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ALAPSZINTŰ ITIL-BIZONYÍTVÁNY  

AZ IT-SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT TERÜLETÉN 

 

Az IT-szolgáltatásmenedzsment területén az alapszintű ITIL-bizonyítványnak a célja tanúsítani, hogy a 

vizsgajelölt megismerte az ITIL terminológiáját, felépítését és alapfogalmait, valamint megértette a 

szolgáltatásmenedzsment ITIL szerinti gyakorlatának fő elveit. 

Az IT-szolgáltatásmenedzsment alapszintű ÍTIL-bizonyítványának nem célja, hogy lehetővé tegye a 

bizonyítvány birtokosai számára a szolgáltatásmenedzsment ITIL szerinti gyakorlatának alkalmazását 

minden további útmutatás nélkül. 

Célcsoport  

Az IT-szolgáltatásmenedzsment területén az alapszintű ITIL-bizonyítvány megcélzott csoportja a 

következőkre terjed ki: 

 azok az egyének, akiknek az ITIL-keretrendszer alapszintű megértésére van szüksége és arra, 
hogy az hogyan használható az IT-szolgáltatásmenedzsment minőségének javítására egy 
szervezetben; 

 azok az IT-szakemberek, akik olyan szervezetben dolgoznak, amely már befogadta és testre  
szabta az ITIL-t, és akik kellő mértékű tájékoztatást kaptak arról a folyamatan lévő szolgáltatás-
fejlesztési programról, amelyben a későbbiekben részt vesznek. 

 

Ezek közé tartozhatnak IT-szakemberek, üzleti vezetők és üzletifolyamat-gazdák, de mások is. 

Tanulási célok  

Ha a bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos oktatási és vizsgamodulokat sikeresen elvégzik, akkor 
a vizsgajelöltek számíthatnak arra, hogy ismereteket szereznek az alább felsorolt területeken, és (a 
megadott szinten) megértik azokat. 
 

 Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban (megértés) 

 Az ITIL szolgáltatási életciklusa (megértés)  

 Általános fogalmak és meghatározások (tudatosulás) 

 Fő elvek és modellek (megértés )  

 Egyes kijelölt folyamatok (tudatosulás) 

 Egyes kijelölt funkciók (tudatosulás) 

 Egyes kijelölt szerepek (tudatosulás) 

 Technológia és architektúra (tudatosulás) 
Felkészültség és képzés (tudatosulás) 
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Alapszintű tanfolyam előírásai 

A tanfolyami előírások útmutatást nyújtanak olyan tananyagok és képzések tervezéséhez, 

fejlesztéséhez és használatához, amelyek célja növelni az IT-szolgáltatásmenedzsment területén a 

megértést és a felkészültséget, ahogy azt az ITIL szolgáltatásstratégia, ITIL szolgáltatástervezés, ITIL 

szolgáltatásátadás, ITIL szolgáltatásüzemeltetés, ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztés, az ITIL 

bevezetés és az ITIL szakkifejezésgyűjtemény kiadványokban leírták. A tanfolyami előírásokat a 

könnyű hivatkozás, bővíthetőség és karbantarthatóság szándékával tervezték. 

Az IT-szolgáltatásmenedzsment alapszintű ITIL-bizonyítványának megszerzésére törekvő 

vizsgajelölteknek el kell sajátítaniuk minden egyes modult, és sikeresen le kell tenni a kapcsolódó 

vizsgát, hogy megszerezhessék a bizonyítványt.  

Az oktatók szabadon – az általuk legmegfelelőbbnek talált módon – struktúrálhatják és szervezhetik 

tanfolyamaikat, feltéve, hogy az alábbi modulokat kellő mértékben lefedik. Kifejezetten ajánlott, hogy az 

oktatók ne úgy struktúrálják tanfolyamaikat, hogy egyszerűen csak követik a képzési modulok ebben a 

dokumentumban leírt sorrendjét. A tervezők szándéka az volt, hogy olyan rugalmas legyen, hogy az 

oktatók ott és úgy adhassanak hozzá további értéket, ahol szükségesnek tartják. A tanulási napok 

javasolt száma 3, ha osztályteremben történik az oktatás, amely tartalmazza a záróvizsgát is. 

A modulok az alább felsorolt témaköröket fedik le.  

Modul Tartalom 

ITILFND01 Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban 

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy meghatározhassa a szolgál-
tatás fogalmát, és hogy megérthesse és elmagyarázhassa, hogy mit jelent a szolgál-
tatásmenedzsment fogalma a gyakorlatban. 

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

01-1. leírni a nyilvánosan hozzáférhető bevált gyakorlat fogalmát (SS 2.1.7 
fejezet, 2.3 ábra)  

01-2. leírni és ismertetni, hogy miért sikeres az ITIL (SS 1.4 fejezet) 
01-3. meghatározni és ismertetni a szolgáltatás fogalmát (SS  2.1.1 fejezet) 
01-4. meghatározni és ismertetni a belső és külső ügyfelek fogalmát (SS 3.2.1.2 

fejezet) 
01-5. meghatározni és ismertetni a belső és külső szolgáltatások fogalmát (SS 

3.2.2.3 fejezet) 
01-6. meghatározni és ismertetni a szolgáltatásmenedzsment fogalmát (SS 2.1.2 

fejezet) 
01-7. meghatározni és ismertetni az IT-szolgáltatásmenedzsment fogalmát (SS 

2.1.3 fejezet) 
01-8. meghatározni és ismertetni az érdekeltek fogalmát a szolgáltatásmenedzs-

ment területén (SS 2.1.5 fejezet) 
01-9. meghatározni a folyamatokat és a funkciókat (SS 2.2.2, 2.2.3.1 fejezetek)  
01-10. ismertetni a folyamatmodellt és a folyamatok jellemzőit (SD 2.2.2 fejezet, 

2.5 ábra)  

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 1 óra és 30 perc. 

 

ITILFND02 Az ITIL szolgáltatási életciklusa  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy megérthesse, mi az ITIL 
szolgáltatási életciklusának a haszna, hogy hogyan kapcsolódnak a folyamatok 
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Modul Tartalom 

egymáshoz az életciklus egészében, és világossá tenni az életciklus összes 
szakaszánál, hogy mi a célkitűzés, mire terjed ki és mi az üzleti haszna. 

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

02-2. leírni az ITIL szolgáltatási életciklus felépítését (SS 1. bevezetés 1.1-ig,SS 
1.2 fejezet, 1.1 ábra) 

02-3. számot adni a szolgáltatásstratégia fő céljáról, célkitűzéseiről és hatóköréről 
(SS 1.1.1, 1.1.2 fejezetek) 

02-4. röviden ismertetni, hogy milyen hasznot jelent a szolgáltatásstratégia az 
üzleti oldal számára (SS 1.1.4 fejezet) 

02-5. számot adni a szolgáltatástervezés fő céljáról, célkitűzéseiről és hatóköréről 
(SD 1.1.1, 1.1.2 fejezetek) 

02-6. röviden ismertetni, hogy milyen hasznot jelent a szolgáltatástervezés az 
üzleti oldal számára (SD 1.1.4 fejezet)  

02-7. számot adni a szolgáltatásátadás fő céljáról, célkitűzéseiről és hatóköréről 
(ST 1.1.1, 1.1.2 fejezetek) 

02-8. röviden ismertetni, hogy milyen hasznot jelent a szolgáltatásátadás az üzleti 
oldal számára (ST 1.1.4 fejezet) 

02-9. számot adni a szolgáltatásüzemeltetés fő céljáról, célkitűzéseiről és 
hatóköréről (SO 1.1.1, 1.1.2 fejezetek) 

02-10. röviden ismertetni, hogy milyen hasznot jelent a szolgáltatásüzemeltetés az 
üzleti oldal számára (SO 1.1.4 fejezet) 

02-11. számot adni a rendszeres szolgáltatásfejlesztés fő céljáról, célkitűzéseiről és 
hatóköréről (CSI 1.1.1, 1.1.2 fejezetek) 

02-12. röviden ismertetni, hogy milyen hasznot jelent a rendszeres 
szolgáltatásfejlesztés az üzleti oldal számára (CSI 1.1.4 fejezet) 

Ajánlott, hogy az oktatás ezen része a többi modulban legyen lefedve. 

A tanulás ajánlott időtartama erre a modulra legkevesebb 1 óra. 

 

ITILFND03 Általános fogalmak és meghatározások  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet abban, hogy meghatározást tudjon 
adni a legfontosabb szakkifejezésekre, és ismertetni tudja a szolgáltatásmenedzsment 
fő fogalmait.   

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes meghatározni és ismertetni az alábbi fő  
fogalmakat: 

03-1. hasznosság és garancia (SS 2.1.6 fejezet) 
03-2. eszközök, erőforrások és képességek (SS 2.2.1 fejezet) 
03-3. szolgáltatásportfólió (SS 4.2.4.1 fejezet, 4.14 ábra) 
03-4. szolgáltatáskatalógus (a két és három nézőpontos változat egyaránt) (SD 

4.2.4.5 fejezet, 4.14 ábra, 4.15 ábra) 
03-5. számonkérhető irányítás (SS 2.3.1 fejezet) 
03-6. üzleti indoklás (SS 3.6.1.1 fejezet) 
03-7. kockázatmenedzsment  (SS 5.6.5.1, 5.6.5,2 fejezetek) 
03-8. szolgáltató (SS 2.1.4 fejezet) 

03-10. szállító (SS 2.1.5 fejezet) 
03-11. szolgáltatási megállapodás (SLA) (SD 4.3.4 fejezet) 
03-12. üzemeltetési megállapodás (OLA) (SD 4.3.4 fejezet) 
03-13. háttérszerződés (SD 4.8.4.2 fejezet) 
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Modul Tartalom 

03-14. szolgáltatási tervcsomag (SD A. függelék) 
03-15. rendelkezésre állás  (SD 4.4.4.3 fejezet) 
03-16. szolgáltatási ismeretmenedzsment-rendszer (SKMS) (ST 4.7.4.3 fejezet) 
03-17. konfigurációelem (CI) (ST 4.3.4.2 fejezet) 
03-18. konfigurációmenedzsment rendszer (ST 4.3.4.3 fejezet) 
03-19. hiteles médiatár (DML) (ST 4.3.4.4 fejezet) 
03-20. változás (ST 4.2.4.4 fejezet) 
03-21. változástípusok (standard, sürgősségi és normál) (ST 4.2.4.3, 4.2.4.7, 

4.2.5.11 fejezetek) 
 

03-24. esemény  (SO 4.1 fejezet 1. bekezdése) 
03-25. riasztás (szakkifejezés-gyűjtemény) 
03-26. incidens  (SO 4.2 fejezet 1. bekezdése) 
03-27. hatás, sürgősség és prioritás (SO 4.2.5.4 fejezet) 
03-28. szolgáltatáskérés  (SO 4.3 fejezet 1. bekezdése) 
03-29. probléma (SO 4.4 fejezet 1. bekezdése) 
03-30. megkerülés (SO 4.4.5.6 fejezet) 
03-31. ismert hiba (SO 4.4.5.7 fejezet) 
03-32. ismerthiba-adatbázis (KEDB) (SO 4.4.7.2 fejezet) 
03-33. a kommunikáció szerepe a szolgáltatásüzemeltetésben (SO 3.6 fejezet) 
 
03-35. kiadási irányelv (ST 4.1.4.2 fejezet) 
03-36. szolgáltatástípusok (SS 3.2.2.4 fejezet, 3.5 táblázat) 
03-37. változásjavaslatok (ST 4.2.4.6 fejezet) 
03-38. CSI-nyilvántartás (CSI 3.4 fejezet) 
03-39. eredmények (SS 2.1.1 fejezet) 
03-40. üzletitevékenység-minták (SS 4.4.5.2 fejezet) 
03-41. ügyfelek és felhasználók (SS 2.1.5 fejezet) 
03-42. Deming-ciklus (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás) (CSI 3.8 

fejezet, 2.8 ábra) 
 

Ajánlott, hogy ez a modul az oktatás részeként, de a többi modulban legyen 
lefedve.  

 

ITILFND04 Fő elvek és modellek  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy megérthesse, és számot 
tudjon adni a szolgáltatásmenedzsment fő elveiről és modelljeiről, valamint 
egyensúlyba tudja hozni a szolgáltatásmenedzsment ellentétes oldalait. 

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

szolgáltatásstratégia  

04-2. leírni a szolgáltatás útján történő értékteremtést (SS 3.2.3, 3.2.3.1 
fejezetek, 3.6 ábra, 3.7 ábra, a “marketing-szemlélet” c. fejezet nélkül)    

szolgáltatástervezés   

04-3. megérteni a személyzet, a folyamatok, termékek és partnerek jelentőségét 
a szolgáltatásmenedzsmentben (SD 3.1.5 fejezet, 3.3 ábra) 

04-4. megérteni a szolgáltatástervezés öt fő szempontját (SD 3.1.1 fejezet): 

 szolgáltatási megoldások új vagy megváltozó szolgáltatásokra 

 menedzsmentinformációs rendszerek és eszközök 
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 technológiai és menedzsmentarchitektúrák 

 szükséges folyamatok 

 mérési módszerek és mérőszámok 

rendszeres szolgáltatásfejlesztés  

04-9. ismertetni a rendszeres szolgáltatásfejlesztés modelljét (CSI 3.1, 3.1.1 
fejezet, 3.1 ábra) 

04-10. megérteni a mérés szerepét a rendszeres szolgáltatásfejlesztésben és 
ismertetni az alábbi fő alkotóelemeket: 

 

 a kritikus sikertényezők (CSF) és a fő teljesítménymutatók (KPI) közötti 
kapcsolat (CSI 5.5.1 fejezet) 

 alapállapotok (CSI 3.9.1 fejezet)  

 mérőszámok típusai (technológiai, folyamat-, szolgáltatásmérőszámok) 
(CSI 5.5 fejezet) 

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 1 óra 30 perc.  

 

ITILFND05 Folyamatok  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy megérthesse, hogyan járulnak 
hozzá a szolgáltatásmenedzsment-folyamatok az ITIL szolgáltatási életciklusához, 
hogy ki tudja fejteni a négy alapfolyamat célját, célkitűzéseit, hatókörét, alapfogalmait, 
tevékenységeit és kapcsolati pontjait, és meg tudja fogalmazni a többi folyamat közül 
tizennyolcnak a célját, célkitűzéseit és hatókörét beleértve azt is, hogy hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz.. 

Legyenek felsorolva minden folyamatból a minimálisan szükséges tevékenységek, de 
egyértelmű legyen, hogy ez a lista nem tartalmaz mindent. 

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

szolgáltatásstratégia  

05-2.  megfogalmazni a célt, célkitűzéseket és hatókört a következőkre: 

05-21 szogáltatásportfólió-menedzsment (SS 4.2.1, 4.2.2 fejezetek) 

 szolgáltatásportfólió (SS 4.2.4.1 fejezet, 4.14 ábra) 

      05-22 IT-szolgáltatások pénzügyi menedzsmentje  (SS 4.3.1, 4.3.2 fejezetek) 

 üzleti indoklás  

      05-23 üzletikapcsolat-menedzsment  (SS 4.5.1, 4.5.2 fejezetek, 4.10 táblázat) 

szolgáltatástervezés  

05-3. ismertetni a célt, célkitűzéseket, hatókört, alapfogalmakat, folyamat-
tevékenységeket és kapcsolati pontokat a következőre: 



 

© AXELOS Limited 2013  
Minden jog fenntartva.  

Ezen anyag sokszorosítása, másolása kizárólag az AXELOS Limited engedélyével történhet. 
A Swirl logoTM logó az AXELOS Limited védjegye 
Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye 

Version 5.5 (Status – Live)   Document owner – The Official ITIL Accreditor 
Page 7 of 11 
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      05-31 szolgáltatásszint-menedzsment (SLM) (SD 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6.4 fejezet) 

Az alábbi listát le kell fedni:  

 szolgáltatás-alapú SLA (SD 4.3.5.1 fejezet) 

 többszintű SLA (SD 4.3.5.1 fejezet, 4.7 ábra) 

 szolgáltatási követelmények (SLR-k) (SD 4.3.5.2 fejezet) 

 SLA-megfigyelési (SLAM) diagram (SD 4.3.5.5 fejezet, CSI 4.4 ábra) 

 szolgáltatásfelülvizsgálat (SD 4.3.5.6 fejezet) 

 szolgáltatásfejlesztési terv (SIP) (SD 4.3.6.3 fejezet) 

 kapcsolat az SLM és a BRM között (SD 4.3.2.1 fejezet) 

05-4. megfogalmazni a célt, célkitűzéseket és hatókört a következőkre: 

      05-41. szolgáltatáskatalógus-menedzsment (SD 4.2.1, 4.2.2 fejezet) 

      05-42.  rendelkezésreállás-menedzsment (SD 4.4.1, 4.4.2 fejezet) 

 szolgáltatás-rendelkezésreállás (SD 4.4.4.2 fejezet)  

 komponens-rendelkezésreállás (SD 4.4.4.2 fejezet) 

 megbízhatóság (SD 4.4.4.3 fejezet) 

 karbantarthatóság (SD 4.4.4.3 fejezet) 

 szolgáltatáskészség (SD 4.4.4.3 fejezet) 

 létfontosságú üzleti funkciók (VBF) (SD 4.4.4.3 fejezet) 

      05-43  információbiztonság-menedzsment (ISM) (SD 4.7.1, 4.7.2 fejezetek) 

 információbiztonsági irányelv (SD 4.7.4.1 fejezet) 

      05-44.  szállítómenedzsment (SD 4.8.1, 4.8.2 fejezet) 

 szállítók típusai (SD 4.8.5.3 fejezet, 4.28 ábra) 

      05-45. kapacitásmenedzsment  (SD 4.5.1, 4.5.2 fejezetek) 

 kapacitásterv (SD 4.5.6.3 fejezet) 

 üzleti szintű kapacitásmenedzsment (SD 4.5.4.3 fejezet) 

 szolgáltatás szintű kapacitásmenedzsment (SD 4.5.4.3 fejezet) 

 komponens szintű kapacitásmenedzsment (SD 4.5.4.3 fejezet) 

      05-46. IT-szolgáltatásfolytonosság-menedzsment (SD 4.6.1, 4.6.2 fejezetek)  

 üzleti hatáselemzés (BIA) célja (SD 4.6.5.2 fejezet) 

 kockázatfelmérés (SD 4.6.5.2 fejezet) 

      05-47  tervezéskoordinálás (SD 4.1.1, 4.1.2 fejezetek) 

szolgáltatásbevezetés  

05-5. ismertetni a célt, célkitűzéseket, hatókört, alapfogalmakat, folyamat-
tevékenységeket és kapcsolati pontokat a következőre:  
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      05-51 változásmenedzsment  (ST 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4.6, 4.2.6.4, 4.2.6.5 fejezetek) 

 változáskérés típusai (ST 4.2.4.3 fejezet) 

 változásmodellek (ST 4.2.4.5 fejezet) 

 helyrehozatal tervezése (ST 4.2.4.8 fejezet) 

 változásmenedzsment-tanács / változásmenedzsment sürgősségi 
tanácsa (ST 4.2.5.10, 4.2.5.11 fejezetek) 

 a normál változás lefolyása (ST 4.2.5 fejezet, 4.2 ábra) 

05-6. megfogalmazni a célt, célkitűzéseket és hatókört a következőkre: 

      05-61  kiadás- és üzembeállítás-menedzsment (ST 4.4.1, 4.4.2 fejezet)  

 kiadás- és üzembeállítás négy fázisa (ST 4.4.5 fejezet, 4.23 ábra)   

      05-62  ismeretmenedzsment (ST 4.7.1, 4.7.2 fejezetek) 

 adat, információ, ismeret és döntésképesség kapcsolati modellje  
(DIKW) & SKMS (ST 4.7.4.2, 4.7.4.3 fejezetek, 4.36 ábra) 

      05-63  szolgáltatásieszköz- és konfigurációmenedzsment (SACM) (ST 4.3.1, 4.3.2 
fejezetek) 

      05-64  átadástervezés és -támogatás (ST 4.1.1, 4.1.2 fejezetek) 

szolgáltatásüzemeltetés  

05-7. ismertetni a célt, célkitűzéseket, hatókört, alapfogalmakat, folyamat-
tevékenységeket és kapcsolati pontokat a következőre: 

      05-71  incidensmenedzsment (SO 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4.2, 4.2.5, 4.2.6.4 fejezetek)  

      05-72  problémamenedzsment (SO 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6.4 fejezetek),  
a problémaelemző technikákról szóló fejezet (4.4.4.3) nélkül 

05-8. megfogalmazni a célt, célkitűzéseket és hatókört a következőkre: 

      05-81 eseménymenedzsment  (SO 4.1.1, 4.1.2 fejezetek) 

      05-82  kérésteljesítés (SO 4.3.1, 4.3.2 fejezetek) 

      05-83  hozzáférésmenedzsment (SO 4.5.1, 4.5.2 fejezetek) 

rendszeres szolgáltatásfejlesztés 

05-9. megfogalmazni a célt, célkitűzéseket és hatókört a következőre: 

      05-91 hétlépéses továbbfejlesztési folyamat (CSI 3.9.3.1, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 
fejezetek, 3.4 ábra) 

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 10 óra 45 perc. 
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ITILFND06 Funkciók  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy ismertetni tudja az 
ügyfélszolgálati funkció szerepét, célkitűzéseit és szervezeti felépítését, és meg tudja 
fogalmazni a másik három funkció szerepét, célkitűzéseit és átfedéseiket.  

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

06-1. ismertetni a szerepet, célkitűzéseket és szervezeti felépítést a következőre:   

 ügyfélszolgálati funkció (SO 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.2, 6.3, 6.4 ábrák) 

06-2. megfogalmazni a szerepet és célkitűzéseket a következőkre:  

 infrastruktúramenedzsment-funkció (SO 6.4.1, 6.4.2 fejezetek) 

 alkalmazásmenedzsment-funkció (SO 6.6.1, 6.6.2 fejezetek) az 
alkalmazás fejlesztéssel (SO 6.6.6.1 fejezet, 6.2 ábra) együtt 

 IT-üzemeltetésmenedzsment-funkció (IT-üzemelésfelügyelet és létesít-
ménymenedzsment) (SO 6.5.1, 6.5.2 fejezetek) 

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 1 óra.  

 

ITILFND07 Szerepek 

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy számot  tudjon adni a 
szolgáltatásmenedzsment fő szerepeinek felelősségéről, és tudatában legyen 
ezeknek. 

Konkrétan, a vizsgajelölt legyen képes: 

07-1. számot adni a következők szerepéről és felelősségéről:  

 folyamatgazda (SD 6.3.2 fejezet) 

 folyamatmenedzser (SD 6.3.3 fejezet) 

 folyamatszakértő (SD 6.3.4 fejezet) 

 szolgáltatásgazda (SD 6.3.1 fejezet) 

07-2. felismerni a “feladatvégző”, “számonkérhető”, “bevonandó”, “tájékozta-
tandó” (RACI) felelősségi körök modelljét, és ismertetni ennek szerepét a 
szervezeti felépítés meghatározásában (SD 3.7.4.1 fejezet, 3.2 táblázat, 
RACI-VS vagy RASCI nélkül) 

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 45 perc. 

 

ITILFND08 Technológia és architektúra  

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet, hogy 

08-2. megérthesse, hogyan segíti elő a szolgáltatásautomatizálás a szolgáltatás-
menedzsment-folyamatok felgyorsítását (SS 7.1 fejezet)  
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Ajánlott, hogy ez  az oktatási modul a képzés részeként, de a többi modulban 
legyen lefedve. 
 

ITILFND09 Felkészültség és képzés  

09-1. felkészültség és szakképzettség a szolgáltatásmenedzsment terén (SD 
6.5.1 fejezet) 

09-2. keret a felkészültség és szakképzettség megszerzéséhez (SD 6.5.2 fejezet) 
09-3. képzés (SD 6.5.3 fejezet) 

Ez a modul nem tárgya a vizsgának. Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra 
legkevesebb 15 perc.  
 

ITILFND10 Próbavizsga 

Ennek a modulnak a célja segíteni a vizsgajelöltet az ITIL alapszintű vizsga sikeres 
letételében. 

Konkrétan, a vizsgajelöltnek  

10-1. meg kell oldani legalább egy ITIL alapszintű próbavizsgát  

Az ajánlott tanulási időtartam erre a modulra legkevesebb 2 óra a 
megbeszéléssel együtt.  
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A vizsga formája  

 

Ehhez a tanfolyami előíráshoz egy olyan vizsga kapcsolódik, amelyen a vizsgajelöltnek kellő 

pontszámot kell elérni ahhoz, hogy megkaphassa az IT-szolgáltatásmenedzsment alapszintű ITIL-

bizonyítványát.  

vizsga típusa 
feleletválasztós, 40 kérdés, ahol a kérdéseket az  IT-szolgáltatás-
menedzsment  alapszintű ITIL-bizonyítványához létesített teljes 
vizsgakérdés-adatbázisból választják ki 

időtartam maximum 60 perc minden vizsgajelöltnek a választott nyelven 

nyelvvel kapcsolatos 
pótidő biztosítása  

annak a vizsgázónak, aki: 

 nem a saját anyanyelvén vizsgázik 
maximum 75 perc áll rendelkezésre a vizsga letételére, és 
használhat szótárat  

előfeltétel 
akkreditált alapszintű ITIL-képzés határozottan ajánlott, de nem 
előfeltétel.  

felügyelet  van  

könyvhasználat nincs  

minimumpontszám 26 a 40-ből vagyis 65% 

lebonyolítás  a vizsga onlájn vagy papír alapú módon egyaránt elérhető  

 

 


