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FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

A földmérési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei 

a XXXV. Földmérés ágazat következő szakképesítésének szakmai tartalmát veszik alapul: 

- 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelvhasználat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. Szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

A szakmai fogalmak megfelelő 

helyen és módon történő 

alkalmazása, a lényeg kiemelése. 

A fogalmak 

jelentésváltozatainak 

megkülönböztetése. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása 

Kommunikáció során megfelelő 

szakmai nyelvezet használata, a 

mondatok egymáshoz való 

illesztése.  

Önálló előadásmód. 

  

1.3. Műszaki rajzok 

olvasása, térképi 

információk 

értelmezése 

Rajzi információforrások 

megfelelő használata és 

értelmezése.  

A különböző térképek ábrázolási 

módszereinek helyes értelmezése.  

  

2. Számolási készség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. 

Mértékegységek 

ismerete 

Ismerje és helyesen alkalmazza 

a földmérési műszaki 

gyakorlatban használatos hossz-, 

terület- és 

szögmértékegységeket. 

Legyen képes helyesen 

értelmezni a régebben és ma 

használatos mértékegységek 

nagyságrendjét. 

Ismerje és helyesen alkalmazza 

a földméréshez kapcsolódó 

hossz-, terület- és 

szögmértékegységeket, a 

mértékegységek közötti átváltási 

lehetőségeket. 
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2.2. Mennyiségek 

érzékelése 

Legyen képes kezelni a 

mennyiségek közötti 

különbségeket a szög-, hossz- és 

terület-mértékegységek esetén. 

  

2.3. Egyszerű 

számolási feladatok 

Legyen képes a földmérésben 

előforduló mérési módszerekhez 

kötődő, egyszerű számolási 

feladatok elvégzésére.  

  

3. Megbízhatóság 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Precíz 

munkavégzés 

A számítások során ügyeljen a 

precíz munkavégzésre. 

  

3.2. 

Döntésképesség 

Tudja eldönteni, hogy milyen 

mérési, illetve feldolgozási 

módszer lesz a legmegfelelőbb a 

feladat elvégzéséhez. 

  

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Geodézia alapjai 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. Geodéziai 

alapjai 

Ismerje 

- a geodézia fogalmát, 

tárgyát, feladatát, helyét a 

tudomány fáján, rész-, társ- 

és rokontudományait, 

- a vízszintes és magassági 

alappontokat, azok jellemző 

állandósítási módjait. 

Tudja bemutatni a Föld alakját, 

matematikai és fizikai jellemzőit. 

Ismerje a pontjelöléseket. 

1.2. A vízszintes 

mérés egyszerű 

eszközei, módszerei 

Ismerje 

- a vetítőket, libellákat, a 

kitűző rudat, 

- a kettős derékszögű 

szögprizmák lényegét, 

- a hosszmérés egyszerű 

eszközeit, 

- a vízszintes mérés 

alapműveleteit. 
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Tudja bemutatni a derékszögű 

részletmérést. 

1.3. A 

szintezőműszer és 

használata 

Ismerje 

- a szintezés fogalomkörét: 

- a mérést szintezőműszerrel, 

- a szintezés alapelvét, 

- a magasság meghatározását 

horizontsíkkal, 

- a vonalszintezés és a 

részletpont-szintezés 

végrehajtását és számítását, 

- az abszolút és relatív 

magasságot. 

Tudja azonosítani a 

szintezőműszer részeit és 

tartozékait. 

  

1.4. Vetületi és 

alappont-hálózati 

ismeretek 

Ismerje 

- az alappont-hálózati 

alapokat: 

- a matematikai és az EOV ÉK-

i geodéziai koordináta-

rendszerét, 

- Magyarország vízszintes és 

magassági alappont-

hálózatait. 

Tudja bemutatni 

- a vetülettani alapokat, 

- a geoidot és helyettesítő 

felületeit, 

- a geodéziai vetítéseket, 

- a vetületi torzulásokat, 

- a geodéziai vetületek 

sajátosságait, 

- az EOV-t. 

Ismerje 

- a matematikai és geodéziai 

koordináta-rendszereket, 

azonosságokat és 

különbségeket, 

- a magassági 

alapszintfelületeket. 
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1.5. A vízszintes és 

magassági szögmérés 

műszere, 

végrehajtása 

Ismerje 

- a vízszintes és 

magassági szög fogalmát,  

- a vízszintes szög- és 

iránymérést, 

- a magassági 

szögmérést,  

- az ismert ponton mért 

iránysorozat tájékozását, 

- a pontraállás műveletét. 

Tudja azonosítani a teodolit 

részeit és tartozékait. 

Tudja ismertetni a pontraállást. 

1.6. A mérőállomás Ismerje 

- a fizikai távmérés elvét, 

lehetőségeit, 

- a legfontosabb beépített 

programokat. 

Tudja 

- azonosítani a mérőállomás 

részeit és tartozékait, 

- bemutatni és végrehajtani a 

poláris részletmérést. 

Ismerje a távmérés 

végrehajtását, a mérőállomások 

kialakulását. 

1.7. A műholdas 

helymeghatározás 

Ismerje 

- a műholdas 

helymeghatározás 

geometriai elvét, 

- a statikus és kinematikus 

módszereket, 

- a magyarországi OGPS 

hálózatot. 

Tudja bemutatni a műholdas 

helymeghatározó rendszereket 

és azok alrendszereit, a 

navigációs és geodéziai célú 

adatgyűjtést, az abszolút és 

relatív helymeghatározást, a 

valós idejű és utólagos 

feldolgozást.  

Tudja bemutatni a kód- és 

fázismérést, a valós idejű és 

utólagos feldolgozást.  

Tudja azonosítani a statikus és 

kinematikus módszereket. 

1.8. Vízszintes 

koordinátaszámítások 

Ismerje a mérési hiba 

fogalmát, a hibák kezelésének 

lehetőségeit, hibahatár szerepét, 

a mérési hibák csoportosítását. 

Legyen képes értelmezni és 

ismertetni  

- a poláris és derékszögű 

koordinátákat, 

Legyen képes értelmezni és 

ismertetni 

- a külpontosan mért irányok 

és távolságok 

központosítását, 

- koordináta 

transzformációkat. 
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- az I. és II. geodéziai 

alapfeladatot, 

- a tisztán irányméréses 

alappont- 

- meghatározások közül az 

előmetszést,  

- a tisztán távméréses 

alappont-meghatározások 

közül az ívmetszést, 

- a vegyes alappont-

meghatározások közül, a 

poláris pont, a szabad 

álláspont meghatározásokat, 

illetve a szabad sokszögvonal 

számítást. 

1.9. 

Magasságszámítások 

Legyen képes értelmezni és 

bemutatni a trigonometriai 

magasságmérést és számítását. 

  

2. Térképismeret 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. 

Térképtörténeti és 

térképolvasási 

ismeretek 

Ismerje a hazai térképezés 

történetének legfontosabb 

mérföldköveit. 

Tudja 

- megkülönböztetni a 

kataszteri és katonai célú 

felméréseket, 

- bemutatni a térképi 

ábrázolás jellemzőit, a 

térképek csoportosítását, 

a földmérési térkép formai 

és tartalmi megjelenéseit, 

- értelmezni a térképi 

tartalmat és a jelkulcsot. 

Ismerje Magyarország katonai 

felméréseit. 

2.2. Mérés a 

térképen 

Legyen képes értelmezni és 

bemutatni 

- a földmérésben használatos 

szög-, hossz- és terület-

mértékegységeket, 

- a méretarányt, 

- a térképi irányok, hosszak, 

területek mérésének 

lehetőségeit. 
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2.3. 

Területszámítás, 

területosztás 

Ismerje a háromszög, a 

paralelogramma és a trapéz 

területosztását alappal 

párhuzamos, alapra merőleges 

irányban. 

Tudja bemutatni 

- a szabályos idomok 

területeinek kiszámítását, 

- a szabálytalan idomok 

koordinátákból történő 

területszámítását. 

Ismerje az objektumok terület 

meghatározásának módszereit. 

3. Topográfia 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Domborzattan Ismerje a terepfelszín a fő-, 

mellék- és jellemzőbb 

részletidomait, az idomvázrajzot. 

Tudja azonosítani a 

terepfelszín idomait a földmérési 

topográfiai térképen. 

Ismerje a terepfelszín a fő-, 

mellék- és részletidomait, az 

idomvázrajzot. 

3.2. Magassági 

ábrázolások 

Ismerje a domborzatábrázolás 

módszereit.  

Legyen képes bemutatni és 

értelmezni a domborzat 

szintvonalas, valamint kótált 

pontokkal történő ábrázolását.  

  

4. Geodéziai alapszámítások, geodézia gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. Geodéziai és 

térképi alapszámítások 

Legyen képes 

- elvégezni szögekkel az 

alapműveleteket, 

- átszámításokat 

végezni: 

- szögek esetén a 

360-as 

fokrendszerben, 

- hosszak esetén bécsi 

ölben és méterben 

megadott értékek 

között, 

Legyen képes 

- elvégezni szögekkel 

történő műveleteket, 

- elvégezni a szög-, hossz- 

és területátszámításokat. 
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- területek esetén 

négyszögölben és 

négyzetméterben 

megadott értékek 

között, 

- értelmezni a hossz-, 

terület- és 

szögmértékegységen 

belüli értékek 

nagyságrendjét,  

- elvégezni a méretarány 

számításokat 

távolságokra és 

területekre. 

4.2. A vízszintes 

mérés egyszerű 

eszközeinek használata 

Ismerje 

a derékszögű 

részletmérést: 

- a derékszögű 

talppontkeresést, 

- a hosszméréseket 

mérőszalaggal, 

- a mérési jegyzet 

készítését.  

  

4.3. Szintezés Ismerje  

- a vonalszintezés és 

részletpont-szintezés 

részműveleteit 

- leolvasást a szintezőlécen, 

- a szintezés végrehajtását, 

legfontosabb szabályait, 

- a szintezés 

munkarészeinek 

kezelését, 

- a magasság 

meghatározását 

horizontsíkkal. 

  

4.4. A teodolit 

használata 

Ismerje hogyan kell a 

teodolittal 

- pontra állni, 

- az állótengelyt 

függőlegessé tenni, 

- az irányzást elvégezni, 

- a szögeket leolvasni, 

- vízszintes iránysorozatot 

mérni, 

- zenit szögeket mérni, 

Legyen képes elvégezni az 

iránysorozat tájékozásának 

számítását közepeléssel és 

súlyozással. 
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- a szögmérés munkarészeit 

kezelni. 

Legyen képes elvégezni 

a teodolittal mért adatok 

feldolgozását: 

- az I. és II. geodéziai 

alapfeladat számítását, 

- az iránysorozat 

tájékozásának számítását 

közepeléssel, 

- a trigonometriai 

magasságmérés 

számítását, 

- az objektumok 

magasságának mérését és 

számítását. 

4.5. 

Területszámítások, 

területosztások 

Legyen képes értelmezni és 

elvégezni a területszámítást 

koordinátákból. 

Legyen képes értelmezni és 

elvégezni a szabályos idomok 

területszámítását és 

területosztását 

(paralelogramma, háromszög, 

trapéz) alappal párhuzamosan, 

alapra merőlegesen és legyező 

alakban. 

4.6. Mérőállomások 

használata 

Ismerje mérőállomással 

- a vízszintes és magassági 

szög mérését, 

- a távmérés 

végrehajtását, 

- az adatrögzítést és 

kiolvasást a műszerből. 

Ismerje mérőállomással 

- vízszintes poláris 

mérést, 

- trigonometriai 

magasságmérést. 

4.7. Műholdas 

helymeghatározó 

eszközök használata 

Ismerje a GNSS eszközöket 

- a navigációs, a 

térinformatikai, a 

geodéziai műholdas 

helymeghatározó 

eszközöket, 

- az adatrögzítést és a 

kiolvasást. 
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4.8. Vízszintes 

koordinátaszámítások 

Legyen képes értelmezni és 

elvégezni 

- a vízszintes alappont-

meghatározások 

számítását, 

- a külpontosan mért 

irányok és távolságok 

központosításának 

számítását, 

- a tisztán irányméréses 

alappont-

meghatározások az 

előmetszés számítását, 

- a tisztán 

távolságméréses 

alappont-

meghatározások az 

ívmetszés számítását, 

- a vegyes alappont-

meghatározások, a 

poláris pont és a szabad 

álláspont számítását. 

  

4.9. 

Magasságszámítások 

Legyen képes értelmezni és 

elvégezni  

- a magasságszámításokat, 

- a trigonometriai 

magasságmérés számítását. 

  

5. Digitális térképkezelés 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

5.1. Térképkészítési 

technológiák 

  Ismerje 

- a helyrajzi számozást és a 

területszámítást, 

- a hagyományos térképek 

digitális átalakítását, a 

digitalizálás különböző 

módszereit, 

- a topográfiai térkép 

készítésének módszereit, 

- a sík-, a név- és a 

domborzatrajzot, a 

topográfiai jelkulcsokat, 

kereten kívüli 

megírásokat. 
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Legyen képes értelmezni és 

bemutatni 

- a földmérési 

alaptérképek 

készítésének 

módszereit, 

- a földmérési, topográfiai 

és tematikus térképek 

tartalmát. 

6. Fotogrammetria 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

6.1. A 

fotogrammetria 

alapjai 

  Ismerje a fotogrammetria 

fogalmát, feladatát, módszereit, 

termékeit, 

a lencsék képalkotását, a 

képalkotási hibákat, a 

lencserendszereket 

(objektívek). 

Tudja bemutatni a 

fotogrammetria geometriai, 

matematikai, optikai alapjait. 

Tudja értelmezni 

- projektív geometria 

alapelemeit, 

alapfogalmait,  

- a sík- és térbeli 

transzformációkat,  

- a képi és terepi pontok 

matematikai kapcsolatát. 

6.2. Hagyományos 

és digitális kép 

  Ismerje a hagyományos 

fénykép és a digitális kép 

jellemzőit. 

Tudja bemutatni a digitális 

képrögzítést. 

Tudja értelmezni 

- a mérőkép alapfogalmait, 

jellemzőit, készítésének 

sajátosságait,  

- a mérőfénykép torzulásait 

és a mérőfénykép 

kiértékelésének különböző 

módszereit. 
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7. Jogi és ingatlan-nyilvántartási ismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

7.1. Államigazgatási 

alapismeretek 

  Ismerje a hatalom és 

szuverenitás fogalmait, az állam 

sajátosságait, az alkotmányt, a 

választási rendszert, az 

államszervezet felépítését. 

Tudja bemutatni 

- a földügyi szakigazgatási 

szervezet felépítését, 

- a földhivatalok általános 

feladatait, 

- a földhasználati 

nyilvántartást. 

7.2. Jogi 

alapismeretek 

  Ismerje a jog fogalmát, a 

jogalkotást és a jogforrásokat, a 

jogszabályok fogalmát.  

Legyenek alapvető polgári jogi 

ismeretei 

- a tulajdonjogról, 

- a tulajdonjog megszerzéséről, 

védelméről, 

- a közös tulajdonról, 

- a használati jogokról, 

- a személyes adatok 

védelméről, 

- a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról. 

Tudja bemutatni az ingatlan-

nyilvántartási eljárást, annak 

alanyait, folyamatát.  

8. Térinformatika 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

8.1. Térinformatikai 

rendszer alapjai 

  Ismerje a térinformatikai 

rendszerek fogalmát, a GIS 

használatának jelentőségét és 

alkotóelemeit. 

Tudja bemutatni az adatbázis-

kezelő rendszerek alapfogalmait, 

az adatmodellek fajtáit. 
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8.2. Adatmodellek, 

adatbáziskezelők 

  Ismerje az adatminőség 

alapfogalmait, az adatminőséget 

befolyásoló tényezőket és a 

meta-adatokat.  

Tudja értelmezni 

- a modelleket általában,  

- a térbeli modellezés 

folyamatát, a térbeli 

adatmodellek típusait, 

jellemzőit,  

- a vektoros és raszteres 

modelleket, hálózatokat, 

domborzatmodelleket. 
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