a rekordtípus, típusos és szöveges állo-
mányok kezelése);  

 

30 
óra 
elő-
adás  

 
+  
 

30 
óra 

labor 

Az alapismereti modulban a mindenkori aktuális hardver-szoftver alkalmazást célszerű 
oktatni. Az 1997-ben kiadott könyveket értelemszerűen célszerű lenne már most felváltani 
korszerűbb szoftvert leíró könyvekkel. Talán már érdemes lenne rögtön a Windows 2000 és 
az Office 2000 ismertetése, hiszen béta változatban már mindkét szoftver rendelkezésre áll. A 
műszaki közös modulban lévő Műszaki informatika tárgy már általánosabb jellegű, s nem 
annyira érzékeny a napi piaci környezeti változásokra. 

3. A műszaki felsőfokú oktatás számítástechnikai képzése a KKMF Óbudai telephely 
példáján 

3.1. A nem informatika szakos hallgatók 

Az ország különféle műszaki felsőoktatási intézményeiben, sőt magán a KKMF-en belül is 
eléggé eltérő az oktatott tematika. A jelen előadásban a KKMF Óbudai telephelyén tanuló 
műszaki menedzser hallgatók jelenlegi tematikáját tekintjük alapként, akik két félévben 
összesen 60 óra előadás és 45 óra labor keretében az elmúlt tanévben a következő tematikát 
kapták: 

- Számítástechnikai alapok (számrendszerek, kódrendszerek, belső adatábrázolás, logikai 
műveletek); 

- Hardver alapismeretek (a számítógép fő részei, működése, alapvető perifériák); 
- Szoftver alapismeretek (az operációs rendszerek fejlődése, a 32-bites operációs 

rendszerek, különös tekintettel a Win95-re: program-folyamat-szál, ütemezés, 
memória-kezelés, állomány- és könyvtárkezelés, erőforrás-kezelés, vírusok); 

- Turbo Pascal (bevezetés, programozás-módszertan, a deklarációs rész, a programtörzs, 
az alprogramok, a tömb, karakterlánc és a rekordtípus, típusos és szöveges állományok 
kezelése); 

- Adatbáziskezelés (az adatbáziskezelők fajtái, a relációs adatbázis-kezelés, dBase); 
- Szövegszerkesztés (karakter, bekezdés, oldal, szekció-formázás, tabulálás, táblázatok 

készítése, rajzolás, ábrák beszúrása, ablak-kezelés, mentés-visszatöltés) 
- Táblázat-kezelés (cellák, tartományok kezelése [kijelölés, másolás, kivágás, formázás], 

műveletek és függvények, relatív- és abszolút cellacímzés, diagram-készítés) 
- Hálózatok ([LAN: hozzáférési módok, állománykezelési sajátosságok, szerver és 

munkaállomás, topológiák, Ethernet és Token Ring, alapvető kábeltípusok] és [WAN: 
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az OSI szabvány, az IP címek és az alhálózati maszk, Unix-alapok, Web: URL, HTTP, 
HTML, telnet, ftp, finger, hírcsoportok, beszélgetés], továbbá a végzés feltétele 
mindenkinek saját e-mail cím és saját honlap elkészítése). 

3.2. Az informatika szakos hallgatók 

A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola műszaki informatika szakos hallgatói a Bevezetés az 
informatikába c. tantárgy keretében egy félévben kettős előképzést kapnak, 30 óra előadás 
keretében az informatika alapfogalmainak, fontosságának, főbb alkalmazási területeinek és 
fejlődési irányinak bemutatását, nevezetesen:  

- Számítástechnika-történet (történeti bevezető, számítógép-generációk); 
- Analóg és digitális számítógépek; 
- Az információ-elmélet alapfogalmai (az információ mérése, értelmezése, entrópia, 

redundancia); 
- Kódolás-elmélet (hibatűrő, hibajavító rendszerek, kódolási algoritmusok, adat-

tömörítés, adaptív kódolás, egész- és törtszámok ábrázolása kettes számrendszerben); 

30 óra laborfoglalkozás keretében pedig szintrehozás történik: 

- Szövegszerkesztés (karakter, bekezdés, oldal, szekció-formázás, tabulálás, táblázatok 
készítése, rajzolás, ábrák beszúrása, ablak-kezelés, mentés-visszatöltés, stílus-készítés); 

- Táblázat-kezelés (cellák, tartományok kezelése [kijelölés, másolás, kivágás, formázás], 
műveletek és függvények, relatív- és abszolút cellacímzés, diagram-készítés); 

- Hálózatok (az OSI szabvány, az IP címek és az alhálózati maszk, Unix-alapok, Web: 
URL, HTTP, HTML, telnet, ftp, finger, hírcsoportok, beszélgetés); 

- Windows-alkalmazások közötti adatcsere. 

4. A két képzési forma számítástechnika oktatásának összevetése 

Hasonlítsuk össze a post-secondary és a felsőoktatási intézményben folyó képzést 
tematikája és óraszáma tekintetében. 

4.1. A tematikák összevetése 

Az eddigiekből látható, hogy az informatika szakos hallgatók informatikai alapozása a 
mélyebb informatikai képzésük miatt sajátságos terület. Ezért csak a hasonló feladatot betöltő 
post-secondary és a KKMF Óbudai telephelyén folyó műszaki felsőfokú, nem informatika 
szakos (műszaki menedzser) képzés tematikáját hasonlítjuk össze részleteiben: 

Közös halmaz A post-secondary 
által nyújtott 

többlet-tematika 

A felsőoktatás által 
nyújtott többlet-

tematika 
Számítástechnikai alapok (számrendszerek, 
kódrendszerek, belső adatábrázolás, logikai 
műveletek) 

az adatszerkezetek  

Hardver alapismeretek (a számítógép fő részei, 
működése, alapvető perifériák) 

  

Szoftver alapismeretek (a szoftver fogalma és a 
programozási nyelvek, a strukturált programozás, 
vírusok) 

egy számítógépes 
rendszer 
kialakításának 

mélyebben tárgyalja 
a 32-bites operációs 
rendszereket 



Informatika a Felsőoktatásban '99 Debrecen, 1999. augusztus 27-29. 

 

6 

lépései, tömörítők 
Turbo Pascal (bevezetés, a deklarációs rész, a 
programtörzs, az alprogramok, a tömb, 
karakterlánc és a rekordtípus, típusos és szöveges 
állományok kezelése) 

 adatbáziskezelés  

Szövegszerkesztés (karakter, bekezdés, oldal, 
szekció-formázás, tabulálás, táblázatok készítése, 
rajzolás, ábrák beszúrása, ablak-kezelés, mentés-
visszatöltés) 

  

Táblázat-kezelés (cellák, tartományok kezelése 
(kijelölés, másolás, kivágás, formázás, műveletek 
és függvények, relatív- és abszolút cellacímzés, 
diagram-készítés) 

  

Hálózatok (WAN: az OSI szabvány, az IP címek 
és az alhálózati maszk, Web: URL, HTTP, 
HTML, telnet, ftp, finger, newsgroup, chat) 

 LAN ismeretek, 
saját e-mail cím és 
saját honlap  

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a post-secondary képzés és a KKMF Óbudai 
telephelyén folyó műszaki főiskola nem informatika szakos (műszaki menedzser ) képzésének 
tematikája szinte teljesen megegyezik, mind a tárgyalt témák, mind pedig a tárgyalási mély-
ség tekintetében. Az egyetlen jelentősebb különbség a felsőoktatási intézményben tanított 
adatbáziskezelés, s az ennek elsajátítása során tanult adatbáziskezelést végző programnyelv. 
Ezt a nagyfokú hasonlóságot nyilvánvalóan fajlagosan csekély mértékben befolyásolhatja az a 
tény, hogy a KKMF Óbudai telephelyéről került ki a műszaki post-secondary képzés ötféle 
számítástechnikai könyve közül egyetlen egy könyvnek a szerzője.  

4.2. Az óraszámok összevetése 

Óraszám Post-secondary Műszaki, nem 
informatika szakos 

Műszaki, informatika 
szakos 

Előadás 30 60 30 
Laborfoglalkozás 90 45 30 

Összes óraszám 120 105 60 

A táblázat alapján három dolgot állapíthatunk meg: 

- Mennyiségileg jóval kisebb az informatika szakos műszaki hallgatók óraszáma, mivel a 
tematika jelentős részét (programnyelvek, hálózatok, stb.) más, szakosító tárgyak 
keretében kapják meg a hallgatók. 

- A nem informatika szakos műszaki főiskolai hallgatók azért tudnak kisebb óraszámmal 
is - az adatbáziskezelés miatt - szélesebb és hasonlóan mély tematikát elsajátítani, 
mivel a felsőoktatási intézményekben az önálló munka már elterjedtebb, nyitott, 
hallgatói laborok állnak a hallgatók rendelkezésére, ennek köszönhetően kevesebb 
lehet a vezetett labor, sőt a laborfoglalkozásokon is már inkább a számonkérés lehet a 
meghatározóbb.  
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- A post-secondary képzésben a laborfoglalkozások dominanciája tükrözi ennek a 
formának a gyakorlatiasabb képzési igényét. 

5. Fejlesztési lehetőségek 

Az akkreditált felsőfokú szakképzés a főiskolai, egyetemi oktatásnál gyakorlatiasabb. 
Ennek jegyében lehet a tantárgy-fejlesztésen gondolkodni, ami két irányú lehet: 

- Egyrészt teljesen természetes az az irány, hogy mindig a legfrissebb, a mindenkori 
gyakorlatban használt operációs rendszert és alkalmazást (pl. Word, Excel) kell oktatni. 

- A programozási nyelv oktatása terén szintén előre kell lépni annak érdekében, hogy a 
post-secondary végzettségű hallgatók valóban a napi gyakorlatnak megfelelő ismere-
teket kapjanak s az iskolapadból kikerülve korszerű programozási környezetben tudja-
nak dolgozni. Ez pedig az objektum-orientált technika, a Turbo Pascal alapokra épülő 
Delphi bevezetését jelentheti. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hallgatók affi-
nitása a Delphi iránt igen nagy, s rendkívül fogékonyak az objektum-orientált kör-
nyezetre. Így ezen tananyag-bővülés nem jár majd számottevő terhelés-növekedéssel, 
ugyanakkor igazán korszerű megjelenésű terméket csak ennek segítségével tudnak 
majd létrehozni. 

A nem informatika szakos műszaki képzés során a KKMF műszaki menedzser szakán a 
következő tanévtől hasonló tanterv-fejlesztés lép életbe, melynek eredményeképpen a Delphi 
oktatása már bevezetésre kerül. 
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