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A tananyag
Oktatási cél: A hallgatóknak el kell sajátítaniuk a hazai geodéziai vetületek alapvető ismereteit, el

kell mélyíteniük a vetítésekkel kapcsolatos korábbi tanulmányaikat. Készség szinten kell elsajátítaniuk
a karon rendelkezésre álló vetületi átszámításra alkalmas szoftverek használatát.

Tematika: Vetülettani alapfogalmak. / Vetülettan alap- és képfelületeinek áttekintése / Geodéziai
vetületek általános jellemzői / Magyarországon használatos geodéziai vetületek / Vetületi
átszámítások elméleti lehetőségei, gyakorlati megoldásai

Témakör
Előadások:
1.) konzultáció: Vetülettan alapfogalmai, alap- és képfelületei. Gyakorlati feladat:
gömbi geometriai feladatok.
2.) konzultáció: Magyarországi geodéziai vetületek. Gyakorlati feladat: komplex
vetülettani feladat.
3.) konzultáció: Vetületi átszámítások. Gyakorlati feladat: vetületi átszámítási
feladat.
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:

A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:

A konzultációkon a részvétel kötelező.
A félév során két alkalommal kell írásbeli házi feladatot leadni (a második és
a harmadik konzultáción), amelyeket az előző konzultáción kapnak meg a
hallgatók. Az utolsó konzultációs alkalommal kiadott feladat leadása a
vizsgaalkalmával esedékes (így ez nem feltétele a vizsgára bocsátásnak). A
feladatok leadása (az utolsó feladat kivételével) elektronikus formában is
történhet. A konzultációs alkalmak között javasolt a számítási
részeredmények ellenőrzése e-mailben.
Az aláírás megszerzésének feltétele a házi feladatok határidőre és megfelelő
minőségben történő leadása és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
A vizsgajegyet 50 %-ban az évközi feladatok teljesítése, 50 %-ban a vizsgateljesítmény határozza meg.

Hiányzások, pótlások
feltételei:
Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Hiányzás esetén pótolni kell a kiadott házi feladatot az oktatóval egyeztetett
időpontban.

szóbeli
Az aláírást a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időben lehet pótolni.

