FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 54 581 01 aonosító számú Földmérő, térképész és térinformatikai technikus szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó
helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 581 01

A szakképesítés megnevezése:

Földmérő, térképész és térinformatikai technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

3112

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
-

1

54 581 01 0010 54 01
Földmérő és térinformatikai technikus
54 581 01 0010 54 02
Térképésztechnikus

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységekoktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az
alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
szakmai informatikai szaktanterem
szakmai informatikai tanterem
terepi mérőpálya
gyakorlati szaktanterem
szaktanterem
fotogrammetriai szaktanterem
látogatás körzeti földhivatalban
gyakorlóterem
üzemlátogatás földhivatalban
térinformatikai szaktanterem
számítógép-terem

A szakmai gyakorlati tananyagegységekoktatását a szakképző intézménynekkell ellátnia, amelyhez a
következők szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gyakorlati szaktanterem
szakmai informatikai tanterem
tan adat-és térképtár
terepi mérőpálya
gyakorló adat- és térképtár
szaktanterem
fotogrammetriai szaktanterem
gyakorlóterem
üzemlátogatás földhivatalban
térinformatikai szaktanterem
informatikai szaktanterem
építési terület
műszer raktár
szakmai informatikai szaktanterem
számítógép-terem
rajzterem

Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.

2

4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3112

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Földmérő és térinformatikai technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Földmérési és közmű adatokat gyűjt
Irányítja a terepen a mérőcsoport munkáját
Részletes felméréshez alappont-sűrítést végez
Részletes felmérést készít
A terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő
Térinformatikai adatbázist kezel
Használja a fotogrammetria eszközrendszerét
Ipari geodéziai részfeladatokat végez
Sajátos célú geodéziai munkákat végez
Földhivatali földmérési feladatokat végez
Kartográfiai terméket állít elő
Földügyi térinformatikai rendszert üzemeltet
Térképi adatszolgáltatást végez
Létesítmény-geodéziai feladatokat végez
Távérzékelési feladatokat végez

azonosító száma
54 481 01 1000
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
CAD-CAM informatikus

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2239-06 Földmérési alapadatokkal kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
OGPSH pontok adatait gyűjti
Korábbi mérési és kitűzési vázlatokat gyűjt
Különböző méretarányú térképeket gyűjt
Földmérési térképi adatokat gyűjt
Földmérési átnézeti térképi adatokat gyűjt
Topográfiai térképi adatokat gyűjt
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Más szakterületek tematikus térképeit összegyűjti
Közmű szakági térképeket gyűjt
Helyszínelést végez
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A Föld alakja, helyettesítő felületei
A A geodéziai helymeghatározás
A Alapfelületek
A Síkbeli geodéziai koordináta-rendszerek
A Térbeli koordináta-rendszerek
C A geodéziai vetítés
C Vetületi torzulások
C Kartográfiai vetületek
B Geodéziai vetületek
D A földfelszín kialakulása
C A domborzat formái idomai
A A domborzatábrázolás módszerei
B A térképek, fogalma, csoportosítása
A A méretarány
A A földmérési térképek
A A kartográfiai térképek
A A digitális térkép
C A térképrendszerek
A I. és II. geodéziai alapfeladat
A Tájékozódás
A Központosítás
A Metszések, pontkapcsolások
A Sokszögvonalak
A Koordináta transzformációk
B Távolság redukciók
A Trigonometriai magasságszámítások
4

A
A
A
B
A
B
A

Szintezés számítások
Vízszintes alappont -hálózatok
Magassági alappont-hálózatok
3 D-os hálózatok
Alappontok állandósítása
Közműtérképek
Közmű részletes szakági helyszínrajz

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
2
Folyamtábrák olvasása, értelmezése
4
Térképek olvasása, értelmezése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
5
Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5
Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
5
Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5
A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5
A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2240-06 Földmérési alaptérképi adatkezelés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Változásokat vezet a földmérési alaptérképen
Elvégzi a változás-vezetés adminisztrációját
Hiteles adatszolgáltatás iránti kérelmet teljesít
Térképmásolatot ad ki
Alappont koordinátákat ad ki
Birtokbaadási jegyzőkönyvet kezel
Elvégzi az alappontok karbantartását
Adminisztrálja az alappontok adataiban bekövetkezett változást
Jelentést készít a felettes szerv részére az alappontok változásáról
Digitális térképi adatokat szolgáltat
Adatokat archivál
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Adatokat rendszerez
Összeállítja a digitális adatok katalógusát
Adatokat konvertál
Használja a vonatkozási rendszerek közötti transzformációkat
Adminisztrációt végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Koordináta transzformációk
C Alappont karbantartás
B Alappont adatszolgáltatás
B Grafikus térképi adatszolgáltatás
B Digitális térképi adatszolgáltatás
B Digitális adatok konvertálása
A Változás vezetés a grafikus térképeken
A Geodéziai térképszerkesztő szoftverek használata
C Irodai ügyviteli részfeladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
1
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4
Földmérési rajz készítése
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5
5
4
4
5
4
5

Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Jelkulcs olvasása, értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Tájékozódás
Az állandósítás kéziszerszámainak használata
A földmérési pontjelölés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kritikus gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Nyitott hozzáállás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2241-06 Fotogrammetria feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Földi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Földi fotogrammetriai kiértékelést végez
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Légi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Terepi jelölést végez
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Síkfotogrammetriai kiértékelést végez
Sztereo fotogrammetriai kiértékelést végez
Ortofotogrammetriai kiértékelést végez
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A fototeodolit
B A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei
B A képátalakító műszer
B Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B A térmodell létrehozása
B A fotogrammetriai pontsűrítés
B A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B Az ortofotogrammetria műszerei
B Az ortofotogrammetria eljárása
B A földi fotogrammetria alkalmazásának területei
B A digitális fotogrammetriai állomások
B A távérzékelt képanyag feldolgozásának eszközei
A Jelölés
C Légifényképezés
B Illesztőpontmérés
B Kiértékelés
A Minősítés
B Domborzat-ábrázolás fotogrammetriai kiértékeléssel
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4
Földmérési rajz készítése
4
Térképek olvasása, értelmezése
4
Térképek készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2242-06 A földmérési alaptérkép tartalmában változást eredményező feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Változási vázrajzok
A Megvalósulási térképek
A Telekalakítások
A Kisajátítások
A Szolgalmi jogok
A Helyrajziszámozások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5
A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5
A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5
A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5
A GPS kezelése, használata
3
Hagyományos térképezési eszközök használata
3
A grafikus területmérés eszközeinek használata
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5
5
5
5

Változási vázrajz készítése
Területkimutatás készítése
Geodéziai számítási szoftver használata
Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2243-06 Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ingatlan nyilvántartási tevékenységet végez
A beérkezett beadványokat iktatja (széljegyzi)
Megvizsgálja a beadványt (szükség esetén illetékességből átteszi, estleg határidős
nyilvántartásba helyezi)
Dönt a kérelem ingatlan-nyilvántartásba történő be-, illetve feljegyezhetőségről)
Határozatot, végzést hoz
A jogorvoslati kérelmek esetében megteszi a szükséges intézkedéseket
Adatot szolgáltat
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek
Tájékoztatja hivatali feletteseit
Alkalmazza az informatikai ismereteit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ismeri a telekkönyvi szerkesztés, valamint az egységes ingatlan-nyilvántartás
szerkesztésének szabályait
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E A hatalom és alkotmányosság
E Az államszervezet
D Jogszabálytan
C Az államigazgatási eljárás
D Polgári jog
C Személyes és közérdekű adatok
D A földügyi szakigazgatás
D Az ingatlan-nyilvántartás elvei
B Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
A Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
A Az ingatlan nyilvántartás számítógépes támogatása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Monotónia-tűrés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2244-06 A térinformatika feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Az adatforrásokat felderíti
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Adatintegrálást végez
Egyedi adatfeldolgozást végez
Térképi adatbázist létrehoz
Meghatározza az adatformátumokat
Kiválasztja az alkalmazandó szoftvert
Feltölti az adatbázist
Meghatározza az adatkapcsolatokat
Térképi adatbázist kezel
Elvégzi az adatelemzést
Megjeleníti az adatokat
Megjeleníti a tematikus térképet
Biztosítja az adatbázis aktualizálhatóságát
Vezeti a térinformatikai adatok változását
Térinformatikai adatokat szolgáltat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A térinformatikai feldolgozás hardver eszközei
A A térinformatikai feldolgozás szoftverei
B Tervezés
B Adatbázis
B Alkalmazások
A Mérések
B Lekérdezések
B Osztályozások
B Számítások
B Transzformációk
B Szerkesztések
B Elemzések
B Szűrés
B Átlapolás
B Adatbázisok egyesítése
B Jelentések
B Döntéselőkészítés
B Modellezés
C Magasságszámítás
C Felszínelemzés
D Szerzői jogok
C Adatok kezelése és szolgáltatása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
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4
2
4
4
3
3
5
4

Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Térképek olvasása, értelmezése
Térképek készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Jelkulcs olvasása, értelmezése
Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyé való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2245-06 Ipari geodézia feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közműfelmérést végez
Nyíltárkos közműveket mér be
Kutatóműszerrel feltárja a földalatti vezetékeket
Közműtérképet készít
Szakági helyszínrajzot készít
Aknarajzot készít
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Zsinórállásokat tűz ki
Kitűzi a gépelemek alapjait
Beméri a gépelemek alapjait
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vízszintes értelmű felmérések
B Magassági értelmű felmérések
B Ipartelepi térképek
B Vízszintes értelmű kitűzések
B Magassági értelmű kitűzések
C Az egységes közműnyilvántartás rendszere
B Közműalaptérkép készítése
A Közműszakági felmérések
C Vízszintes értelmű mozgásvizsgálati mérések
C Magassági értelmű mozgásvizsgálati mérések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4
Földmérési rajz készítése
2
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Térképek olvasása, értelmezése
4
Térképek készítése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
5
Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
5
Tájékozódás
5
A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5
A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5
A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5
A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5
A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5
A GPS kezelése, használata
5
A szintezőműszer kezelése, használata
4
A földalatti vezetékek kutatási eszközeinek, műszereinek kezelése, használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
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Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Eredményorientáltság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2246-06 Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felkészül a műszaki terv végrehajtására
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Vízszintes alappontokat állandósít
Magassági alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Vízszintes (derékszgű, illetve poláris) koordinátamérést végez
Megméri a vízszintes alappontok magasságát
Megméri a magassági alappontok magasságát
Elhatárolást végez
Épületeket, földrészlet- és alrészlet határokat mér be
Egyéb térképi alapadatokat mér be
Távolságot, vízszintes és magassági szöget mér terepfelvételhez
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
A mérőállomásokkal gyűjtött adatokat rögzít, mérési adatokat feldolgoz
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Topográfiai minősítést végez
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ideiglenes pontjelölések
A A hosszmérés eszközei
A A merőleges egyenesek kitűzésének eszközei
A A teodolit
B A tahiméter
B A fizikai távmérő
A A mérőállomás
A A GPS
A A szintezőműszer
B V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
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A
B
A
A
B
A
C
C

Felmérési alappontok sűrítése
IV. rendű szintezés
V. rendű szintezés
Adatgyűjtés
Elhatárolás
Vízszintes részletmérés
Vízszintes alapppont-hálózatok pontjainak meghatározása
Vízszintes alapppont-hálózatok pontjainak felépítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4
Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat készítése
4
Térképek olvasása, értelmezése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
5
Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
5
Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4
Az állandósítás kéziszerszámainak használata
4
A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5
A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5
A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5
A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5
A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5
A GPS kezelése, használata
5
A szintezőműszer kezelése, használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2247-06 Irodai feldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beolvassa a terepi mérési adatokat
Térképezési szoftverekkel feldolgozza a mérési adatokat a DAT szabályzat alapján
Földmérési térképszerkesztő programokat használ
Vetületi átszámításokat végez
Digitális domborzatmodellt hoz létre
Térképet digitalizál
Leíró adatokat fűz az objektumokhoz
Ellenőrző méréseket végez
Helyrajzi számokat ad az új földrészleteknek
Területszámításokat végez
Szintvonalakat szerkeszt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A grafikus térkép hordozói
C Hagyományos térképező eszközök
C A grafikus térképezés eszközei
A A digitalizálás
A A digitális térképezés hardver eszközei
A A digitális térképezés szoftverei
A Térképezés
B Helyrajzi számozás
A Területszámítás
B Zárómunkálatok, minőségvizsgálat
A Domborzat ábrázolás terepi felmérés alapján
B Domborzat ábrázolás átszerkesztéssel
A Digitális adatnyerés módszerei
B DAT-adatbázis, adatcsereformátum létrehozása
C Vetületi átszámítások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Információforrások kezelése
5
Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat olvasása értelmezése
4
Térképek olvasása, értelmezése
4
Térképek készítése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
4
Hagyományos és digitális térkép szerkesztési eszközök használata
4
Területszámítás
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Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2248-06 Kartográfiai térképszerkesztés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Meghatározza a térkép tematikáját
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Kiválasztja az alkalmazandó technológiát
Adatokat gyűjt
Térképet szerkeszt
Azonos formátumra hozza az adatokat
Generalizálja az objektumokat
Megszerkeszti a jelkulcsot, névrajzot, megjelenést
Térképet rajzol
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a korrektúrát
Elvégzi a változtatásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kartográfiai vetületek
A A kartográfiai térképek
B Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B Cím, jelmagyarázat
B Melléktérképek
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
A
B
B
B
B
B
A
A

Generalizálás szabályai, lépései
Generalizálás és méretarány összefüggései
Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
Síkrajz
Domborzat ábrázolás
Névrajz
Tematikus térképek ábrázolási módszerei
Történelmi térképek
Atlaszok szerkesztése
Falitérképek, földgömbök szerkesztése
Tematikus térképek fő típusai
Számítógépes térképészet informatikai háttere, kialakulása
Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
Állományformátumok
Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
Térképkészítés általános célú grafikus szoftverrel
Térképkészítés speciális térképészeti szoftverrel
Webkartográfia
Digitális térképek felhasználási területei
Általános természetföldrajzi ismeretek
Társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
1
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
1
Idegen nyelvű kézírás
1
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
2
Gépírás alapszint
4
Információforrások kezelése
4
Földmérési rajz olvasása, értelmezése
2
Folyamtábrák olvasása, értelmezése
4
Térképek olvasása, értelmezése
4
Térképek készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Jelkulcs olvasása, értelmezése
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4
4

Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térlátás
Monotónia-tűrés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0557-06 CAD-ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a műszaki rajzi szabványokat
Felvételi vázlatot készít
Kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
CAD-program telepítését elvégzi
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-program segítségével összeállításokat modellez
Műszaki dokumentációkat készít
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
CAD-adatokat közzéteszi
20

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B CAD
B CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
B CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
B Modellező program használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
ECDL CAD
5
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5
Műszaki rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Az 54 581 01 0010 54 01 azonosító számú, Földmérő és térinformatikai technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2239-06
Földmérési alapadatokkal kapcsolatos feladatok
2240-06
Földmérési alaptérképi adatkezelés feladatai
2241-06
Fotogrammetria feladatai
2242-06
A földmérési alaptérkép tartalmában változást eredményező feladatok
2243-06
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai
2244-06
A térinformatika feladatai
2245-06
Ipari geodézia feladatai
2246-06
Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai
2247-06
Irodai feldolgozás
0557-06
CAD-ismeretek
Az 54 581 01 0010 54 02 azonosító számú, Térképésztechnikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2239-06
Földmérési alapadatokkal kapcsolatos feladatok
2240-06
Földmérési alaptérképi adatkezelés feladatai
2241-06
Fotogrammetria feladatai
2242-06
A földmérési alaptérkép tartalmában változást eredményező feladatok
2243-06
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai
2244-06
A térinformatika feladatai
2248-06
Kartográfiai térképszerkesztés feladatai
0557-06
CAD-ismeretek
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8. A képzés szerkezete
Az 54 581 01 0010 54 01 azonosító számú, Földmérő és térinformatikai technikus megnevezésű
elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

394/1.0/2243-06

394/3.0/2244-06

394/3.0/2243-06

394/2.0/2243-06

394/2.0/2241-06

394/1.0/2244-06

394/1.0/2241-06

394/2.0/2246-06
394/4.0/2246-06
394/6.0/2246-06
394/8.0/2246-06

394/1.0/2246-06
394/7.0/2246-06

394/5.0/2246-06

394/3.0/2246-06

394/1.0/2239-06
394/2.0/2239-06

394/3.0/2239-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

394/1.0/2240-06

394/2.0/2240-06

394/3.0/2244-06

394/2.0/2244-06

394/1.0/2240-06

394/3.0/2242-06

394/1.0/2242-06

394/1.0/0557-06

394/2.0/2245-06

394/1.0/2245-06

394/2.0/2247-06

394/1.0/2247-06

394/3.0/2245-06 394/4.0/2245-06

394/2.0/2242-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

394/3.0/2240-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 581 01 0010 54 02 azonosító számú, Térképésztechnikus megnevezésű elágazás időterve

394/1.0/2244-06
394/3.0/2243-06

394/2.0/2243-06

394/2.0/2241-06

394/3.0/2244-06

394/1.0/2243-06

394/1.0/2241-06

394/1.0/2241-06

394/4.0/2248-06

394/2.0/2248-06

394/2.0/2241-06

394/1.0/0557-06

394/1.0/2239-06

394/1.0/2248-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

394/2.0/2239-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

394/3.0/2239-06

Hetek száma

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

394/3.0/2244-06

394/2.0/2244-06

394/2.0/2242-06
394/3.0/2242-06

394/1.0/2242-06

394/2.0/2240-06

394/7.0/2248-06

394/6.0/2248-06

394/5.0/2248-06

394/3.0/2248-06

394/1.0/2240-06

394/1.0/2240-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

394/3.0/2240-06

Hetek száma

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 581 01 0010 54 01 azonosító számú, Földmérő és térinformatikai technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

elméletelméleti
igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

1
2
3

391/1.0/2239-06
391/2.0/2239-06
391/3.0/2239-06

Helymeghatározási alapismeretek
Geodéziai alappontok
Térképismeret

52
8
36

60
10
17

0
0
0

112
18
53

4

391/1.0/2240-06

Adat és térképtári adatfeldolgozás

46

47

0

93

5

391/2.0/2240-06

18

10

0

28

6

391/3.0/2240-06

32

30

0

62

7
8
9
10

391/1.0/2241-06
391/2.0/2241-06
391/1.0/2242-06
391/2.0/2242-06

36
60
20
76

24
63
0
0

0
0
0
0

60
123
20
76

11

391/3.0/2242-06

0

90

0

90

12

391/1.0/2243-06

56

0

0

56

13

391/2.0/2243-06

40

0

0

40

14

391/3.0/2243-06

0

87

0

87

15
16

391/1.0/2244-06
391/2.0/2244-06

78
66

0
0

0
0

78
66

17

391/3.0/2244-06

0

132

0

132

18

391/1.0/2245-06

17

0

0

17

19

391/2.0/2245-06

0

16

0

16

20
21

391/3.0/2245-06
391/4.0/2245-06

13
0

0
10

0
0

13
10

22

391/1.0/2246-06

44

0

0

44

23

391/2.0/2246-06

0

44

0

44

24

391/3.0/2246-06

26

0

0

26

25

391/4.0/2246-06

0

24

0

24

26

391/5.0/2246-06

49

0

0

49

27

391/6.0/2246-06

0

47

0

47

28

391/7.0/2246-06

25

0

0

25

29

391/8.0/2246-06

0

16

0

16

30

391/1.0/2247-06

144

0

0

144

31

391/2.0/2247-06

0

131

0

131

32

391/1.0/0557-06

Alappont karbantartási ismeretek
Adat- és térképtári
adatszolgáltatási ismeretek
Fotogrammetriai adatgyűjtés
Fotogrammetriai adatfeldolgozás
Sajátos célú földmérési munkák
Munkafolyamat
Az adatváltozások
érvényesítésének gyakorlata
Az ingatlan-nyilvántartás
szerkezete
Az ingatlan-nyilvántartás
eljárástani ismeretek
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás
gyakorlata
A valós világ modellezése
Az adattól az információig
A valós világ modellezése a
gyakorlatban
Ipari geodéziai ismeretek
Az ipari geodézia műszaki
gyakorlata
Közműgeodéziai ismeretek
A közműgeodézia gyakorlata
Vízszintes alappontsűrítési
ismeretek
Vízszintes alappontsűrítés
gyakorlata
Magassági alappontsűrítési
ismeretek
Magassági alappontsűrítés
gyakorlata
A földmérési alaptérkép adatainak
terepi gyűjtése
A FAT adatai terepi gyűjtésének
gyakorlata
A földmérési topográfiai térkép
adatainak terepi gyűjtése
A FTT adatai terepi gyűjtésének
gyakorlata
Földmérési adatfeldolgozási
ismeretek
A földmérési-adatfeldolgozás
gyakorlata
CAD ismeretek
Mindösszesen óra:

19
961

17
875

0
0

36
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 581 01 0010 54 02 azonosító számú, Térképésztechnikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

elméletelméleti
igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

33
34
35

391/1.0/2239-06
391/2.0/2239-06
391/3.0/2239-06

Helymeghatározási alapismeretek
Geodéziai alappontok
Térképismeret

52
8
36

60
10
17

0
0
0

112
18
53

36

391/1.0/2240-06

Adat és térképtári adatfeldolgozás

46

47

0

93

37

391/2.0/2240-06

18

10

0

28

38

391/3.0/2240-06

32

30

0

62

39
40
41
42

391/1.0/2241-06
391/2.0/2241-06
391/1.0/2242-06
391/2.0/2242-06

36
60
8
12

24
63
0
0

0
0
0
0

60
123
8
12

43

391/3.0/2242-06

0

17

0

17

44

391/1.0/2243-06

56

0

0

56

45

391/2.0/2243-06

40

0

0

40

46

391/3.0/2243-06

0

87

0

87

47
48

391/1.0/2244-06
391/2.0/2244-06

78
66

0
0

0
0

78
66

49

391/3.0/2244-06

0

132

0

132

50
51
52

391/1.0/2248-06
391/2.0/2248-06
391/3.0/2248-06

Alappont karbantartási ismeretek
Adat- és térképtári
adatszolgáltatási ismeretek
Fotogrammetriai adatgyűjtés
Fotogrammetriai adatfeldolgozás
Sajátos célú földmérési munkák
Munkafolyamat
Az adatváltozások
érvényesítésének gyakorlata
Az ingatlan-nyilvántartás
szerkezete
Az ingatlan-nyilvántartás
eljárástani ismeretek
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás
gyakorlata
A valós világ modellezése
Az adattól az információig
A valós világ modellezése a
gyakorlatban
Térképészeti földrajz
A térképtervezés alapjai
A térképtervezés

110
46
106

0
0
0

0
0
0

110
46
106

53

391/4.0/2248-06

A térképtervezési alapozógyakorlat

0

83

0

83

54

391/5.0/2248-06

A térképtervezés gyakorlata

0

97

0

97

55

391/6.0/2248-06

Számítógépes térképészet elmélete

135

0

0

135

56

391/7.0/2248-06

0

178

0

178

57

391/1.0/0557-06

19
964

17
872

0
0

36
1836

Számítógépes térképészet
gyakorlata
CAD ismeretek
Mindösszesen óra:

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amelyegyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével. Szakdolgozat: a földmérő és térinformatikai technikus elágazás esetén a
földmérési, vagy térinformatikai adatgyűjtések és adtfeldolgozások témakörökből, a térképész
technikus elágazás esetén a kartográfiai térképkészítés témakörből.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2239-06 Földmérési alapadatokkal kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Földmérési és térképészeti alapadat források
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2240-06 Földmérési alaptérképi adatkezelés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A digitális adatkezelés szoftvereinek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2241-06 Fotogrammetria feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fotogrammetriai feldolgozások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2242-06 A földmérési alaptérkép tartalmában változást eredményező feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésének munkafolyamata, munkarészei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A földmérési alaptérkép változás-átvezetés szoftvereinek kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2243-06 Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ingatlan-nyilvántartási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2244-06 A térinformatika feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A térinformatika területei, eszközrendszere
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A térinformatika alapszoftvereinek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2245-06 Ipari geodézia feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A közmű felmérés és nyilvántartás, építészeti geodézia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2246-06 Alappont-sűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az alappontsűrítés, terepi adatgyűjtés ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2247-06 Irodai feldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az irodai feldolgozás munkafolyamata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Geodéziai számítási és térképszerkesztő szoftverek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2248-06 Kartográfiai térképszerkesztés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kartográfia alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kartográfiai térkép tartalma, készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kartográfiai térképszerkesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 50%
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0557-06 CAD-ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
CAD-program telepítése, használata, műszaki rajz készítése CAD-programmal,
modellezés, műszaki dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 581 01 0010 54 01 azonosító számú, Földmérő és térinformatikai technikus
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 3
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 15
15. vizsgarész: 2
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Az 54 581 01 0010 54 02 azonosító számú, Térképésztechnikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
6. vizsgarész: 30
10. vizsgarész: 70
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Földmérő,
térképész és térinformatikai technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható
előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 581 01 0010 54 01 azonosító számú, Földmérő és térinformatikai technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2239-06

Helymeghatározási
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2239-06
394/1.2/2239-06
394/1.3/2239-06
394/1.4/2239-06
394/1.5/2239-06
394/1.6/2239-06

7
10
25
0
10
0

0
0
0
40
0
20

0
0
0
112
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Helymeghatározás a Földön
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Föld alakja, helyettesítő felületei
A típus A geodéziai helymeghatározás
A típus Alapfelületek
A típus Síkbeli geodéziai koordináta-rendszerek
A típus Térbeli koordináta-rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld akakja, a geodéziai helymeghatározás, a vízszintes és magasságmérések
alapfelületei, a sík- és térbeli koordinátarendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetülettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A geodéziai vetítés
C típus Vetületi torzulások
C típus Kartográfiai vetületek
B típus Geodéziai vetületek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetítés, a vetületi torzulások, a vetületek csoportjai, a kartográfiai vetületek, a
magyaországi nagyméretarányú térképek vetületei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus I. és II. geodéziai alapfeladat
A típus Tájékozás
A típus Központosítás
A típus Metszések, pontkapcsolások
A típus Sokszögvonalak
A típus Koordináta transzformációk
A típus Távolság redukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A geodéziai számítási feladatok elméleti megalapozása, az irányszög- és távolság számítás,
a poláris pont számítás, a tájékozás, a külpontos irány- és távmérés központosítása, a
metszések pontkapcsolások, a sokszögelés,
a koordináta transzformációk és távolság redukciók számítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus I. és II. geodéziai alapfeladat
A típus Tájékozás
A típus Központosítás
A típus Metszések, pontkapcsolások
A típus Sokszögvonalak
A típus Koordináta transzformációk
A típus Távolság redukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Rajz értelmezése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A geodéziai számítási feladatok begyakorlása számoló és számítógéppel, az irányszög- és
távolság számítás, a poláris pont számítás, a tájékozás, a külpontos irány- és távmérés
központosítása, a metszések pontkapcsolások, a sokszögelés,
a koordináta transzformációk és távolság redukciók számítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trigonometriai magasságszámítások
A típus Szintezés számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magassági értelmű geodéziai számítások elméleti megalapozása, a trigonometriai
magasság és szintezés számítások
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trigonometriai magasságszámítások
A típus Szintezés számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Rajz értelmezése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magassági értelmű geodéziai számítások begyakorlása számoló és számítógéppel, a
trigonometriai magasság és szintezés számítások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2239-06

Geodéziai
alappontok

azonosítója

sza
sza

394/2.1/2239-06
394/2.2/2239-06

8
0

0
10

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont jellemzők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
OGPS pontokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes alappont -hálózatok
A típus Magassági alappont-hálózatok
B típus 3 D-os hálózatok
A típus Alappontok állandósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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azonosítója
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gyakorlati
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapponthálózatok kialakításának módszerei, az
alapponthálózatok felépítése, az alappontok típusai, rendűsége, megjelölésük,
állandósításuk, Az állandósítás földmérési eszközeinek - mérőszalagok, függők- ismerete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont jellemzők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
OGPS pontokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes alappont -hálózatok
A típus Magassági alappont-hálózatok
B típus 3 D-os hálózatok
A típus Alappontok állandósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Pontleírás készítése 20%
Rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
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Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alappontok állandósításának gyakorlati bemutatása, pontleírások
készítése, az alappontok helyszínelése, a földhivali és FÖMI térkép- és adattári adatgyüjtés
folyamata. Az állandósítás földmérési eszközeinek - mérőszalagok, függők- használata.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2239-06

Térképismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

394/3.1/2239-06
394/3.2/2239-06
394/3.3/2239-06
394/3.4/2239-06
394/3.5/2239-06

14
14
8
0
0

0
0
0
12
5

0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési alaptérképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korábbi mérési és kitűzési vázlatokat gyűjt
Földmérési térképi adatokat gyűjt
Földmérési átnézeti térképi adatokat gyűjt
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A földmérési térképek
A típus A digitális térkép
A típus A térképrendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A térképek fogalma, csoportosítása, a méretarány, a hagyományos és digitális földmérési
alaptérképek alapfogalmai, tartalmuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Topográfiai térképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Topográfiai térképi adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
D típus A földfelszín kialakulása
C típus A domborzat formái idomai
A típus A domborzatábrázolás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A topográfiai térképek tartalmi jellemzői, fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb térképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közmű szakági térképeket gyűjt
Más szakterületek tematikus térképeit összegyűjti
Különböző méretarányú térképeket gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A kartográfiai térképek
B típus Közműtérképek
A típus Közmű részletes szakági helyszínrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közműtérképek fogalma fajtái, tartalmuk a szakági részletes helyszínrajzok. A
kartográfiai és egyéb térképek jellemzői.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési térképi adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korábbi mérési és kitűzési vázlatokat gyűjt
Földmérési térképi adatokat gyűjt
Földmérési átnézeti térképi adatokat gyűjt
Topográfiai térképi adatokat gyűjt
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A földmérési térképek
A típus A digitális térkép
A típus A térképrendszerek
A típus A domborzatábrázolás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Térképmásolatok készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési térképi adatok gyüjtésének folyamata a földhivatali térkép- és adattárakban, a
térképek terepi helyszinelése
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.5/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb térképi adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közmű szakági térképeket gyűjt
Más szakterületek tematikus térképeit összegyűjti
Különböző méretarányú térképeket gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A kartográfiai térképek
B típus Közműtérképek
A típus Közmű részletes szakági helyszínrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Folyamtábrák olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Udvariasság
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Térképmásolatok készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közműtérképi adatok gyüjtésének folyamata a Központi Közmű és Szakági
Nyilvántartásban, a térképi adatok helyszínelése. Más szakterületek térképi adatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2240-06

Adat és térképtári
adatfeldolgozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/1.1/2240-06
394/1.2/2240-06
394/1.3/2240-06
394/1.4/2240-06

18
0
28
0

0
14
0
33

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi változásvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Változásokat vezet a földmérési alaptérképen
Elvégzi a változás-vezetés adminisztrációját
Birtokbaadási jegyzőkönyvet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változás vezetés a grafikus térképeken
A típus Geodéziai térképszerkesztő szoftverek használata
C típus Irodai ügyviteli részfeladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
Térképszerkesztés 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérképi változás átvezetés elméleti megalapozása, az irodai ügyviteli
feladatok ismerete, válltozás vezetés grafikus és digitális térképeken,
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi változásvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Változásokat vezet a földmérési alaptérképen
Elvégzi a változás-vezetés adminisztrációját
Birtokbaadási jegyzőkönyvet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változás vezetés a grafikus térképeken
A típus Geodéziai térképszerkesztő szoftverek használata
C típus Irodai ügyviteli részfeladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Térképszerkesztés 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérképi változás átvezetések gyakorlati végrehajtása, az irodai ügyviteli
feladatok ismerete, válltozás vezetés grafikus és digitális térképeken,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat archivál
Adatokat rendszerez
Adatokat konvertál
Összeállítja a digitális adatok katalógusát
Használja a vonatkozási rendszerek közötti transzformációkat
Adminisztrációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koordináta transzformációk
B típus Digitális adatok konvertálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
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4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Grafikus földmérési adatfeldolgozás 20%
Digitális földmérési adatfeldolgozás 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári adatfeldolgozás elméleti megalapozása, adatarchiválás, rendszerezés,
konvertálás, koordinátatranszformációk elmélete.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat archivál
Adatokat rendszerez
Adatokat konvertál
Összeállítja a digitális adatok katalógusát
Használja a vonatkozási rendszerek közötti transzformációkat
Adminisztrációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koordináta transzformációk
B típus Digitális adatok konvertálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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Grafikus földmérési adatfeldolgozás 10%
Digitális földmérési adatfeldolgozás 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári adatfeldolgozás begyakorlása, adatarchiválás, rendszerezés,
konvertálás, koordinátatranszformációk gyakorlati végrehajtása.
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5. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2240-06

Alappont
karbantartási
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

394/2.1/2240-06

18

0

0

sza

394/2.2/2240-06

0

10

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az alappontok karbantartását
Adminisztrálja az alappontok változását
Jelentést készít a felettes szerv részére az alappontok változásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappont karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapontok helyszínelésének, karbantartásának elmélete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az alappontok karbantartását
Adminisztrálja az alappontok változását
Jelentést készít a felettes szerv részére az alappontok változásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappont karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
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5. szint Tájékozódás
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Pontleírás kiegészítés 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapontok helyszínelésének, karbantartásának gyakorlati
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6. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2240-06

Adat- és térképtári
adatszolgáltatási
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/3.1/2240-06
394/3.2/2240-06
394/3.3/2240-06
394/3.4/2240-06

14
18
0
0

0
0
12
18

0
0
0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Alappont koordinátákat ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Pontleírás értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári alappont adatszolgáltatás elméleti megalapozása, kommunikáció az
ügyfelekkel, hiteles adatszolgáltatás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Térképmásolatot ad ki
Digitális térképi adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus térképi adatszolgáltatás
B típus Digitális térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
1. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Térképkivágat értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári térképi adatszolgáltatás elméleti megalapozása, kommunikáció az
ügyfelekkel, hiteles adatszolgáltatás.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Alappont koordinátákat ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
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Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Pontleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorló adat- és térképtár
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári alappont adatszolgáltatás gyakorlati végrehajtása, kommunikációs
gyakorlatok, a hiteles adatszolgáltatás folyamata, munkarészei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Térképmásolatot ad ki
Digitális térképi adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus térképi adatszolgáltatás
B típus Digitális térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
1. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Térképkivágatok készítésePontleírás készítése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorló adat- és térképtár
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az adat- és térképtári térképi adatszolgáltatás gyakorlati végrehajtása, kommunikációs
gyakorlatok, a hiteles adatszolgáltatás folyamata, munkarészei.
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7. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2241-06

Fotogrammetriai
adatgyűjtés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2241-06
394/1.2/2241-06
394/1.3/2241-06
394/1.4/2241-06
394/1.5/2241-06
394/1.6/2241-06

10
20
6
0
0
0

0
0
0
8
12
4

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Földi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
B típus A fototeodolit
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajzértelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatgyüjtés elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Légi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
C típus Légifényképezés
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajzértelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatgyüjtés elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelés adatgyűjtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelés adatgyüjtésének elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Földi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
B típus A fototeodolit
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatgyüjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Légi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
C típus Légifényképezés
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatgyüjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelés adatgyűjtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelési adatgyűjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2241-06

Fotogrammetriai
adatfeldolgozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/2.1/2241-06
394/2.2/2241-06
394/2.3/2241-06
394/2.4/2241-06
394/2.5/2241-06
394/2.6/2241-06
394/2.7/2241-06
394/2.8/2241-06

10
20
15
15
0
0
0
0

0
0
0
0
8
20
15
20

0
0
0
0
123
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Földi fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A földi fotogrammetria alkalmazásának területei
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Kiértékelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek,
módszereinek eljárásainak megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Síkfotogrammetriai kiértékelést végez
Sztereo fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A képátalakító műszer
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Domborzat-ábrázolás fotogrammetriai kiértékeléssel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ortofotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ortofotogrammetria műszerei
B típus Az ortofotogrammetria eljárása
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek,
módszereinek eljárásainak megismerése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelt adatok feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelt képanyag feldolgozásának eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
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15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelt adatok feldolgozásának elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.5/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Földi fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A földi fotogrammetria alkalmazásának területei
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Kiértékelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek,
módszereinek eljárásainak alkalmazása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.6/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Síkfotogrammetriai kiértékelést végez
Sztereo fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus A képátalakító műszer
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Domborzat-ábrázolás fotogrammetriai kiértékeléssel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.7/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ortofotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ortofotogrammetria műszerei
B típus Az ortofotogrammetria eljárása
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek,
módszereinek eljárásainak alkalmazása.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.8/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelt adatok feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelt képanyag feldolgozásának eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
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A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelt adatok feldolgozásának gyakorlati végrehajtása, eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2242-06

Sajátos célú
földmérési munkák
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394/1.2/2242-06
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10

0
0

0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkák fajtái, keretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Szolgalmi jogok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép tartalmi változásával kapcsolatos munkafeladatok megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A változási vázrajzok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
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Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Változási vázrajz készítése
5. szint Területkimutatás készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Változási vázrajz értelmezése 30%
Változási vázrajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változásával kapcsolatosan készítendő változási vázrajzok formai
és tartalmi jellemzői.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2242-06

Munkafolyamat

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/2.1/2242-06
394/2.2/2242-06
394/2.3/2242-06
394/2.4/2242-06

15
20
20
21

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Térképmásolat tartalmi elemzése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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gyakorlati
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elméleti

óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Látogatás körzeti földhivatalban
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat előkészítő
fázisának elméleti ismeretei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat tervezési
fázisának elméleti ismeretei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Terepi munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat terepi
munkálatainak elméleti ismeretei.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Helyrajziszámozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat irodai
munkálatainak elméleti ismeretei.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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394/3.0/2242-06

Az adatváltozások
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0
0
0
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25
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat előkészítő
fázisának gyakorlati végrehajtása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Kitűzési vázlat készítése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
-
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Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat tervezési
fázisának gyakorlati végrehajtása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Terepi munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat terepi
munkálatainak gyakorlati végrehajtása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
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Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Helyrajziszámozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat irodai
munkálatainak gyakorlati végrehajtása.
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12. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2243-06

Az ingatlannyilvántartás
szerkezete

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2243-06
394/1.2/2243-06
394/1.3/2243-06
394/1.4/2243-06
394/1.5/2243-06
394/1.6/2243-06

10
10
6
10
10
10

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabálytani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartási tevékenységet végez
Határozatot, végzést hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A hatalom és alkotmányosság
E típus Az államszervezet
D típus Jogszabálytan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

56

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás megismerését megalapozó, alkotmánnyal, államszervezettel és
jogszabálytannal kapcsolatos ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
D típus Polgári jog
C típus Személyes és közérdekű adatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás megismerését megalapozó, államigazgatási eljárással és polgári
joggal kapcsolatos ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
A földügyi szakigazgatás
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A földügyi szakigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földügyi szakizgatás feladatrendszere, szervezete, működése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás alapelvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az ingatlan-nyilvántartás elvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás részei és módja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás részei és módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2243-06

sza
Az ingatlansza
nyilvántartás
sza
eljárástani ismeretek
sza

azonosítója

394/2.1/2243-06
394/2.2/2243-06
394/2.3/2243-06
394/2.4/2243-06

10
10
10
10

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ingatlan nyilvántartást végez
Nyilvántartásba veszi a beadványokat
Megvizsgálja a beadványt
Dönt a bejegyezhetőségről
Határozatot hoz
Átadja további ügyintézésre
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatának elméleti ismeretei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Hivatalból eljárást kezdeményez
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogorvoslati lehetőségeinek elméleti ismeretei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás adatainak felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot szolgáltat
Tájékoztatást ad az érdeklődőknek
Tájékoztatja a vezetőit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás adatai felhasználásának elméleti ismeretei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszere
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az informatikai ismereteit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
A típus Az ingatlan nyilvántartás számítógépes támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszerének elméleti ismeretei.
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azonosítója

394/3.0/2243-06

Az ingatlannyilvántartás eljárás
gyakorlata

sza
sza
sza
sza

394/3.1/2243-06
394/3.2/2243-06
394/3.3/2243-06
394/3.4/2243-06

0
0
0
0

22
22
21
22

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ingatlan nyilvántartást végez
Nyilvántartásba veszi a beadványokat
Megvizsgálja a beadványt
Dönt a bejegyezhetőségről
Határozatot hoz
Átadja további ügyintézésre
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatának gyakorlati végrehajtása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Hivatalból eljárást kezdeményez
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogorvoslatának alkalmazása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás adatainak felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot szolgáltat
Tájékoztatást ad az érdeklődőknek
Tájékoztatja a vezetőit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás adatai felhasználásának gyakorlata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az informatikai ismereteit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
A típus Az ingatlan nyilvántartás számítógépes támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszerének működése, a részfeladatok gyakorlati
végrehajtása.
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394/1.0/2244-06

A valós világ
modellezése

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/1.1/2244-06
394/1.2/2244-06
394/1.3/2244-06
394/1.4/2244-06

14
20
22
22

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Kiválasztja az alkalmazandó szoftvert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térinformatikai feldolgozás hardver eszközei
A típus A térinformatikai feldolgozás szoftverei
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hálózatok. Rendszertervezés. Rendszerfejlesztés. Költségek és a haszon elemzése.
Felhasználói felületek. Felhasználói igények feltárása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Az adatforrásokat felderíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Digitális térkép (rajz) készítése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatinfrastruktúra. Integrált mérőrendszerek. Leíró adatbázisok. Transzformációk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist létrehoz
Meghatározza az adatformátumokat
Feltölti az adatbázist
Meghatározza az adatkapcsolatokat
Adatintegrálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belső konzisztencia vizsgálat. Külső konzisztencia vizsgálat. Metaadatok. Adatminőség.
Adatbázis tervezés. Adatmodellek. Doborzatmodellek. Adatellenőrzés.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Lekérdezések az adatbázisból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkalmazások
A típus Mérések
A típus Lekérdezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lekérdezések térbeli helyzet alapján. Lekérdezések a leíró adatok alapján. Összetett
lekérdezések. Halmazműveletek. Statisztikák készítése. Jelentések összeállítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2244-06

Az adattól az
információig

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/2.1/2244-06
394/2.2/2244-06
394/2.3/2244-06
394/2.4/2244-06

20
20
20
6

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatelemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Elvégzi az adatelemzést
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Osztályozások
B típus Számítások
B típus Transzformációk
B típus Szerkesztések
B típus Elemzések
B típus Szűrés
B típus Átlapolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Domborzatmodellezés. Térbeli interpolációk. Övezetgenerálás. Felszínelemzés. Hálózatok
legrövidebb út, allokáció. Térbeli folyamatok modellezése. Az információk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
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Térbeli döntések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéselőkészítés
B típus Modellezés
C típus Magasságszámítás
C típus Felszínelemzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A döntési folyamat megtervezése és megjelenítése. Konfliktusok kezelése.
Magasságszámítás. Modellezés. Felszínelemzés. Megbízhatósági mutatók.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatok megjelenítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Megjeleníti az adatokat
Megjeleníti a tematikus térképet
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázisok egyesítése
B típus Jelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségi adatok megjelenítése. Mennyiségi adatok megjelenítése. Tematikus térképezés.
Generalizálás. Megírások. 3D megjenítés. Animációk.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Biztosítja az adatbázis aktualizálhatóságát
Vezeti a térinformatikai adatok változását
Térinformatikai adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szerzői jogok
C típus Adatok kezelése és szolgáltatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hozzáadott érték. Adatszolgáltatási díjak számításának elvei
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17. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2244-06

A valós világ
modellezése a
gyakorlatban

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/3.1/2244-06
394/3.2/2244-06
394/3.3/2244-06
394/3.4/2244-06
394/3.5/2244-06
394/3.6/2244-06
394/3.7/2244-06
394/3.8/2244-06

0
0
0
0
0
0
0
0

12
18
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20
18
18
16
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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0
0
0
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0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Kiválasztja az alkalmazandó szoftvert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térinformatikai feldolgozás hardver eszközei
A típus A térinformatikai feldolgozás szoftverei
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintaadatbázis tervezése. Felhasználói igények elemzése. Hardver, szoftver konfiguráció
összeállítása.
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Az adatforrásokat felderíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terepi mérések. Fotogrammetria. Távérzékelés. Digitalizálás. Transzformációk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist létrehoz
Meghatározza az adatformátumokat
Feltölti az adatbázist
Meghatározza az adatkapcsolatokat
Adatintegrálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintaadatbázis kialakítása. Konzisztencia vizsgálatok elvégzése. Hibák javítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Lekérdezések az adatbázisból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkalmazások
A típus Mérések
A típus Lekérdezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok keresése. Statisztikai műveletek. Mérés a képernyőn. Kimutatások.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.5/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatelemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Elvégzi az adatelemzést
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Osztályozások
B típus Számítások
B típus Transzformációk
B típus Szerkesztések
B típus Elemzések
B típus Szűrés
B típus Átlapolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Osztályozás. Átlapolások. Övezetgenerálás. Raszteres képek szűrése. Felszínelemzés.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.6/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Térbeli döntések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéselőkészítés
B típus Modellezés
C típus Magasságszámítás
C típus Felszínelemzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntési folyamatábra megszerkesztése
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.7/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatok megjelenítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Megjeleníti az adatokat
Megjeleníti a tematikus térképet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázisok egyesítése
B típus Jelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális térkép szerkesztése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.8/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Biztosítja az adatbázis aktualizálhatóságát
Vezeti a térinformatikai adatok változását
Térinformatikai adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szerzői jogok
C típus Adatok kezelése és szolgáltatása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok leválogatása. Átadás, átvétel - szerződés.
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18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi alapponthálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Zsinórállásokat tűz ki
Kitűzi a gépelemek alapjait
Beméri a gépelemek alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű felmérések
B típus Magassági értelmű felmérések
B típus Vízszintes értelmű kitűzések
B típus Magassági értelmű kitűzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Tájékozódás
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági alapponthálózatok típusai, felépítése, az alappontok
állandósítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2245-06
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A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi felmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Beméri a gépelemek alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű felmérések
B típus Magassági értelmű felmérések
B típus Ipartelepi térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű felmérések célja, sajátosságai. A tervezési
alaptérkép, tervezési térkép, állapot térkép, megvalósulási térkép.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi kitűzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Zsinórállásokat tűz ki
Kitűzi a gépelemek alapjait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű kitűzések
B típus Magassági értelmű kitűzések
B típus Ipartelepi térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű kitűzések módszerei, eszközei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízszintes értelmű mozgásvizsgálati mérések
C típus Magassági értelmű mozgásvizsgálati mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű mozgásvizsgálati méréseinek fajtái, jellemzői.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2245-06

Az ipari geodézia
műszaki gyakorlata

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi alapponthálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Zsinórállásokat tűz ki
Kitűzi a gépelemek alapjait
Beméri a gépelemek alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű felmérések
B típus Magassági értelmű felmérések
B típus Vízszintes értelmű kitűzések
B típus Magassági értelmű kitűzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Informatikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági alapponthálózatok alappontjainak állandósítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi felmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Beméri a gépelemek alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű felmérések
B típus Magassági értelmű felmérések
B típus Ipartelepi térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Informatikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű felmérések részfeladatainak gyakorlása. A
tervezési alaptérkép, tervezési térkép, állapot térkép, megvalósulási térkép tartalmának
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Ipartelepi kitűzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
Zsinórállásokat tűz ki
Kitűzi a gépelemek alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes értelmű kitűzések
B típus Magassági értelmű kitűzések
B típus Ipartelepi térképek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Informatikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű kitűzések eszközeinek használata,
részfeladatok gyakorlása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Építési kivitelezések geodéziai művezetését végzi
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízszintes értelmű mozgásvizsgálati mérések
C típus Magassági értelmű mozgásvizsgálati mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Informatikai szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipartelepi vízszintes és magassági értelmű mozgásvizsgálati mérések részfeladatainak
gyakorlása.
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20. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2245-06

Közműgeodéziai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza

394/3.1/2245-06
394/3.2/2245-06
394/3.3/2245-06

4
6
3

0
0
0

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
A közműnyilvántartás rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közműtérképet készít
Szakági helyszínrajzot készít
Aknarajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egységes közműnyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közműnyilvántartás rendszerének, munkarészeinek elméleti ismeretei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Közműfelmérés
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közműfelmérést végez
Nyíltárkos közműveket mér be
Kutatóműszerrel feltárja a földalatti vezetékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közműalaptérkép készítése
A típus Közműszakági felmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint A földalatti vezetékek kutatási eszközeinek, műszereinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyíltárkos közműfelmérés végrehajtásának elméleti ismeretei. A földalatti vezetékkutató
berendezés működése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Közműnyilvántartási adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közműtérképet készít
Szakági helyszínrajzot készít
Aknarajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egységes közműnyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
4. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek

118

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Központi és Szakági Közműnyilvántartás adatrendszer és adatszolgáltatása.
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21. TANANYAGEGYSÉG

394/4.0/2245-06

A közműgeodézia
gyakorlata

azonosítója

sza
sza

394/4.1/2245-06
394/4.2/2245-06

0
0

8
2

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.1/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Közműfelmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közműfelmérést végez
Nyíltárkos közműveket mér be
Kutatóműszerrel feltárja a földalatti vezetékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közműalaptérkép készítése
A típus Közműszakági felmérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint A földalatti vezetékek kutatási eszközeinek, műszereinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Földmérési rajz készítés 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Informatikai szaktanterem
Építési terület
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Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyíltárkos közműfelmérés gyakorlati végrehajtása. A földalatti vezetékkutató berendezés
használata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.2/2245-06
A tananyagelem megnevezése:
Közműnyilvántartási adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közműtérképet készít
Szakági helyszínrajzot készít
Aknarajzot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egységes közműnyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
4. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Földmérési rajz készítés 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Informatikai szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közmű szakági helyszínrajz, a közműtérkép és az aknarajzok készítése. Adatszolgáltatás
az nyilvántartási rendszerből.
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22. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2246-06

Vízszintes
alappontsűrítési
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/1.1/2246-06
394/1.2/2246-06
394/1.3/2246-06
394/1.4/2246-06

4
22
10
8

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A vízszintes alapponthálózat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a műszaki terv végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vízszintes alapppont-hálózatok pontjainak meghatározása
C típus Vízszintes alapppont-hálózatok pontjainak felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes alapponthálózatok felépítése, az alappont meghatározások módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A vízszintes alappontsűrítés technikai előkészítése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus Felmérési alappontok sűrítése
A típus A teodolit
B típus A fizikai távmérő
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizszintes alappontsűrítés eszközei, műszerei. Műszertani alapismeretek: A teodolit, a
fizikai távmérő, a mérőállomás, a GPS. A hosszmérés eszközei, az ideiglenes pontjelölések.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az V. rendű vízszintes alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Vízszintes alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Vízszintes koordinátamérést végez
Megméri a vízszintes alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
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5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ötödrendű vízszintes alappontsűrítés végrehajtásának munkafolyamata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes felmérési alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Vízszintes alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Vízszintes koordinátamérést végez
Megméri a vízszintes alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felmérési alappontok meghatározásának munkafolyamata.
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23. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2246-06

Vízszintes
alappontsűrítés
gyakorlata

azonosítója

sza
sza
sza

394/2.1/2246-06
394/2.2/2246-06
394/2.3/2246-06

0
0
0

20
12
12

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A vízszintes alappontsűrítés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus Felmérési alappontok sűrítése
A típus A teodolit
B típus A fizikai távmérő
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Műszer raktár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vizszintes alappontsűrítés eszközeinek, műszereinek kezelése. Mérés teodolittal, a
mérőállomással, GPS-szel. A hosszmérés eszközeinek és az ideiglenes pontjelöléseknek a
használata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az V. rendű vízszintes alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Vízszintes alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Vízszintes koordinátamérést végez
Megméri a vízszintes alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
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Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízszintes koordinátamérések részfeladatainak gyakorlása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes felmérési alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Vízszintes alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Vízszintes koordinátamérést végez
Megméri a vízszintes alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus V. rendű alappont-sűrítés végrehajtása
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízszintes koordinátamérések részfeladatainak gyakorlása.
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24. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2246-06
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azonosítója

sza
sza
sza

394/3.1/2246-06
394/3.2/2246-06
394/3.3/2246-06

4
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12

0
0
0

0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A magassági alapponthálózat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a műszaki terv végrehajtására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A magassági alapont-hálózatok felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magassági alapponthálózatok felépítése, a magassági alappontok meghatározásának
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A magassági alappontsűrítés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus IV. rendű szintezés
A típus V. rendű szintezés
A típus A szintezőműszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
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5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szintezés elve, végrehajtása, szabályai. A hagyományos és digitális szintezőműszer.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A magassági alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Magassági alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Megméri a magassági alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus IV. rendű szintezés
A típus V. rendű szintezés
A típus A szintezőműszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A IV. és V. rendű vonalszintezés munkafolyamata.
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25. TANANYAGEGYSÉG

394/4.0/2246-06

Magassági
alappontsűrítés
gyakorlata

jellege

azonosítója

sza

394/4.1/2246-06

0

6

0

sza

394/4.2/2246-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A magassági alappontsűrítés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus IV. rendű szintezés
A típus V. rendű szintezés
A típus A szintezőműszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Műszer raktár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés a hagyományos és digitális szintezőműszerrel, a szintezőműszer vizsgálata .
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
A magassági alappontsűrítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Magassági alappontokat állandósít
Pontleírásokat készít
Megméri a magassági alappontok magasságát
Biztosítja a terepen a munkavédelmi szabályok betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus IV. rendű szintezés
A típus V. rendű szintezés
A típus A szintezőműszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A IV. és V. rendű vonalszintezés részfeladatainak gyakorlása.

133

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

394/5.0/2246-06

A földmérési
alaptérkép
adatainak terepi
gyűjtése

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/5.1/2246-06
394/5.2/2246-06
394/5.3/2246-06
394/5.4/2246-06

5
6
26
12

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatgyűjtés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Adatgyűjtés
A típus Ideiglenes pontjelölések
A típus A hosszmérés eszközei
A típus A merőleges egyenesek kitűzésének eszközei
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
B típus A tahiméter
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizszintes részletmérés módszerei, eszközei. Az eszközök vizsgálata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Elhatárolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Elhatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elhatárolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Földmérési rajz értelmezése 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elhatárolás munkafolyamata, munkarészei.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.3/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes részletmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Épületeket, földrészlet- és alrészlet határokat mér be
Egyéb térképi alapadatokat mér be
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes részletmérés
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus Ideiglenes pontjelölések
A típus A hosszmérés eszközei
A típus A merőleges egyenesek kitűzésének eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép készítéséhez a vízszintes részletmérés munkafolyamata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.4/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági részletmérés
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép készítéséhez a magassági részletmérés munkafolyamata.
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27. TANANYAGEGYSÉG

394/6.0/2246-06

A FAT adatai terepi
gyűjtésének
gyakorlata

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/6.1/2246-06
394/6.2/2246-06
394/6.3/2246-06
394/6.4/2246-06

0
0
0
0

4
6
27
10

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatgyűjtés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Adatgyűjtés
A típus Ideiglenes pontjelölések
A típus A hosszmérés eszközei
A típus A merőleges egyenesek kitűzésének eszközei
A típus A teodolit
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
B típus A tahiméter
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Műszer raktár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vizszintes részletmérés eszközeinek vizsgálata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Elhatárolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Elhatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elhatárolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz, terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elhatárolás részfeladatainak gyakorlása, a munkarészek kezelése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.3/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes részletmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Épületeket, földrészlet- és alrészlet határokat mér be
Egyéb térképi alapadatokat mér be
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes részletmérés
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus Ideiglenes pontjelölések
A típus A hosszmérés eszközei
A típus A merőleges egyenesek kitűzésének eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Földmérési rajz készítése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép készítéséhez a vízszintes részletmérés részfeladatainak gyakorlása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.4/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági részletmérés
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Földmérési rajz készítése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép készítéséhez a magassági részletmérés részfeladatainak gyakorlása.
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28. TANANYAGEGYSÉG

394/7.0/2246-06

A földmérési
topográfiai térkép
adatainak terepi
gyűjtése

jellege

azonosítója

sza

394/7.1/2246-06

6

0

0

sza

394/7.2/2246-06

19

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatgyűjtés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Esetleírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési topográfiai térkép készítésének módszerei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
3D-s felmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Távolságot, vízszintes és magassági szöget mér terepfelvételhez
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Topográfiai minősítést végez
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A topográfiai térképi tartalom felmérésének, adatgyüjtésének munkafolyamata.

143

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

394/8.0/2246-06

A FTT adatai terepi
gyűjtésének
gyakorlata

jellege

azonosítója

sza

394/8.1/2246-06

0

4

0

sza

394/8.2/2246-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/8.1/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatgyűjtés technikai előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadossziét vezet
Javaslatot tesz a felszerelési igény összeállítására
Részt vesz az eszközök szállításában
Műszereket, felszerelést rakod
Karbantartja a mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%

144

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

16

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Műszer raktár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési topográfiai térkép adatgyűjtésénél felhasználható eszközök, műszerek
kiválasztása, vizsgálata. Az adatgyüjtési módszerek azonosítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/8.2/2246-06
A tananyagelem megnevezése:
3D-s felmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A műszaki terv kijelölt részfeladatait végrehajtja
Távolságot, vízszintes és magassági szöget mér terepfelvételhez
Rögzíti a terepi mérési eredményeket
A mérőállomásokkal feldolgozott adatokat rögzít
Terepi adatgyűjtést végez GPS-szel
Topográfiai minősítést végez
Szintezéseket végez
Hossz- és keresztszelvényt mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A mérőállomás
A típus A GPS
A típus A szintezőműszer
B típus A tahiméter
A típus A hosszmérés eszközei
A típus Ideiglenes pontjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
5. szint A szintezőműszer kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Földmérési rajz készítése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A topográfiai térképi tartalom felmérése részfeladatainak gyakorlása.
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30. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2247-06

Földmérési
adatfeldolgozási
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2247-06
394/1.2/2247-06
394/1.3/2247-06
394/1.4/2247-06
394/1.5/2247-06
394/1.6/2247-06
394/1.7/2247-06

10
40
8
20
40
20
6

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0 144
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatfeldolgozás előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vetületi átszámításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vetületi átszámítások
B típus A grafikus térkép hordozói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Koordinátatranszformációk végrehajtása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A grafikus és digitális térkép jellemzői. Vetületi átszámítások.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképezési technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Beolvassa a terepi mérési adatokat
Földmérési térképszerkesztő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hagyományos térképező eszközök
C típus A grafikus térképezés eszközei
A típus A digitális térképezés szoftverei
A típus Térképezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Hagyományos és digitális térkép szerkesztési eszközök használata
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térképezés végrehajtásának munkafolyamata a grafikus térképek készítésénél. A
térképező szoftver működése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyrajziszámozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyrajzi számokat ad az új földrészleteknek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Helyrajzi számozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyrajziszámozás elve és folyamata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Területszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Területszámításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Területszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Területszámítás
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A numerikus területszámítás elve. A község területszámításának folyamata.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
DAT szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet digitalizál
Térképezési szoftverekkel feldolgozza a mérési adatokat a DAT szabályzat alapján
Leíró adatokat fűz az objektumokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Digitális adatnyerés módszerei
A típus A digitalizálás
A típus A digitális térképezés hardver eszközei
B típus DAT-adatbázis, adatcsereformátum létrehozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A digitális adatnyerés módszerei, a digitalizálás elve, a digitális térképezés hardver eszköz
A DAT adatbázisa.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Magasságábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális domborzatmodellt hoz létre
Szintvonalakat szerkeszt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Domborzat ábrázolás terepi felmérés alapján
B típus Domborzat ábrázolás átszerkesztéssel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép magassági információi. Szintvonal szerkesztés.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.7/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárómunkálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Zárómunkálatok, minőségvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép készítés zárómunkálatai. A földmérési alaptérkép vizsgálata,
minőségbiztosítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2247-06

A földmérésiadatfeldolgozás
gyakorlata

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/2.1/2247-06
394/2.2/2247-06
394/2.3/2247-06
394/2.4/2247-06
394/2.5/2247-06
394/2.6/2247-06
394/2.7/2247-06

0
0
0
0
0
0
0
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6
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5

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
0
0 131
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Az adatfeldolgozás előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vetületi átszámításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vetületi átszámítások
B típus A grafikus térkép hordozói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Koordinátatranszformációk végrehajtása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A grafikus és digitális térkép tartalmának értékelése. Vetületi átszámítások végrehajtása.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképezési technológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beolvassa a terepi mérési adatokat
Földmérési térképszerkesztő programokat használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hagyományos térképező eszközök
C típus A grafikus térképezés eszközei
A típus A digitális térképezés szoftverei
A típus Térképezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Hagyományos és digitális térkép szerkesztési eszközök használata
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz készítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földmérési térképező szoftver használata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyrajziszámozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyrajzi számokat ad az új földrészleteknek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Helyrajzi számozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyrajziszámozás végrehajtása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Területszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Területszámításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Területszámítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Numerikus területszámítás gyakorlása. A község területszámításánál részfeladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.5/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
DAT szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet digitalizál
Térképezési szoftverekkel feldolgozza a mérési adatokat a DAT szabályzat alapján
Leíró adatokat fűz az objektumokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Digitális adatnyerés módszerei
A típus A digitalizálás
A típus A digitális térképezés hardver eszközei
B típus DAT-adatbázis, adatcsereformátum létrehozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitalizálás gyakorlása. A DAT szerkesztés részfeladatainak gyakorlása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.6/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Magasságábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális domborzatmodellt hoz létre
Szintvonalakat szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Domborzat ábrázolás terepi felmérés alapján
B típus Domborzat ábrázolás átszerkesztéssel
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz kiegészítése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szintvonal szerkesztés gyakorlása.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.7/2247-06
A tananyagelem megnevezése:
Zárómunkálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Zárómunkálatok, minőségvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Földmérési rajz elemzés, hibakeresés 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati mérések tervezése, végrehajtása, feldolgozása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/0557-06

CAD ismeretek

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program telepítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
CAD-program egyedi és hálózatos telepítését elvégzi
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD alapismeretek, a CAD program szolgáltatásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program telepítése a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
CAD-program egyedi és hálózatos telepítését elvégzi
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program telepítésének megfigyelése, CAD program szolgáltatásai a gyakorlatban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki rajzi szabványokat
Felvételi vázlatot készít
Kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 50%
Műszaki rajz készítése leírásból 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program segítségével készített földmérési rajzok értelmezése.CAD program
segítségével földmérési rajzok készítésének lehetőségei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program használata a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki rajzi szabványokat
Felvételi vázlatot készít
Kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
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B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 50%
Műszaki rajz készítése leírásból 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program segítségével földmérési rajzok készítése a gyakorlatban
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-program segítségével összeállításokat modellez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus Modellező program használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Műszaki rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD programmal modellezi a földmérési rajzokat.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-program segítségével összeállításokat modellez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus Modellező program használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Műszaki rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD programmal modellezi a földmérési rajzokat a gyakorlatban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.7/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációkat készít
CAD-adatokat közzéteszi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földmérési rajzdokumentációk összeállítása CAD programmal
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Az 54 581 01 0010 54 02 azonosító számú, Térképésztechnikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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394/1.0/2239-06

Helymeghatározási
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2239-06
394/1.2/2239-06
394/1.3/2239-06
394/1.4/2239-06
394/1.5/2239-06
394/1.6/2239-06

7
10
25
0
10
0

0
0
0
40
0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
112
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Helymeghatározás a Földön
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Föld alakja, helyettesítő felületei
A típus A geodéziai helymeghatározás
A típus Alapfelületek
A típus Síkbeli geodéziai koordináta-rendszerek
A típus Térbeli koordináta-rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld akakja, a geodéziai helymeghatározás, a vízszintes és magasságmérések
alapfelületei, a sík- és térbeli koordinátarendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vetülettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A geodéziai vetítés
C típus Vetületi torzulások
C típus Kartográfiai vetületek
B típus Geodéziai vetületek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetítés, a vetületi torzulások, a vetületek csoportjai, a kartográfiai vetületek, a
magyaországi nagyméretarányú térképek vetületei
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus I. és II. geodéziai alapfeladat
A típus Tájékozás
A típus Központosítás
A típus Metszések, pontkapcsolások
A típus Sokszögvonalak
A típus Koordináta transzformációk
A típus Távolság redukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A geodéziai számítási feladatok elméleti megalapozása, az irányszög- és távolság
számítás, a poláris pont számítás, a tájékozás, a külpontos irány- és távmérés
központosítása, a metszések pontkapcsolások, a sokszögelés,
a koordináta transzformációk és távolság redukciók számítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszintes értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus I. és II. geodéziai alapfeladat
A típus Tájékozás
A típus Központosítás
A típus Metszések, pontkapcsolások
A típus Sokszögvonalak
A típus Koordináta transzformációk
A típus Távolság redukciók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Rajz értelmezése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A geodéziai számítási feladatok begyakorlása számoló és számítógéppel, az irányszög- és
távolság számítás, a poláris pont számítás, a tájékozás, a külpontos irány- és távmérés
központosítása, a metszések pontkapcsolások, a sokszögelés,
a koordináta transzformációk és távolság redukciók számítása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trigonometriai magasságszámítások
A típus Szintezés számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magassági értelmű geodéziai számítások elméleti megalapozása, a trigonometriai
magasság és szintezés számítások
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Magassági értelmű geodéziai alapszámítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappont adatokat gyűjt
Magassági alappont adatokat gyűjt
Meghatározza az alappontok térbeli helyzetét
Geodéziai számításokat végez az alappontsűrítéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Trigonometriai magasságszámítások
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A típus Szintezés számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
5. szint Szögfüggvények, trigonometria alkalmazása
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Eredményorientáltság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 60%
Rajz értelmezése 10%
Geometriai mérési gyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magassági értelmű geodéziai számítások begyakorlása számoló és számítógéppel, a
trigonometriai magasság és szintezés számítások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont jellemzők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappontokat gyűjt
Magassági alappontokat gyűjt
OGPS pontokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes alappont -hálózatok
A típus Magassági alappont-hálózatok
B típus 3 D-os hálózatok
A típus Alappontok állandósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Rajz értelmezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapponthálózatok kialakításának módszerei, az
alapponthálózatok felépítése, az alappontok típusai, rendűsége, megjelölésük,
állandósításuk, Az állandósítás földmérési eszközeinek - mérőszalagok, függők- ismerete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont jellemzők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízszintes alappontokat gyűjt
Magassági alappontokat gyűjt
OGPS pontokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vízszintes alappont -hálózatok
A típus Magassági alappont-hálózatok
B típus 3 D-os hálózatok
A típus Alappontok állandósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A helyi vízszintes és függöleges kijelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Pontleírás készítése 20%
Rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vízszintes és magassági alappontok állandósításának gyakorlati bemutatása,
pontleírások készítése, az alappontok helyszínelése, a földhivali és FÖMI térkép- és
adattári adatgyüjtés folyamata.
Az állandósítás földmérési eszközeinek - mérőszalagok, függők- használata.
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394/3.0/2239-06

Térképismeret

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

394/3.1/2239-06
394/3.2/2239-06
394/3.3/2239-06
394/3.4/2239-06
394/3.5/2239-06

14
14
8
0
0

0
0
0
12
5

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési alaptérképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korábbi mérési és kitűzési vázlatokat gyűjt
Földmérési térképi adatokat gyűjt
Földmérési átnézeti térképi adatokat gyűjt
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A földmérési térképek
A típus A digitális térkép
A típus A térképrendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térképek fogalma, csoportosítása, a méretarány, a hagyományos és digitális földmérési
alaptérképek alapfogalmai, tartalmuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Topográfiai térképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Topográfiai térképi adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
D típus A földfelszín kialakulása
C típus A domborzat formái idomai
A típus A domborzatábrázolás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A topográfiai térképek tartalmi jellemzői, fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb térképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közmű szakági térképeket gyűjt
Más szakterületek tematikus térképeit összegyűjti
Különböző méretarányú térképeket gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A kartográfiai térképek
B típus Közműtérképek
A típus Közmű részletes szakági helyszínrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék (szög, hossz terület mértékegységek esetén)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 10%
Térképtartalom értelmezése 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közműtérképek fogalma fajtái, tartalmuk a szakági részletes helyszínrajzok. A
kartográfiai és egyéb térképek jellemzői.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmérési térképi adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korábbi mérési és kitűzési vázlatokat gyűjt
Földmérési térképi adatokat gyűjt
Földmérési átnézeti térképi adatokat gyűjt
Topográfiai térképi adatokat gyűjt
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Helyszínelést végez
Ingatlan-nyilvántartási adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A földmérési térképek
A típus A digitális térkép
A típus A térképrendszerek
A típus A domborzatábrázolás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Udvariasság
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Térképmásolatok készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési térképi adatok gyüjtésének folyamata a földhivatali térkép- és adattárakban,
a térképek terepi helyszinelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.5/2239-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb térképi adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közmű szakági térképeket gyűjt
Más szakterületek tematikus térképeit összegyűjti
Különböző méretarányú térképeket gyűjt
Helyszínelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térképek, fogalma, csoportosítása
A típus A méretarány
A típus A kartográfiai térképek
B típus Közműtérképek
A típus Közmű részletes szakági helyszínrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Folyamtábrák olvasása, értelmezése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Leírás készítése 10%
Térképmásolatok készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Tan adat-és térképtár
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közműtérképi adatok gyüjtésének folyamata a Központi Közmű és Szakági
Nyilvántartásban, a térképi adatok helyszínelése. Más szakterületek térképi adatai
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394/1.0/2240-06

Adat és térképtári
adatfeldolgozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/1.1/2240-06
394/1.2/2240-06
394/1.3/2240-06
394/1.4/2240-06

18
0
28
0

0
14
0
33

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi változásvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Változásokat vezet a földmérési alaptérképen
Elvégzi a változás-vezetés adminisztrációját
Birtokbaadási jegyzőkönyvet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változás vezetés a grafikus térképeken
A típus Geodéziai térképszerkesztő szoftverek használata
C típus Irodai ügyviteli részfeladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
Térképszerkesztés 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérképi változás átvezetés elméleti megalapozása, az irodai ügyviteli
feladatok ismerete, válltozás vezetés grafikus és digitális térképeken,
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi változásvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Változásokat vezet a földmérési alaptérképen
Elvégzi a változás-vezetés adminisztrációját
Birtokbaadási jegyzőkönyvet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változás vezetés a grafikus térképeken
A típus Geodéziai térképszerkesztő szoftverek használata
C típus Irodai ügyviteli részfeladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Térképszerkesztés 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérképi változás átvezetések gyakorlati végrehajtása, az irodai ügyviteli
feladatok ismerete, válltozás vezetés grafikus és digitális térképeken,
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat archivál
Adatokat rendszerez
Adatokat konvertál
Összeállítja a digitális adatok katalógusát
Használja a vonatkozási rendszerek közötti transzformációkat
Adminisztrációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koordináta transzformációk
B típus Digitális adatok konvertálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Grafikus földmérési adatfeldolgozás 20%
Digitális földmérési adatfeldolgozás 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szakmai informatikai tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári adatfeldolgozás elméleti megalapozása, adatarchiválás,
rendszerezés, konvertálás, koordinátatranszformációk elmélete.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Adatokat archivál
Adatokat rendszerez
Adatokat konvertál
Összeállítja a digitális adatok katalógusát
Használja a vonatkozási rendszerek közötti transzformációkat
Adminisztrációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Koordináta transzformációk
B típus Digitális adatok konvertálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Mérési jegyzet, vázlat, Kitűzési vázlat olvasása értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Grafikus földmérési adatfeldolgozás 10%
Digitális földmérési adatfeldolgozás 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári adatfeldolgozás begyakorlása, adatarchiválás, rendszerezés,
konvertálás, koordinátatranszformációk gyakorlati végrehajtása.
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37. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2240-06

Alappont
karbantartási
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

394/2.1/2240-06

18

0

0

sza

394/2.2/2240-06

0

10

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az alappontok karbantartását
Adminisztrálja az alappontok változását
Jelentést készít a felettes szerv részére az alappontok változásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappont karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapontok helyszínelésének, karbantartásának elmélete.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az alappontok karbantartását
Adminisztrálja az alappontok változását
Jelentést készít a felettes szerv részére az alappontok változásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alappont karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Tájékozódás
4. szint Az állandósítás kéziszerszámainak használata
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Pontleírás kiegészítés 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Terepi mérőpálya
Gyakorlati szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízszintes és magassági alapontok helyszínelésének, karbantartásának gyakorlati
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38. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2240-06

Adat- és térképtári
adatszolgáltatási
ismeretek

azonosítója
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0
0
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0
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gyakorlati
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elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Alappont koordinátákat ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Pontleírás értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári alappont adatszolgáltatás elméleti megalapozása, kommunikáció az
ügyfelekkel, hiteles adatszolgáltatás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Térképmásolatot ad ki
Digitális térképi adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus térképi adatszolgáltatás
B típus Digitális térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
1. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
Térképkivágat értelmezése 20%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári térképi adatszolgáltatás elméleti megalapozása, kommunikáció az
ügyfelekkel, hiteles adatszolgáltatás.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Alappont koordinátákat ad ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alappont adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Pontleírás készítése 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorló adat- és térképtár
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári alappont adatszolgáltatás gyakorlati végrehajtása, kommunikációs
gyakorlatok, a hiteles adatszolgáltatás folyamata, munkarészei.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2240-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatja az ügyfelet
Dönt az adatszolgáltatásról
Információt szolgáltat
Hiteles adatszolgáltatást nyújt
Térképmásolatot ad ki
Digitális térképi adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Grafikus térképi adatszolgáltatás
B típus Digitális térképi adatszolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
1. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Térképkivágatok készítésePontleírás készítése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlati szaktanterem
Szakmai informatikai tanterem
Gyakorló adat- és térképtár
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adat- és térképtári térképi adatszolgáltatás gyakorlati végrehajtása, kommunikációs
gyakorlatok, a hiteles adatszolgáltatás folyamata, munkarészei.
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39. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2241-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Földi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
B típus A fototeodolit
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajzértelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatgyüjtés elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Légi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
C típus Légifényképezés
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajzértelmezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatgyüjtés elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelés adatgyűjtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelés adatgyüjtésének elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatgyűjtés
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Földi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
B típus A fototeodolit
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatgyüjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terepi jelölést végez
Légi fotogrammetriai adatgyűjtést végez
Minősítést végez fotogrammetriai kiértékeléshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jelölés
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C típus Légifényképezés
B típus Illesztőpontmérés
A típus Minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatgyüjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelés adatgyűjtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelési adatgyűjtés gyakorlati végrehajtása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

40. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2241-06

Fotogrammetriai
adatfeldolgozás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/2.1/2241-06
394/2.2/2241-06
394/2.3/2241-06
394/2.4/2241-06
394/2.5/2241-06
394/2.6/2241-06
394/2.7/2241-06
394/2.8/2241-06

10
20
15
15
0
0
0
0

0
0
0
0
8
20
15
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
123
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Földi fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A földi fotogrammetria alkalmazásának területei
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Kiértékelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek,
módszereinek eljárásainak megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Síkfotogrammetriai kiértékelést végez
Sztereo fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A képátalakító műszer
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Domborzat-ábrázolás fotogrammetriai kiértékeléssel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek,
módszereinek eljárásainak megismerése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ortofotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ortofotogrammetria műszerei
B típus Az ortofotogrammetria eljárása
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás elméleti megalapozása. Eszközeinek,
módszereinek eljárásainak megismerése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelt adatok feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelt képanyag feldolgozásának eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Földmérési rajz, térkép értelmezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelt adatok feldolgozásának elméleti megalapozása. Eszközeinek, módszereinek
eljárásainak megismerése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.5/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Földi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Földi fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A földi fotogrammetria alkalmazásának területei
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Kiértékelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földi fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek,
módszereinek eljárásainak alkalmazása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.6/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fotogrammetriai alappontsűrítést végez
Síkfotogrammetriai kiértékelést végez
Sztereo fotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A képátalakító műszer
B típus Az egyképes fotogrammetriai feldolgozások
B típus A szterofotogrammetriai kiértékelő műszerek
B típus A térmodell létrehozása
B típus A fotogrammetriai pontsűrítés
B típus A sztereo-fotogrammetriai kiértékelés
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
B típus Domborzat-ábrázolás fotogrammetriai kiértékeléssel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek,
módszereinek eljárásainak alkalmazása.
7. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
394/2.7/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ortofotogrammetriai kiértékelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ortofotogrammetria műszerei
B típus Az ortofotogrammetria eljárása
B típus A digitális fotogrammetriai állomások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Földmérési rajz készítése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, földmérési rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az orto-fotogrammetriai adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása, eszközeinek,
módszereinek eljárásainak alkalmazása.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.8/2241-06
A tananyagelem megnevezése:
Távérzékelt adatok feldolgozása
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A távérzékelt képanyag feldolgozásának eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép, rajz készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Fotogrammetriai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A távérzékelt adatok feldolgozásának gyakorlati végrehajtása, eszközeinek, módszereinek
eljárásainak alkalmazása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkák fajtái, keretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Szolgalmi jogok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A földmérési alaptérkép tartalmi változásával kapcsolatos munkafeladatok megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A változási vázrajzok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Változási vázrajz készítése
5. szint Területkimutatás készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Változási vázrajz értelmezése 30%
Változási vázrajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változásával kapcsolatosan készítendő változási vázrajzok formai
és tartalmi jellemzői.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Térképmásolat tartalmi elemzése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Látogatás körzeti földhivatalban
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat előkészítő
fázisának elméleti ismeretei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat tervezési
fázisának elméleti ismeretei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Terepi munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terepi mérőpálya
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat terepi
munkálatainak elméleti ismeretei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Helyrajziszámozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 20%
Földmérési rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat irodai
munkálatainak elméleti ismeretei.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Az előkészítés részfeladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
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Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz értelmezése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat előkészítő
fázisának gyakorlati végrehajtása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Kitűzési vázlat készítése
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat tervezési
fázisának gyakorlati végrehajtása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Terepi munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint A földmérési pontjelölés eszközeinek használata
5. szint A hossz- és távmérés, kitűzés eszközeinek műszereinek kezelése, használata
5. szint A vízszintes szögmérés és kitűzés eszközenek kezelése, használata
5. szint A magassági szögmérés és kitűzés eszközeinek kezelése, használata
5. szint A GPS kezelése, használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat terepi
munkálatainak gyakorlati végrehajtása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2242-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodai feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telekalakítást végez
Épület-feltüntetést végez
Területosztást végez
Szolgalmi joggal kapcsolatos geodéziai feladatokat végez
Kisajátítási eljáráshoz vázrajzot és területkimutatást készít
Kitűzi a térképi objektumokat
Megvalósulási térképet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Változási vázrajzok
A típus Megvalósulási térképek
A típus Telekalakítások
A típus Kisajátítások
A típus Helyrajziszámozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Hagyományos térképezési eszközök használata
3. szint A grafikus területmérés eszközeinek használata
5. szint Geodéziai számítási szoftver használata
5. szint Geodéziai térképszerkesztő szoftver használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Földmérési rajz kiegészítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földmérési alaptérkép változás átvezetésével kapcsolatos munkafolyamat irodai
munkálatainak gyakorlati végrehajtása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

44. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2243-06

Az ingatlannyilvántartás
szerkezete

azonosítója
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sza
sza
sza
sza
sza

394/1.1/2243-06
394/1.2/2243-06
394/1.3/2243-06
394/1.4/2243-06
394/1.5/2243-06
394/1.6/2243-06

10
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6
10
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabálytani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A hatalom és alkotmányosság
E típus Az államszervezet
D típus Jogszabálytan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége

214

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás megismerését megalapozó, alkotmánnyal, államszervezettel és
jogszabálytannal kapcsolatos ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
D típus Polgári jog
C típus Személyes és közérdekű adatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás megismerését megalapozó, államigazgatási eljárással és polgári
joggal kapcsolatos ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
A földügyi szakigazgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A földügyi szakigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földügyi szakizgatás feladatrendszere, szervezete, működése.

216

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás alapelvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az ingatlan-nyilvántartás elvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás részei és módja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Ingatlan nyilvántartást végez
Határozatot hoz
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Adatot szolgáltat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás részei és módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

45. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ingatlan nyilvántartást végez
Nyilvántartásba veszi a beadványokat
Megvizsgálja a beadványt
Dönt a bejegyezhetőségről
Határozatot hoz
Átadja további ügyintézésre
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
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Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatának elméleti ismeretei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Hivatalból eljárást kezdeményez
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogorvoslati lehetőségeinek elméleti ismeretei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás adatainak felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot szolgáltat
Tájékoztatást ad az érdeklődőknek
Tájékoztatja a vezetőit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás adatai felhasználásának elméleti ismeretei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az informatikai ismereteit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
A típus Az ingatlan nyilvántartás számítógépes támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszerének elméleti ismeretei.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás eljárás folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ingatlan nyilvántartást végez
Nyilvántartásba veszi a beadványokat
Megvizsgálja a beadványt
Dönt a bejegyezhetőségről
Határozatot hoz
Átadja további ügyintézésre
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás folyamatának gyakorlati végrehajtása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eljár jogorvoslati kérelmek esetében
Hivatalból eljárást kezdeményez
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogorvoslatának alkalmazása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan nyilvántartás adatainak felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot szolgáltat
Tájékoztatást ad az érdeklődőknek
Tájékoztatja a vezetőit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás adatai felhasználásának gyakorlata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2243-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az informatikai ismereteit
Ismeri a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a telekkönyvi szerkesztés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az államigazgatási eljárás
A típus Változások vezetése az ingatlan-nyilvántartásban
A típus Az ingatlan nyilvántartás számítógépes támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Üzemlátogatás földhivatalban
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszerének működése, a részfeladatok gyakorlati
végrehajtása.
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47. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2244-06

A valós világ
modellezése

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/1.1/2244-06
394/1.2/2244-06
394/1.3/2244-06
394/1.4/2244-06

14
20
22
22

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

78

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Kiválasztja az alkalmazandó szoftvert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térinformatikai feldolgozás hardver eszközei
A típus A térinformatikai feldolgozás szoftverei
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
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A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hálózatok. Rendszertervezés. Rendszerfejlesztés. Költségek és a haszon elemzése.
Felhasználói felületek. Felhasználói igények feltárása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Az adatforrásokat felderíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Digitális térkép (rajz) készítése 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatinfrastruktúra. Integrált mérőrendszerek. Leíró adatbázisok. Transzformációk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis építése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist létrehoz
Meghatározza az adatformátumokat
Feltölti az adatbázist
Meghatározza az adatkapcsolatokat
Adatintegrálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) kiegészítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Belső konzisztencia vizsgálat. Külső konzisztencia vizsgálat. Metaadatok. Adatminőség.
Adatbázis tervezés. Adatmodellek. Doborzatmodellek. Adatellenőrzés.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Lekérdezések az adatbázisból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkalmazások
A típus Mérések
A típus Lekérdezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lekérdezések térbeli helyzet alapján. Lekérdezések a leíró adatok alapján. Összetett
lekérdezések. Halmazműveletek. Statisztikák készítése. Jelentések összeállítása.
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48. TANANYAGEGYSÉG

394/2.0/2244-06

Az adattól az
információig

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/2.1/2244-06
394/2.2/2244-06
394/2.3/2244-06
394/2.4/2244-06

20
20
20
6

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

66

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatelemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Elvégzi az adatelemzést
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Osztályozások
B típus Számítások
B típus Transzformációk
B típus Szerkesztések
B típus Elemzések
B típus Szűrés
B típus Átlapolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Domborzatmodellezés. Térbeli interpolációk. Övezetgenerálás. Felszínelemzés. Hálózatok
legrövidebb út, allokáció. Térbeli folyamatok modellezése. Az információk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Térbeli döntések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéselőkészítés
B típus Modellezés
C típus Magasságszámítás
C típus Felszínelemzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A döntési folyamat megtervezése és megjelenítése. Konfliktusok kezelése.
Magasságszámítás. Modellezés. Felszínelemzés. Megbízhatósági mutatók.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatok megjelenítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Megjeleníti az adatokat
Megjeleníti a tematikus térképet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázisok egyesítése
B típus Jelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségi adatok megjelenítése. Mennyiségi adatok megjelenítése. Tematikus térképezés.
Generalizálás. Megírások. 3D megjenítés. Animációk.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatszolgáltatás
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Biztosítja az adatbázis aktualizálhatóságát
Vezeti a térinformatikai adatok változását
Térinformatikai adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szerzői jogok
C típus Adatok kezelése és szolgáltatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hozzáadott érték. Adatszolgáltatási díjak számításának elvei
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394/3.0/2244-06

A valós világ
modellezése a
gyakorlatban

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

394/3.1/2244-06
394/3.2/2244-06
394/3.3/2244-06
394/3.4/2244-06
394/3.5/2244-06
394/3.6/2244-06
394/3.7/2244-06
394/3.8/2244-06

0
0
0
0
0
0
0
0

12
18
20
20
18
18
16
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
0
0
132
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Kiválasztja az alkalmazandó szoftvert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A térinformatikai feldolgozás hardver eszközei
A típus A térinformatikai feldolgozás szoftverei
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
3. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintaadatbázis tervezése. Felhasználói igények elemzése. Hardver, szoftver konfiguráció
összeállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatgyűjtés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Az adatforrásokat felderíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Digitális térkép (rajz) készítése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terepi mérések. Fotogrammetria. Távérzékelés. Digitalizálás. Transzformációk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist létrehoz
Meghatározza az adatformátumokat
Feltölti az adatbázist
Meghatározza az adatkapcsolatokat
Adatintegrálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintaadatbázis kialakítása. Konzisztencia vizsgálatok elvégzése. Hibák javítása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Lekérdezések az adatbázisból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkalmazások
A típus Mérések
A típus Lekérdezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok keresése. Statisztikai műveletek. Mérés a képernyőn. Kimutatások.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.5/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatelemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Elvégzi az adatelemzést
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Osztályozások
B típus Számítások
B típus Transzformációk
B típus Szerkesztések
B típus Elemzések
B típus Szűrés
B típus Átlapolás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Osztályozás. Átlapolások. Övezetgenerálás. Raszteres képek szűrése. Felszínelemzés.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.6/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Térbeli döntések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Térképi adatbázist kezel
Egyedi adatfeldolgozást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Döntéselőkészítés
B típus Modellezés
C típus Magasságszámítás
C típus Felszínelemzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) elemzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntési folyamatábra megszerkesztése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.7/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatok megjelenítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Megjeleníti az adatokat
Megjeleníti a tematikus térképet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatbázisok egyesítése
B típus Jelentések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális térkép szerkesztése
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.8/2244-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatszolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a térinformatikai alapfunkciókat
Biztosítja az adatbázis aktualizálhatóságát
Vezeti a térinformatikai adatok változását
Térinformatikai adatokat szolgáltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szerzői jogok
C típus Adatok kezelése és szolgáltatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Digitális térkép (rajz) készítése térinformatikai rendszerről 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Térinformatikai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok leválogatása. Átadás, átvétel - szerződés.
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50. TANANYAGEGYSÉG

394/1.0/2248-06

sza
sza
sza
Térképészeti földrajz
sza
sza
sza

azonosítója

394/1.1/2248-06
394/1.2/2248-06
394/1.3/2248-06
394/1.4/2248-06
394/1.5/2248-06
394/1.6/2248-06
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25
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0
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0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
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0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
A földrajzi környezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Térképet rajzol
Meghatározza a térkép tematikáját
Kiválasztja az alkalmazandó technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános természetföldrajzi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld szféráihoz kapcsolódó természetföldrajzi ismeretek, jelenségek tények
összefüggések. A földrajzi összefüggések kölcsönhatásai.A térképészeti szakma
alapjaihoz szükséges földrajzi tudás megszerzése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőzet víz és levegőburok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Meghatározza a térkép tematikáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános természetföldrajzi ismeretek
A típus Társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek
B típus Domborzat ábrázolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Föld történetének időbeni feltárása, a geoszférák kialakulása. A térképészeti szakma
alapjaihoz természetföldrajzi tudás megszerzése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalomföldrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Meghatározza a térkép tematikáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános természetföldrajzi ismeretek
A típus Társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térképészeti szakma alapjaihoz szükséges gazdaság- és társadalom földrajzi tudás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Magyarország földrajza
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Meghatározza a térkép tematikáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános természetföldrajzi ismeretek
A típus Társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hazánk természet-, gazdaság- és társadalom földrajzi tudása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
A kartográfiai térkép tartalma
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Térképet rajzol
Meghatározza a térkép tematikáját
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános természetföldrajzi ismeretek
A típus Társadalom- és gazdaságföldrajzi ismeretek
B típus Kartográfiai vetületek
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kartográfiai térkép fajtái, típusai, méretaránya, tartalma, jelkulcsa.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
A földrajzi nevek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Térképet rajzol
Meghatározza a térkép tematikáját
Kiválasztja az alkalmazandó technológiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Névrajz
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A földrajzi nevek típusai, helyesírása.
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394/2.0/2248-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképi ábrázolások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kartográfiai vetületek
A típus A kartográfiai térképek
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nagy-, közép és kisméretarányú térképek tervezésével és szerkesztésével kapcsolatos
elméleti anyag megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/2.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kartográfiai vetületek
A típus A kartográfiai térképek
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség

252

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tematikus térképek fajtáinak ismerete.
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52. TANANYAGEGYSÉG

394/3.0/2248-06

A térképtervezés

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/3.1/2248-06
394/3.2/2248-06
394/3.3/2248-06
394/3.4/2248-06

60
24
10
12

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
106
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kartográfiai vetületek
A típus A kartográfiai térképek
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tematikus térképek szerkesztésének módszerei, munkafolyamata, a munkalépések
jellemző tevékenységei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kartográfiai vetületek
A típus A kartográfiai térképek
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az atlaszok szerkesztésének módszerei, munkafolyamata, a munkalépések jellemző
tevékenységei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrektúrázás, ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a korrektúrát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térkép korrektúra folyamata, résztevékenységei, munkarészei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/3.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképek helyesbítése, sokszorosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a változtatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cím, jelmagyarázat
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
B típus Történelmi térképek
B típus Falitérképek, földgömbök szerkesztése
B típus Tematikus térképek fő típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség

257

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térkép helyesbítés folyamata, résztevékenységei, munkarészei. A sokszorosítás
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53. TANANYAGEGYSÉG

394/4.0/2248-06

A térképtervezési
alapozógyakorlat

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/4.1/2248-06
394/4.2/2248-06
394/4.3/2248-06
394/4.4/2248-06

0
0
0
0

25
10
24
24

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképi tartalom, jelkulcs
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelkulcs szerkesztés, értelmezés, alkalmazás a gyakorlatban.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképek tervezése, szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nagy-, közép és kisméretarányú térképek tervezésének gyakorlat résztevékenységei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tematikus térképek tartalmának értelmezése a gyakorlatban.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/4.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek ábrázolási módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tematikus térképek tartalmi ábrázolásának módszerei, a résztevéákenységek gyakorlása.
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394/5.0/2248-06

A térképtervezés
gyakorlata

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

394/5.1/2248-06
394/5.2/2248-06
394/5.3/2248-06
394/5.4/2248-06
394/5.5/2248-06

0
0
0
0
0

30
32
15
10
10

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Atlaszok szerkesztése a gyakorlatban, a résztevékenységek elmélyítése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nagy-, közép és kisméretarányú térképek szerkesztése a gyakorlatban, a
résztevékenységek elmélyítése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztázati rajz készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet szerkeszt
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképlap lehatárolása, műszaki jelek
B típus Melléktérképek
B típus Generalizálás és méretarány összefüggései
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztázati rajzok szerkesztése, a munkalépések gyakorlása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrektúra és ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a korrektúrát
Elvégzi a változtatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korrektúra gyakorlati résztevékenységeinek végrehajtása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/5.5/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképek helyesbítése, sokszorosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a változtatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Atlaszok szerkesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
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A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Rajzterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térképek helyesbítése, nyomdai előkészítése. A nyomdai sokszorosítás megfigyelése.
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394/6.0/2248-06

Számítógépes
térképészet elmélete

azonosítója

sza
sza
sza
sza

394/6.1/2248-06
394/6.2/2248-06
394/6.3/2248-06
394/6.4/2248-06

20
20
20
75

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
135
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti szoftver ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem számítógépes térképészeti elméleti ismereteket nyújt. Az általános
informatikai tudásterületeken túl, speciális a térképész szakmához kapcsolódó kartográfia
ismeretek elsajátítását biztosítja.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Vektoros és raszteres adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vektoros és raszteres adatok előállítása. A vektoros és raszteres térképészet elmélete.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
A digitális kartográfiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Állományformátumok
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
C típus Számítógépes térképészet informatikai háttere, kialakulása
B típus Webkartográfia
B típus Digitális térképek felhasználási területei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális digitális kartográfiai ismeretek elsajátítása. A számítógépes térképészet
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/6.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek szerkesztése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térképet tervez
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Generalizálja az objektumokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a korrektúrát
Elvégzi a változtatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Generalizálás szabályai, lépései
B típus Tematikus térképek ábrázolási módszerei
C típus Számítógépes térképészet informatikai háttere, kialakulása
B típus Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
A típus Állományformátumok
B típus Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
B típus Webkartográfia
B típus Digitális térképek felhasználási területei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Térképek olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
75 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tematikus térkép szerkesztése térképészeti szoftverrel. A szoftver használatának
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.1/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti szoftver ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszerkeszti a jelkulcsot, névrajzot, megjelenést
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
B típus Térképkészítés általános célú grafikus szoftverrel
B típus Térképkészítés speciális térképészeti szoftverrel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
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A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem számítógépes térképészeti elméleti ismereteket nyújt. Az általános
informatikai tudásterületeken túl, speciális a térképész szakmához kapcsolódó kartográfia
ismeretek elsajátítását biztosítja.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.2/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Vektoros és raszteres adatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszerkeszti a jelkulcsot, névrajzot, megjelenést
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Azonos formátumra hozza az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vektoros és raszteres térképészeti adatok gyűjtése a gyakorlatban.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.3/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
A digitális kartográfiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszerkeszti a jelkulcsot, névrajzot, megjelenést
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Azonos formátumra hozza az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
B típus Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A digitális kartográfia részfeladainak gyakorlása.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/7.4/2248-06
A tananyagelem megnevezése:
Tematikus térképek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszerkeszti a jelkulcsot, névrajzot, megjelenést
Behatárolja az ábrázolandó területet
Kiválasztja a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot
Adatokat gyűjt
Azonos formátumra hozza az adatokat
Ellenőrzi a munkafolyamatot
Elvégzi a korrektúrát
Elvégzi a változtatásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Matematikai generalizálás, generalizálási küszöb
B típus Síkrajz
B típus Domborzat ábrázolás
B típus Névrajz
B típus Raszteres és vektoros digitális térképészet alapjai
B típus Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
B típus Térképkészítés általános célú grafikus szoftverrel
B típus Térképkészítés speciális térképészeti szoftverrel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű eszköz-, műszerhasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Földmérési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Térképek készítése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Jelkulcs olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Térkép készítése 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Szakmai informatikai szaktanterem
Képzési idő:
88 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tematikus térképszerkesztés kartográfiai szoftverrel.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.1/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program telepítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
CAD-program egyedi és hálózatos telepítését elvégzi
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD alapismeretek, a CAD program szolgáltatásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.2/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program telepítése a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
CAD-program egyedi és hálózatos telepítését elvégzi
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program telepítésének megfigyelése, CAD program szolgáltatásai a gyakorlatban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.3/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki rajzi szabványokat
Felvételi vázlatot készít
Kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 50%
Műszaki rajz készítése leírásból 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program segítségével készített földmérési rajzok értelmezése.CAD program
segítségével földmérési rajzok készítésének lehetőségei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.4/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
CAD program használata a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki rajzi szabványokat
Felvételi vázlatot készít
Kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
Elkészíti CAD-programmal a szakterületén előforduló síkbeli rajzokat
CAD-adatokat más rendszerekkel megosztja (import/export)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok
B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése 50%
Műszaki rajz készítése leírásból 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD program segítségével földmérési rajzok készítése a gyakorlatban
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.5/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-program segítségével összeállításokat modellez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus Modellező program használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Műszaki rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD programmal modellezi a földmérési rajzokat.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.6/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Modellezés a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Parametrikus testmodellezést alkalmaz
CAD-program segítségével modellezi a térbeli elemeket
CAD-program segítségével összeállításokat modellez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus Modellező program használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
5. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Műszaki rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
CAD programmal modellezi a földmérési rajzokat a gyakorlatban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
394/1.7/0557-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki dokumentációkat készít
CAD-adatokat közzéteszi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus CAD
B típus CAD/CAM-rendszerek alapelvei
B típus CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földmérési rajzdokumentációk összeállítása CAD programmal
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