A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Térinformatikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 05 Műszaki informatikus vagy 54 481 01 CAD-CAM
informatikus vagy 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus
2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesít-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
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3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő
térinformatikai jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott
részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-kezelés, adatintegrálás térinformatikai

megjelenítését, az adatok leíró statisztikai módszerekkel való elemzését elvégzi. A felsorolt
tevékenységekben alkalmazottként munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik.
A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi
előírásokat és etikai normákat.
A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:
- a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni;
- a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli
műveleteket alkalmazni;
- a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni;
- a térbeli információkat térképen megjeleníteni;
- a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait
felismerni, alapvető eljárásait alkalmazni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára
való jelentkezés napjáig.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
A komplex vizsga megkezdésének feltétele záródolgozat készítése, amelyet iskolai rendszerű
képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal
együtt le kell adni a vizsgaszervező számára. A záródolgozat értékelése a vizsga része.
A záródolgozatot és az előzetes szakmai bírálatot a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére
kell bocsátani.
A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az
elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
A szakképzésben résztvevők a szorgalmi időszak utolsó fázisában záródolgozatot készítenek.
A záródolgozat olyan összefüggő komplex térinformatikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási,
esetleg vizsgálati feladat, amely felöleli a tananyag jelentős részét, és kb. 10 nap irodai
munkával elkészíthető. A szakdolgozat témáját a jelölt választhatja meg, a szaktanár
jóváhagyásával, vagy a feladatot a szaktanár jelöli ki. A szakdolgozat, elfogadása (legalább
elégséges szintű elkészítése) a vizsgára bocsátás előfeltétele.
A vizsgázó a szorgalmi időszakban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, az előre
megadott kettő témakörből feltett kérdésekről kifejti a véleményét.
Sikertelennek kell minősíteni a szakmai gyakorlati vizsgát, ha a jelölt a kapott feladatot a
szakmai műszaki gyakorlat előírásai szerint, az adott határidőre, önállóan, a megfelelő
szinten nem tudta elkészíteni.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 0 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
Záródolgozatra vonatkozó előírások: A záródolgozatok tárgya komplex feladat.
B) A vizsgafeladat megnevezése: Térinformatikai adatfeldolgozás
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatikai műszaki gyakorlatban
jellemző szoftverek segítségével, térinformatikai adatbázist hoz létre, abban adatokat
módosít, adatokat feldolgoz
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Geodéziai mérés
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó egyszerű geodéziai méréseket hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Geomatika
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján
összeállított komplex tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
honlapján érhetők el.
Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység pont B és C alpontja során a jelölt, a feladat
kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.
Záródolgozatra vonatkozó előírások:
A záródolgozatok tárgya komplex feladat.
A záródolgozatokat csak a képző intézmény által kiadott, jóváhagyott témában lehet
benyújtani.
A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer)
összefüggéseit, kapcsolódásait.
Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és
ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.
Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan
mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.
A záródolgozat minősítésének szempontjai:
Formai megfelelés.
A feladat megértése.
A feladat végrehajtása.
Az önálló munka.
A mellékletek műszaki színvonala.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Térinformatikai, navigációs műholdas helymeghatározó eszközök
Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel
Térinformatikai feldolgozó szoftver
Térképezési szoftver
Geodéziai mérőeszközök, műszerek
7. EGYEBEK
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