
 

 

Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

Környezetmérnöki alapszak  

- Környezetmenedzsment specializáció 

Az ismeretkör: Ábrázolási és megjelenítési módok (03) 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 kredit 

Tantárgyai:  

1)Környezeti térinformatika I., Környezeti térinformatika II. 
 

(1.) Tantárgy neve: Környezeti térinformatika II.  

       Tantárgy kódja: MK3KTI2A04KX17 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100% (kredit%) 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 0/4 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): évközi jegy (gyakorlati feladat értékelése alapján) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Környezeti térinformatika I. (MK3KTI1A04KX17) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Területi információs rendszerek 

 

A területi információs rendszerek praktikus eszközként használhatók bármely szakterületen, amelynek 

területi kötődése van. Minden adattípushoz rendelhető területi vonatkozás: a települési, kistérségi, me-

gyei, regionális, országos jellegű adatokból pedig speciális térinformatikai alkalmazások segítségével 

kimutatások, elemzések készíthetők.  

Az adatsorokra épülő elemző rendszerek megalapozhatják a tervező, fejlesztő, döntés-előkészítő mun-

kát. Szakági koncepciók, programok, tervek, beszámolók készítésénél nélkülözhetetlen segítséget nyúj-

tanak.  

A környezetmérnöki munkában használt, illetve annak során hatékonyan alkalmazható adatnyerési 

eljárások megismerése. Vektoros, raszteres és hibrid állományok létrehozása, a velük végzett munka 

elsajátítása, a bennük rejlő hatékonyságnövelést eredményező elemzési lehetőségek megvilágítása. 

 

Alkalmazási területek bemutatása, mintafeladatok készítése. 

 

Tájtervezés, földhasznosítás tervezés 

A tájtervezés fogalmába tartozó globális, regionális és lokális szintű tervek készítése, amelyek a táj 

életébe, a tájháztartásba való beavatkozásnak minősülnek. A táj- és természetvédelem követelményei-

nek és intézkedéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása a térinformatikán keresztül. A földhasz-

nosítási tervezés viszonylag új irányzat. A földhasznosítás változásainak nyomon követése – 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



monitoringozása – térinformatikai módszerrel végezhető a legeredményesebben.  

A táj esztétikai értékelése 

A táj esztétikai értékének becslése egyre növekvő szerepet tölt be a regionális fejlesztési elképzelések-

ben. A minősítés kritériumrendszereinek vizualizálása, csökkentendő az értékelés szubjektívnek tűnő 

elemeit. A területfejlesztési döntéseket ma még főként azok a tényezők motiválják, amelyek jól mérhe-

tők (pl. légszennyezés, vízminőség) a jövő azonban a multidiszciplináris, komplex tájesztétikai értéke-

lés. 

Biotópok térképezése 
Természetes-, természetszerű- és kultúr-ökoszisztémákat foglalja rendszerbe és ábrázolja. A biotóp 

kutatás eredménye jól használható a mindennapi természetvédelmi munkában, és a természetvédelmi 

kezelési és rekonstrukciós tervek készítéshez. Egy bitóp-kataszter létrehozásában nagyon hatékonyan 

alkalmazhatók a térinformatikai módszerek, hiszen a biotóp-térképezéshez számos környezeti tényezőt 

kell egyidejűleg figyelembe venni. 

Védett területek, védett fajok felmérése 
Védett, ill. védendő természeti értékek előfordulási helyeinek felméréséhez, feltérképezéséhez, a védett 

értékek környezetére vonatkozó adatok kezeléséhez, a védett területek és fajok hosszú időn át tartó 

megfigyeléséhez szintén Földrajzi Információs Rendszert (FIR) használnak. A védett területek gyakran 

környezeti szempontból terhelt területek közelében helyezkednek el. A térinformatikai feldolgozás arra 

is lehetőséget nyújt, hogy a védett terület és a (veszélyeztetett) környezete közötti kölcsönhatásokat 

meg lehessen figyelni. 

Védett és védelemre érdemes természeti értékek katasztere 
Magyarország természeti értékeinek (földtani, geomorfológiai, talajtani, vízrajzi) naprakész katasztere 

az érintett területek fejlesztési, rendezési döntéseihez, a környezetkímélő gazdálkodás stratégiájához 

nyújthat rendkívül hasznos tudományos megalapozást. 

Regionális tervezés, várostervezés 

Regionális tervezés – területi tervezés – területfejlesztés tervezése. 

Regionális tervezés, nagyobb területi egységre irányuló, bármely olyan tervezési tevékenység, amely az 

adott területen változásokat irányoz elő, általában jobb, kiegyensúlyozottabb területi szerkezet és vi-

szonyok megteremtése céljából. Az ennek alapjául szolgáló adatbázis általában országos, megyei, köz-

ségi szintű. Területi ábrázolása, elemzése új összefüggéseket világít meg. 

A városi információs rendszerek alkalmazása széleskörű: városi területi adatbázis építés, nyilvántartás-

sal; várostervezés, területi rendezési tervek; közművek nyilvántartása és tervezése; lakossági ügyek 

nyilvántartása; adózás; közigazgatás; tulajdonviszonyok; beépítési lehetőségek. A városi önkormányza-

ti információs rendszereket gyakran városirányítási céllal hozzák létre, melyben egyre jelentősebb sze-

repe van a környezeti szempontú tervezésnek, az élhető település kialakításának. Környezetterhelési 

városi információs rendszer. A környezet minőségét számos tényező befolyásolja, melyek lehetnek 

közvetlen környezeti tényezők (zaj, légszennyezés), műszaki jellegűek (épületek műszaki állapota), 

vagy társadalmi-infrastrukturális (helyi társadalom összetétele, infrastruktúra színvonala). A társadal-

mi-gazdasági alkalmazásokhoz sorolhatók a közlekedési hálózatok, a várostervezési, statisztikai alkal-

mazások is. 

Környezetvédelem, környezeti monitoring, mező és erdőgazdaság 

A környezettel kapcsolatos FIR alkalmazások a legtipikusabb és legfontosabb felhasználási területek-

hez tartoznak, óriási és nagyon sokféle területi adat egymással való összekapcsolásának lehetőségét 

teremtik meg. A hallgatók előtt olyan térbeli kapcsolatok tárulnak fel, amelyeket a térinformatika esz-

közei nélkül nagyon nehéz lenne kimutatni. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Elek István: Bevezetés a térinformatikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2006,2008. 

• Elek István: Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. 

• Sümeghy-Unger-Gál: Térképészet. Jatepress, Szeged, 2009. 

• Lóki József: Digitális tematikus térképészet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 

• Lóki József: Távérzékelés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 

• Debrői-Szabó: Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 

• Kertész Ádám: A térinformatika és alkalmazásai. Holnap Kiadó, Budapest, 1997. 

• Debrői-Szabó: Bevezetés a térinformatikába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 

• Klinghammer István: Térképészet és geoinformatika I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 



• Klinghammer István – Papp-Váry Árpád: Tematikus kartográfia. Tankönyvkiadó, Budapest, 

 1992. 

• Lóki József: GIS (Geographic Information System) alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

 Debrecen,  1998.  

• Dr. Katona Endre - Dr. Mucsi László: Térinformatika.  (Programtervező matematikus és 

 geoinformatikus  hallgatók számára.) Előadás jegyzet. Szegedi 

 Tudományegyetem, 2003. 

• Varga József: Vetülettan. Előadás BME 

• Moholi-Horváth-Zsiga: Térképészeti ismeretek és gyakorlatok. Tankönyvkiadó Budapest, 

 1992. 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) általános és szakmai kompetenciái:  

- Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, 

informatikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket. 

b) tudása:  

- Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tudományos szakmai adatbázisokat, és 

specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket. 

- Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai 

korlátait és problémamegoldó technikáit. 

c) képességei 

- Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és 

minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és 

az adatok értékelésére. 

- Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi valamint hulladékkezelési és feldolgozási feladatok 

javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e 

technológiák üzemeltetésében részt venni. 

- Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő 

részvételre. 

d) attitűd 

- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 

együttműködésre. 

- Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatos fejlessze és világról szerzett tudását frissen 

tartsa. 

e) autonómia és felelősség: 

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 

technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kulcsár Balázs, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Vámosi Attila, 

tanársegéd 



 

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) (ha a KKK szerint előírt) kreditértéke: …… 

időtartama teljes idejű képzésben: …..….hét/óra, (ha ettől eltér) részidejű képzésben: ……...hét/óra 

jellege: összefüggő/több részben szervezhető (a nem kívánt törlendő!, tantervi helye: ………………. 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

 

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

A számítógépes laborgyakorlaton elsajátítottak bemutatása a kiosztott gyakorlati feladat elkészítésével.  

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

- 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

- 

Intézményi felelős (név, beosztás): ………………………… 

 


