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A 23. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Térinformatikus 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: - 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 05 Műszaki informatikus 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2. 2135  Földmérő és térinformatikus 

Térinformatikus 

Térinformatikai ügyintéző 

Térinformatikai asszisztens 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai 
jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-
kezelés, adatintegrálás térinformatikai megjelenítését elvégzi. A felsorolt tevékenységekben alkalmazottként 
munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik. 
A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat és etikai 
normákat. 
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A szakképesítés ráépüléssel  rendelkező képes: 
- a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni 
- a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli 

műveleteket alkalmazni 
- a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni 
- a térbeli információkat térképen megjeleníteni 
- a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait felismerni, 

alapvető eljárásait alkalmazni 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2.  azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 54 481 05 Műszaki informatikus szakképesítés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 10846-12 Térinformatika 
4.4. 10847-12 Geodézia 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és 
a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek. 

 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig. 
 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10846-12 Térinformatika gyakorlati 
5.2.4. 10847-12 Geodéziai  írásbeli  
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) 
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: a szakképzésben résztvevők a szorgalmi időszak utolsó fázisában záró-
dolgozatot készítenek. A záró-dolgozat olyan összefüggő komplex térinformatikai adatgyűjtési, 
adatfeldolgozási, esetleg vizsgálati feladat, amely felöleli a tananyag jelentős részét, és kb. 10 nap irodai 
munkával elkészíthető. A szakdolgozat témáját a jelölt választhatja meg, a szaktanár jóváhagyásával, vagy a 
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feladatot a szaktanár jelöli ki. A szakdolgozat, elfogadása (legalább elégséges szintű elkészítése) a vizsgára 
bocsátás előfeltétele. 
A vizsgázó a szorgalmi időszakban elkészített és értékelt záró-dolgozatát bemutatja, az előre megadott kettő 
témakörből feltett kérdésekről kifejti a véleményét. 
Sikertelennek kell minősíteni a szakmai gyakorlati vizsgát, ha a jelölt a kapott feladatot a szakmai műszaki 
gyakorlat előírásai szerint, az adott határidőre, önállóan, a megfelelő szinten nem tudta elkészíteni! 
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 0 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
Záródolgozatra vonatkozó előírások: 

A záró-dolgozatok tárgya komplex feladat. 
 
B) 
A vizsgafeladat megnevezése: Térinformatikai adatfeldolgozás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatikai műszaki gyakorlatban jellemző szoftverek 
segítségével, térinformatikai adatbázist hoz létre, abban adatokat módosít, adatokat feldolgoz 
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Geomatika 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított 
komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 

Záródolgozatra vonatkozó előírások: 
 A záródolgozatok tárgya komplex feladat. 
 A záródolgozatokat csak a képző intézmény által kiadott, jóváhagyott témában lehet benyújtani. 
A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. 
Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az 
alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet 
tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális 
megoldását. 

 
 
A záródolgozat minősítésének szempontjai: 

formai megfelelés, 
a feladat megértése, 
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a feladat végrehajtása, 
az önálló munka, 
a mellékletek műszaki színvonala. 

 
A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal 
együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Térinformatikai, navigációs műholdas helymeghatározó eszközök 
6.3. Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel 
6.4. Térinformatikai feldolgozó szoftver 
6.5. Térképezési szoftver 

 
 

7. EGYEBEK 
 

A Térinformatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei: 
17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 
15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 
78/2007. (VIII.31.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 
15/96.(III.27.) MKM rendeletben kiadott 54 4641 03 Informatikus (térinformatikus)  

 
 
A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége: 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata 
szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki. 
 


