EUROPASS CERTIFICATE-SUPPLEMENT
europass

1, TITLE

(*)

I
I

oF THE CERTIFICATE (HU)
J4 213 05 Szoftvcrfcj]csztő

TRÁNSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (EN)
Softt,arc dclclopcr

(THIS ,1,RANSLATIoN HAS No LEGAL ST,A.TUS)

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES
A typical holder of the celtiflcate is able

to:

idcntii, thc rcsou.ccs and thc ti)nc rcquilcd:
nlanage and opcratc computcls:
dcsign and dcvclop applications (softwaro)|
_ pcrform plogram intcglation tasks]
pcrform activitic§ Iclated to wolk organisation;

-

- tcst and documcnt applicaiions (softw-are);
- cxplorc tlrc infocommrrnicíitid1 cnvilonmcnt:
- iristall and usc softwarcl
- inltall, nraintajn and use ofEce LLlullinedia ald co
pcrforrn programming tasks (individualty

,

nrrllricatiurs app]icatiuN|

ol in group);

p]an and mandgc databascsi
instal] and usc lT scculity dcvjccs,

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERIIFICATE
214.! App]ication proglalnn}cr
3141 'l'cchnician managing
2149

IT aDd contmuDicatiors svstclls

otlrcr softe,arc and app]jcation dcvclopcl aDd .rDa]vst
oPcratol

2151 Databasc dcsigncr an(l

(*) Explanatory notes:
voc.rtiolra] qualification, Tlre forltut oí the clescriPin)n js bDsecl on lire foltoq,hg clocumerits:
Council Resolutiou g3/C 4g/O1of 3 Decenber ]992 on tllc tl,anspalerrc1, of qualificationsl CUunci] Resolution 96/C- 22'll0'l of l5
of 10 July 2001 on ntobility within thc Comlnuiitj, lbr studcnts, pcnons unc]clgoing tr5ining, voluntccl§. tcachcrs and train.f\
N,lorc infolm5tioD on tt,anSpalcncy is álailable atI http://curopass.ccdcfop.culop.L,cu/

oEnroPdú Communities

sc],ial uurrlbcl:

661-12

2002

o

Ju\'

1996

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Narne and status of the institute issuing the
certificate

SZÁ\l-PoNT számitístcchnikái szol8áltató

ós

oktató Ki]zPont

Nanre and status of the national/regional authority
pl,oviding accreditation/recognition of the certificatc
Nlilristry of ],iatn] al D§,c]opnúIt

Kft,
8900 Zalaog.r§zcg. Rákóczi u. 4-8,

Level of the ceItificate (national or irrternational)
Level of vocational qualiffcation according to the
National Qualifi cation Rcgister:

Grading scale / Pass requirements
Fivc -gradi]:

i.l ád\anc€d vocatioDal qualiíi(átions, v,lriclr re{]l]iIe thc
complction of thc sccondary §chool ]cavjng cxan and lnay bc
obtairrcd plfulal,ily ill folma] cducation

IScED2011 code:

5
4
3
2
1

excc]lcnt
good

satisí.r(torY
pass
fai]

1

NQF level: 5
EQF level: 5
Ccltificatc nufilbcr: CxB (-

Results achieved at the examination and their proportion

expressed in percentage in the complex rnark

in
Scria] nulnbcr: 1290372

Examination

typ"

ccntr.Ll
c-'crtiff

cate issue dáte: 2o2o-o2-o7
orá]
oIa]

name of the cxam

Proglanlrnille and
ílatabasc m;inaBcnrcDt
Softwarc dcvc]opmcnt
and wcb dcvclopmcnt l,

En!ilisll fol, Il)fornlatior
Tcclrnologv

Plactjcal

crcation of a collplex

cr.ation of

delense of

t

a Ntn)

]ir: firral

Rcsult a(]lriclcd at thc conrplcx vo.atio a]
cxatnilration. §Plcsscd il) grad.s,

Access to next level of education/training

International agreements

'lb highel cducatioil

other information concernin8 the vocational training process

Legal basis
,q.ct

CLXXX\rII of 20t1 on \roctltiorral -l'Iainins

falling vithn} thc conlpctcnc. of th. \IiDjstcr of National Dc\.]oPniolr,

Scria] nurnbct:

661,12

gradc

in

20,00

5

10,00

iJ

10,00

5

20,00

10,00

:]0.00

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CEF|TIFICATE
and

Du],atn r

Porccntagc oí tota] programmc

Dcscription of vocatiollal cducation

tlainiig l,cccívcd

%

(

nolrrs/ivcots/rrrontIs/vcaLs)

Thcory: .l0 % Placticc: 60 %

School /trainnl8 ccntlc-]]ascd

Accroditod prior lcarrling
Tota] duration of tlre educatiorl/trailring ]eadin8 to the ceítificate

960

hollls

Entry requirements;
Sccondary school lcaving.xaDrirration

vocational requirement rnodules:
l1498 12 Emplovmcnt L (in training courscs bascd on srxlondarv schoo]-]cavin8, c,xantiltatioD)
10815 16 IDtroduction to iníorm.LtioD tcchnology
11997-16 lDtroduction to nct*,olks 1,
11625 16 Proglaülming and datábásc managcmcnt
11999-16 English for ]nformatioD Tcchnology
12011 16 Softwdc dcvclopmcnt
12012-16 \Vcb dcvclopmcDt l,

This celtificate sllpplement wirs plepirled on the basi§ ol ihe instrl(]tioll 1br- fitlirrg in the Celtificate SlrpPlernelt
published on the ]romepages of the \atioual Rel'erence Poitlt arrd tlre Natiorral Europass Cerrtle,
National Reference Point

- NSZFH

http://nfk.nive.hu

Head of Exaninatiorr organiser,: Csalló -4.rrdlea
I$sue date: 2020,08-27

, /vJ-l-| a_

sZAM§BnNT Kft.
!(lll /!|Jcr:L,rsz|!.

ll

^d

Scrial ntrmbcr:

6aj1.12

\/Jlr

J)

tlck,'c7i u,4-8_
jN8] ]j-r_)lJ
tjOj000

x

EuRopAssBlzoNyíTvÁNy-xrpcÉszírő1x;

eUrop055

I

I

sz,q.xxÉppsírÉsupcNpvpzÉsp
i.l

2] ]]_(]5

s7oftvcll'cilcszti;

upcNpvpzÉsÉNpxroRoírÁs,q.
2.A szaxxÉppsírÉs
Sofiwarc clcvclopct

(A NIEGNE\,,EZES FoRDíTÁSA TÁ,iÉKoZTATó JELI,EGú)

s.

a xpszsÉcpK Es KoMpETpNcrÁx r,píRÁsn

A szakember képes:
_ .lölolr;5l

-

é- idó57iikq 8l,,1.1 ln.BhdIaío7lll:
Számítógópct kczelni, iizcnreltctni;
a]kaLmazást (szoftvcrt) tcNczni ós fcjlcsztcni;

-

munka-szcrvczésscl kápcsoLatos tcvókenysógct vógczni;
a]ka]mazá§t (szoftvclt) tcsztcliii ós dokumcntálDii
f€ltórkópezi az iníokommunikációs környczctct;

pr.8lan,in,cglh.iU- IltadaIUl v.8.zni

_ szoftlcrckct tclcpítcni, ha§ználii]

irodai multnnódiás ós korlmurrikácjós alkalnlazá§okat tetcpítcni, kalbant.rrtani ós ]ra§ználnii
- progranozási fcladatot cltátni (cgyóni]cg ós csopoltbaD)i
_ adatbázisokat tcrvczni ós kczc]Dil
- inform5tikai biztolr§ági eszkózökct tclcpítcrri ós haszná]ni,

,t.
21.14

a srzoNyílvÁNv rur,,q.rooNosA Ár,tar_ epröLrupró

r,oclalxozÁsox xöRB

Alkálmazásplogranozó

3141 Infolmatikai ós komniünikációs rcndszcr.kct kczclő tcchnikrrs
2149 Eg],ób

szoftvel ós alkalnlazásíC,jk]sztó. -c]cnlző
ós iizcnc]tctő

2151 AdatbáZis,tcrv.ző

(*) Megjegyzések:
Jc]cn dokumcntum cólja, hosy kic8ó§zitő infornációkat nyíljtson az adott bizonyítványlól, önmagában nem szo]gáI a szakkóp"sr.l cncnv"s
bizonvitvánvakónt, Az űrlap formátunrának alapját a kövctkcző dokunrcniuntok adják:
.,g:rlc 1glol of 3 Decellrber 1992 oli tlre iransparencv of qu.rlificatnlrs" (9'l /(: ,19lo1 szán]ú 1992, Ctec. 3-ai Taná.si Hrtároza,t a
of tic Europcan Parliamcnt and ofthc Coun ciI of 10 July 2001 olt nobility \!,ithiD thc Community for studcnts, pc$on§ r.rndoreoing training,
volunteer,., teaüers and trajners" (2001/6r3/EC szá ú 200l. július 10-ei Európai Pál]anrenti és Tanácsj Ajánlás a tanuLók, gYakorlati
kópzósbcn rósztvcvó szemólyck, önkéntcsck, tanáIok ós kópzők, c,ktatók kö7össógon bcliili mobilitásár-a),
Az áiláthatóságróI tovibbi információk órhctők c]l http://curopass,ccdcfop,culopa.cu/

oEuropcán Communitic§ 2002

R

izonvlatsorszám

| 6tj1,12

o

5.

A BIzoNyíTvÁNv ruvaulos ALApJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve
SZÁ\,í-PoNT Számíiásfu]chnik5i SZo]gáltató

és státusza
ós

oktató Központ

A bizonyítvány elismeréséértfelelős nemzeti hatóság neve
és státusza

Ncnlzcti Fcjlcsztósi \Iirrisztóriuxt

Kft,
8900 Zalacecrszcg, Rákóczi u. .l 8.

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

oKJ

szakképesítésiszint:

cnc]tszint szakkópcsítés, amcly órcttsógi vógzcttsóghcz ki]tijtt
ós clsősorban iskolai rendszcrii SzakkóPzósb.n szclczhctő ]ncg

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények
Ótfokú: 5 jclcs

]jó
3 kózcpcs
2 clógsógcs
1 clógtciclr

5.1

ISCED2011 kód:

1

MKKR szint: 5
EKKR szint: 5

soNzáma:1290372

A vizsgatcvékenyséaeken elórt €redmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben
értékalósi
órdcmvizsgafeIadat
vizsga
jacy
súlyarány
típusa

A bizonyítvány kiátlításának időpontja: 2o2o-o2-o7

Központi
írásbtti

A t izonyíi taíny sorozatjeleI cxB c

sZóbcli

Gvakorlati
Gvako.1ati

ProglamozáS ós

2().(](]

Szoftvcrfcj tcsztós ós
Wcbícj lcsztós I.

|j

t0,00

Infomlatikai szakmai
ango] nyclvismclct

|]

10,00

Xon)pLcx alkalrnazás
')

kószíiósc

;

20,0t]
10,0t]

Záíódolgozar
cv.Lko.1ati

A konrplcx szakmai viz§gán clófi

cl'odmóN, osztálvzatt5]

Towíbtllépésaz oktatás következő szintjére

Nemzetktjzi megállapodások

Fc)sóoktatásba

Szakképzésfolyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
20lt. óvi cLXXXVIl, törvóny

rr szakkópzósről
35/2016, NF\,I 0IIII.31,) Icndclctbcn kiadott szaknaj ós vizsgakövctclmóny,

Bizonylatsorszám

: 661,12

30,00

6.

A BlzoN.tríTvÁxy l,rpcszpRzÉsÉNEKHlvATALosAN ELIsMERT

A szakmai e]mólcti

A tcljes progr5m száza]ókában

és gyakor]ati

oktatás lcírása
Iskolai/kópző

%

Elmólct:

központ alapli

,10 %

N,róo.r,c.r
Időtartam

(órák/hctck/hónapok/óvck)

Gyakortat: 60 %

\iunkahdyi .lIaPiL
,A.kkrc(litált c]ijzotcs kópzctt§óg
9ii0

Tcljcs kópzósi idő

Belépési követelmények

-

(n,tl

:

ÉIcttsógi vógzcttsóg

Szakmai kóvetelmény modulok:
ópiilő kéPzósck csctón)
aiápok

11498 12 Fog]alkoztdtás I. (órctt§ó8irc
10815-16 Iníormációt.cll[ológiai
11997,16 Hálóz.rti

isnerctck l.

11625-16 Proglamozás ós aclatbázis-kczclós
11999 16 Iúornratikai szaknrai ango) nyclv
1201 1,16

Szoftvcrfcj]csztós

12012-16 \Á'cbfcjlcsztós

L

Jelerr bizonvítvány kiegészító a Neurzeti Referellcia I{özporrt és a Ncnrzeti Errropass Közpout lrorrlapjain kózzétett
kitö]té§i íltmutató alap ján keliilt e]készítésle.

Nemzeti Referencia Központ

- NszFH -

http |//nrk.nive.hu
4l

A vizsgaszervező vezetője: Csalló Andrea
Kiállítás dátuma| 2020-08-27

LL."*,/í_

§ZÁM-rfryNT Kft.

8900 Zalacgcrslcg. Rikóc/ j Li,,1-8,

BB,I l0 ]0-|96l- li,1.{0800_0 iU0500,]

Bizony]atsorszám:

66142

