Honvédelmi ágazat
A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki
ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarországbiztonságáért és
fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel.
A képzés során a honvéd kadét alapszakma választható szakirányainak köszönhetően a
fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a
környezetkárosító hatásokkal, az autóipar és az informatika/infókommunikáció jelenével és
jövőjével
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban,
műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el
a magas szintű ismereteket.
A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a
felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó
sorban a hazaszeretet.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN



Honvéd kadét
o

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

Honvéd kadét
(informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakmairány)
Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
A Honvéd kadét informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető szakmairánnyal rendelkező
a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet, informatikáért felelős vezetőjének közvetlen
munkatársa. A kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző alegységben első szintű
támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű informatikai, hálózati ismeretei birtokában
részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.
KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, rendszerszemlélet, kapcsolatteremtő készség, tolerancia, határozottság,
rugalmasság, döntésképesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


számítógépet kezel, üzemeltet;



irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepít, karbantart
és használ;



munkaállomásokat, hálózati operációs rendszereket telepít és karbantart;



munkájában alkalmazza az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;



alapvető internetes szolgáltatásokat telepít és karbantart;



informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepít és
konfigurál;



beruházást előkészít, végrehajt, kisebb projekteteket menedzsel;



adatbázisokat kezel, adatbázis szolgáltatásokat igénybevesz és adatbázis műveleteket
végez;



webes kiszolgálói rendszert üzemeltet;



vezeték nélküli hálózatot telepít, konfigurál és üzemeltet;



felhőszolgáltatásokat konfigurál és üzemeltet.

Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság,
szereti a mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket
irányítani.
Felvétellel kapcsolatos információk:
•

Tagozatkód: 0113

•

Felvehető létszám: 32 fő

