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1. A tantárgy kódja: ZNEHK033107 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Térinformatika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Geographical Information Systems 

4. Kreditérték: 3 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Védelmi infokommunikációs 

rendszertervező mesterszak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Műveleti Támogató Tanszék, 

Katonaföldrajzi és Tereptan Szakcsoport 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kállai Attila 

mk. alezredes, egyetemi docens, PhD 

8. A tanórák száma: 

8.1. Összes óraszám (előadás + gyakorlat): 

8.1.1. Nappali munkarend: 30 (20+10) tanóra 

8.1.2. Levelező munkarend: 9 (6+3) tanóra 

8.2. Heti óraszám nappali munkarend: 2 (1+1) tanóra 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):  

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a földrajzi tér informatikai alapú 

modellezésének alapjait; a térinformatikai modellezés elveit és az alkalmazott 

modellek típusait; a földrajzi vonatkozású adatok főbb típusait, gyűjtésük és 

feldolgozásuk módszereit és eszközeit; az adatnyerési eljárások fajtáit és jellemzőit, a 

térinformatikai adatbázisok építésének, szervezésének és kezelésének eszközeit és 

eljárásait. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul):  

The aim of the subject is to make students familiar with basics of geospatial modelling 

on base of informatics, as well as with modeling principles and types of applied 

models; to provide them with main types of geodata, and tools and methods of data 

collection and data processes. Students will get a picture of building, organization and 

processing of GIS databases. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): 

Magas szintű elméleti tudás a térinformatikai rendszerek alkalmazhatóságával 

kapcsolatban. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul): 

High level theoretical knowledge about the applicability of GIS systems. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 
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14. A tantárgy tematikája: 

1. A térinformatika alapjai. A térinformatika helye és szerepe a nemzetgazdaság és a 

honvédelem különböző ágazataiban. Az MH digitális térképészeti szakanyagai.  

2. Geometriai vonatkozási rendszerek a térinformatikában. A térinformatika 

modellalkotási folyamata és a modellezés eljárások leírása. 

3. A földrajzi vonatkozású adatnyerési eljárások és adatforrások. A térinformatikai 

rendszerek összetevői. 

4. Térinformatikai adatbázisok létrehozása és kezelése. Térbeli információs adatbázis 

rendszerek kialakítása. Szabványos és szabad felhasználású adatbázisok. 

5. A globális helymeghatározás jelentősége a térinformatikában. Geolokációs 

alkalmazások és rendszerek térinformatikai összefüggései. 

15. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: évente / 4. szemeszter 

16. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 

távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A tantárgy ismeretanyaga elsajátításának alapfeltétele a hallgató aktív részvétele a 

foglalkozásokon, különös tekintettel az ismeretszint felmérő és a komplex gyakorlati 

foglalkozásokra. A hallgató — igazolható okokkal — a foglalkozások legfeljebb 

egyharmadáról hiányozhat. Az elmaradt elméleti és ismeretszint felmérő foglalkozások 

a tantárgy oktatójával egyeztetett konzultáció keretében pótolhatók. A külső helyszínen 

tartott gyakorlati foglalkozások csak abban az esetben pótolhatók, ha a tanórarend ezt 

lehetővé teszi. 

17. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

Az ismeretanyagot feldolgozó témakörök elsajátítási fokát zárthelyi írásbeli 

feladatsorral és önállóan végrehajtandó komplex gyakorlati feladattal kell felmérni. 

18. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 

a) aktív hallgatói részvétel a foglalkozások legalább 60%-án; 

b) az írásbeli ismeretszint felmérő foglalkozás feladatainak és a komplex gyakorlat 

sikeres (legalább elégséges szintű) teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének alapja minden hallgatónál az elméleti ismereteket felmérő 

zárthelyi írásbeli dolgozat legalább elégséges szintű végrehajtása és a komplex 

gyakorlati feladat sikeres megoldása. A zárthelyi írásbeli dolgozat értékelése az elért 

maximális pontszám 60%-ig elégtelen; 61-70%-a között elégséges; 71-80%-a között 

közepes; 81-90%-a között jó; e felett jeles. 

19. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

19.1. Kötelező irodalom (Compulsory readings): 

— DETREKŐI Ákos; SZABÓ György: Térinformatika, egy. tankönyv, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2007. (Geoinformation Systems, university textbook) 

— KÁLLAI Attila: Globális helymeghatározó rendszerek (Global Positioning 

Systems, university textbook) ZMNE, Budapest, 2004. 

19.2. Ajánlott irodalom (Recommended readings):  

— Szabóné dr. SZALÁNCZI Erika: Térinformatika, egy. jegyzet (Geoinformation 

Systems, university textbook), ZMNE, 2000. 
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— Szabóné dr. SZALÁNCZI Erika: Digitális kartográfia, egy. jegyzet (Digital 

Cartography, university textbook) ZMNE, Budapest, 2001. 

— MÁRKUS Béla (szerk.): Térinformatika, tankönyv. (Geoinformation Systems, 

university textbook) NyME Geo, Székesfehérvár 2004. 

— ELEK István: Bevezetés a térinformatikába (Introducing to GIS) ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, 2006. 

— TÓZSA István: Vizuális közszolgáltatás - Térinformatika és e-Government (Visual 

public service – Geoinformatics and e-Government, university textbook), egy. 

jegyzet, e̵Government Alapítvány; HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 

2008. 

— PAPP-VÁRY Árpád: Térképtudomány – A pálcikatérképtől az űrtérképig. (Science 

of map – From stick-maps to satellite photomaps) Kossuth Kiadó, Budapest 2007. 

 

Budapest, 2018. február 22-én 

 

 Dr. Kállai Attila mk. alezredes 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 

 


