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ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki   Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet 

Tantárgy neve: Térinformatika   

Tantárgy neve angolul: Geoinformatics Kredit:  4 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: Levelező Félév a mintatantervben: 4. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Levelező Környezetmérnök BSc 

Tantárgyfelelős:  Oktatók: Gyöngyné Maros Judit 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Informatika (RMTIN1KTLE) 

Félévi óraszám: Előadás:   4 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 8 

Számonkérés módja (s; v; f): f A képzés nyelve: magyar 
A tárgy óra-
rendi helye: 

 P:10:45-11:30 (D.2.204) 

  P:11:40-13:20 (D.2,5.260)  
 

 P:13:30-15:10 (D.2,5.260) 
 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

Az alapvető hardver- és szoftverismeretekre alapozva a hallgatók megismerkednek a térinformatikai rendszerekkel, 
mint az adatbázis-kezelő rendszerek különleges osztályával, és elsajátítják ezen rendszerek helyhez kötött informáci-
óinak gyűjtéséhez, kezeléséhez, elemzéséhez és képi megjelenítéséhez szükséges legalapvetőbb elméleti ismerete-
ket, valamint áttekintést nyernek a térinformatikai adatok szerepével tervezési, irányítási, igazgatási üzemeltetési és 
gazdálkodási problémák megoldása során. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások (1 óra): 

Oktatási 
hét 

Idő-
pont 
(hó-
nap, 
nap) 

Témakör 

1. 
02. 
22. 

Térinformatikai rendszerek: általános fogalmak, összetevők, helyhez kötött információk, térinforma-
tika és térinformatikai rendszerek fogalmai. A térinformatikai rendszerek alkalmazásai: csoportosí-
tás, alkalmazási lehetőségek, szintek, tesszellációs modellek, vektoros megjelenítés, topológia. 

Adatnyerés távérzékeléssel, geodéziai és fotogrammetriai módszerekkel. 

2. 
03. 
22. 

A vetülettan alapjai, vetületek osztályozása, sík-, kúp- és hengervetületek, valós és képzetes vetü-
letek, vetületi torzulások. Magyarországi vetületi rendszerek. 

3. 
04. 
12. 

Térképészeti alapismeretek: a térkép fogalma, méretarány, térképszerű ábrázolások, generalizálás, 
jelkulcs, térképek osztályozása, földrajzi és topográfiai térképek, a térképi ábrázolás módszerei. 

Domborzatábrázolás. Digitális módszerek a térinformatikában, digitális térképészet, webes alkal-
mazások. Szakági ism. 

4. 
05. 
10. 

Elméleti zárthelyi. Beadandó feladatok bemutatása. 

Laborfoglalkozások (2 óra): 

1. 
02. 
22. 

Rétegek és a térinformatikai adatbázis felépítése. Bevezetés a QGIS-be. 

2. 
03. 
22. 

Műveletek vektor rétegen. Raszter réteg digitalizálása. 

3. 
04. 
12. 

Tematikus térképek. Új vektorréteg létrehozása Excel adattáblák importálása útján.  



 

4. 
05. 
10. 

Gyakorlati zárthelyi számítógépen. Beadandó feladatok bemutatása. 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon anyagának ismerete szük-
séges. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

4. konz Az előírt feladat beadása a konzultáció napjáig. 

4. konz. Zárthelyi az előadások anyagából. Laboron feladatok QGIS-ben.  

A félévközi jegy kialakításának módszere: 

Igazolatlan távolmaradás esetén a zárthelyiket a vizsgaidőszak elején egy alkalommal lehet pótolni. 

A félévközi jegy a két zárthelyi eredményéből és a beadott feladat alapján kerül megállapításra. Az elégséges osztály-
zathoz 40%-kot kell elérni. 

 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

 

IRODALOM 

Kötelező:  
Detrekői Á., Szabó Gy.: Térinformatika. Bp. Nemzeti tankönyvkiadó, 2002. 

Zentai L.: Számítógépes térképészet. Bp. ELTE Eötvös Kiadó, 2000. 

Ajánlott: 
Elek István: Térinformatikai gyakorlatok. Bp. ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2007. 

Sárközy Ferenc: Térinformatika. http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm 

Egyéb segédletek:  Előadások, laborok anyaga PPT fájl formájában az elearning rendszerben elérhető. 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 

http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm

