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FÖLDMÉRŐ, FÖLDÜGYI ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 

SZAKMA 

• Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 

• Szakma azonosító száma: 5 0810 17 03 

• Képzési idő: 2 év 

A SZAKMA ISMERTETÉSE 

A szakképzettséggel rendelkező jogosult digitális-térkép kezelő, ingatlan-nyilvántartási ügyin-

téző, továbbá térinformatikai ügyintéző munkakörök betöltésére. 

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus geodéziai jellegű terepi adatgyűjtést végez, 

az irodai feldolgozás során a geodéziai számítások után digitális földmérési térképek szerkesz-

tésében vesz részt. Az ingatlanügyi hatóságoknál a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami 

alapadatokat a földügy informatikai rendszerének használatával kezeli és adatszolgáltatást vé-

gez. Önállóan ellátja a nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai 

részfeladatokat: adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Változatos körülmények közötti terepi-, irodai munkavégzés, önálló, precíz munkavégzés, nyi-

tottság és kapcsolatteremtő készség. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• földmérési adatokat gyűjt; 

• kezeli a digitális terepi adatgyűjtő rendszereket, mérőállomásokat, műholdas helymeg-

határozó rendszereket; 

• feldolgozza a terepi méréseket, digitális térképet állít elő; 
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• használja a digitális fotogrammetria eszközrendszerét; 

• ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi geodéziai munkákat végez; 

• ipari geodéziai terepi munkákat végez; 

• közműtérképi térképeket készít; 

• a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végez; 

• térképi, ingatlan-nyilvántartási és térinformatikai adatokat szolgáltat; 

• távérzékelési feldolgozások rész feladatait elvégzi; 

• piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalko-

zást. 

Napjainkban igen fontos szakma, hiszen az osztatlan ingatlanok kimérése, ipari parkok, zöld-

mezős beruházások, civil építkezések, út-és közműépítések megvalósítása, földügyi nyilvántar-

tások, GPS-navigációk működéséhez aktuális térképek készítéséhez kiváló szakemberek szük-

ségesek. A régióban egyedülálló képzésünk. A képzés során drónvezetői engedély meg-

szerzését biztosítjuk. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a változatos munkát, érdeklődik a térképek és a mű-

szaki informatika iránt, szívesen elsajátítja a korszerű eszközök (műholdas helymeghatározás, 

drónok stb.) kezelését. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK 

• Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 


