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3. fejezet - Térképek jellemző 
tulajdonságai 

1. 3.1 Bevezetés 

A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek 

készítése és használata során szükséges térképtani alapfogalmakat tárgyalja. Ebben a modulban megismerhetjük 

• a mértékegység és a méretarány fogalmát, 

• a térkép szelvényrendszerek feladatát, kialakításuk módjait, 

• a térképeken előforduló északi irányok különbözőségeit, 

• a Magyarországon alkalmazott szelvényrendszereket, 

• a térképek jellemzőit, csoportosítási lehetőségeit, 

• a topográfiai térképfogalmát. 

A modul elsajátításával áttekintést kapunk a térképészeti alapfogalmakról, a geodéziában, térképészetben 

alkalmazott szelvényrendszerekről. 

Tartalom 

2. 3.2 Mértékegység, méretarány 

A felméréseknél és térképezési munkáknál a hosszmérték egysége a méter. 

A terület mértékegysége 

• a négyzetméter (1 m2), 

• a hektár (100 m*100 m, 10 000 m2). 

A katonai topográfiai térképeken már 1875-től, a polgári földmérésben pedig, Magyarországon 1928-tól 

alkalmazzák a méterrendszert. Korábban öles rendszerű térképek készültek. 

Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a terepen mért adatokat (pl. távolságokat) először egy alapfelületre, majd 

onnan egy vetületi síkra vetítettük. Ezen a vetületi síkon már az egész országra nézve egységesen, egyszerű 

összefüggésekkel számításokat tudunk végezni, az itt kapott adatokat, méreteket, koordinátákat térképre fel 

tudjuk szerkeszteni. Ha ezt a térképet meg is akarjuk jeleníteni (látni is szeretnénk), akkor az első kérdés az, 

hogy  mekkora területet mekkorában  szeretnénk látni. A vetületi síkon lévő adatokat az eredeti méretben 

gyakorlatilag nem tudjuk megjeleníteni, hiszen egy térképlapon (pl. legnagyobb ív papír A0 = 1 m2) csak igen 

kis területet (1 m2) tudnánk ábrázolni (Magyarország területe: ~93     036     000     000  

   m2, 93 milliárd m2. Az ország területének egyben történő ábrázolásához mintegy 520 

km * 320 km méretű papírlapra lenne szükség). A vetületi síkon lévő adatokat, információkat ezért le kell 

kicsinyíteni olyan méretűre, hogy az egy térképlapon (vagy képernyőn) kirajzolva, kellő mennyiségű 

információt szolgáltasson a kívánt területről. 

Térképek méretaránya (M) egy arányszám, amely megmutatja, hogy a  vetületi síkon  leképzett hosszak a 

kirajzolt  térképen  hányad részükre kicsinyítve jelennek meg. Tehát: 
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Az  M méretarány  tehát egy törtkifejezés, melynek számlálójában mindig az egység, nevezőjében pedig az  m 

méretarányszám  szerepel, amely megmutatja, hogy a térképen hányszor kisebbek az ábrázolt hosszak a 

vetületi hosszukhoz képest. A méretarányt azonban a gyakorlatban nem tört alakban, hanem arány formájában 

szokás felírni M=1:m. A Méretarány és a méretarányszám között tehát fordított arányosság áll fenn!  Minél 

kisebb az m méretarányszám értéke, annál nagyobb az M méretarány,  és fordítva. (pl. M = 1:500 

nagyméretarány, M = 1:500 000 kisméretarány.) 

A régi, öles rendszerű térképek méretarányai: 1:1     440, 1:2     880, 1:28     800 voltak. (Az 

1:2     880 méretarány magyarázata: 1 öl = 6 láb, 1 láb = 12 hüvelyk, 1 hüvelyk a terepen = 40 öl, 

ezért: 6*12*40 = 2     880) 

Annak érdekében, hogy a térképekről minél egyszerűbben és gyorsabban méreteket tudjunk levenni, a térképek 

alján, a térkép méretarányában szerkesztett arány mérték szolgál. Ez lehet  egyszerű aránymérték  , ahol a  0  

osztástól balra egy segéd beosztás segíti a  0  osztástól jobbra elhelyezkedő főbeosztás tizedeinek a pontosabb 

leolvasását. 

 
3-1. ábra Egyszerű aránymérték 

Az átlós aránymérték tíz egyszerű aránymérték egymás alá rajzolásával áll elő, és a  0  osztástól balra lévő 

segédbeosztásokat átlósan is összekötik. Ezzel lehetővé válik a –  0  osztástól jobbra lévő – főbeosztás 

századrészeinek is a leolvasása. 

 
3-2. ábra Átlós aránymérték 

3. 3.3 Szelvényrendszerek 

A vetületi síkon megjelenő, térképezendő terület gyakran olyan nagy lehet, hogy a szükséges méretarányban egy 

térképlapra nem tudjuk kirajzolni. (Magyarország példájánál maradva, M=1:10 000 méretarány esetén is ~52 m 

* 32 m-es térképlapra lenne szükségünk.) További kicsinyítés esetén a kívánt információ elveszne. Ezért a 

vetületi sík tartalmát kisebb területekre, ún.  szelvény  ekre osztjuk fel. A térképszelvények határoló vonalait az 

ún.  szelvényhálózat  vonalai alkotják. 

Egy térképszelvény a vetületi síknak a szelvényhálózat vonalaival határolt része. 
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A szelvényhálózat célja, hogy a terület ábrázolását a térképszelvények hézag és átfedés mentesen 

biztosítsák. 

A térképszelvények azonosítására egy szám vagy betű szám kombináció és egy elnevezés szolgál, ezeket 

együttesen a szelvény  nomenklatúrá  jának nevezzük. 

3.1. 3.3.1 Szelvényhálózat kialakítása 

A  szelvényhálózat határvonalai  t a vetületi síkon már meglévő, a teljes térképezett területen áthaladó vonalak 

közül választjuk. Ilyen vonalak: 

• a vetületi rendszer X és Y koordinátatengelyeivel párhuzamos vonalak, más szóval a kilométer hálózati 

vonalak, vagy 

• a földrajzi fokhálózati vonalak. 

 
3-3. ábra A vetületi rendszer koordinátatengelyeivel párhuzamos vonalak a szelvényhálózat vonalai → téglalap 

alakú szelvények (EOTR). 

Ha a vetületi rendszer X és Y koordinátatengelyeivel párhuzamos vonalak, más szóval a kilométer hálózati 

vonalak alkotják a szelvényhálózati vonalakat, akkor derékszögű négyszög (négyzet, téglalap) alakú 

térképszelvényeket kapunk. 

Ha a földrajzi koordinátarendszer vonalai, a hosszúsági körök (meridiánok) és a szélességi körök (parallelkörök) 

alkotják a szelvényhálózati vonalakat, akkor gömbi, vagy ellipszoidi négyszögek lesznek a térképszelvények, 

melyek a legtöbb síkvetületen trapézhoz hasonló alakúak lesznek. Hiszen a hosszúsági körök (meridiánok) 

vonalai a pólusok felé összetartó, a szélességi körök képei egymással párhuzamos görbe vonalak. 
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3-4. ábra A földrajzi fokhálózati vonalak a szelvényhálózat vonalai Trapézhoz hasonló szelvények. (Nemzetközi 

szelvénybeosztás) 

Természetesen szerkeszthető olyan vetület is (pl. Mercator-vetület), melyen a földrajzi fokhálózat derékszögű 

négyszöghálót alkot. Ilyet alkalmaznak pl. a tengeri hajózásnál. (lásd: loxodroma, 1. modul) 

 

3-5. ábra Földrajzi fokhálózat képe különböző vetületeken 

A topográfiai térképeken általában mind a földrajzi-, mind a vetületi koordinátarendszer hálózati vonalait 

feltüntetjük. 

A vetületi rendszer  derékszögű  koordinátarendszerének  koordinátahálózat  át képező vonalakat a térképen 

egymástól 1 km távolságban, 0,1 mm vastag folyamatos vonallal rajzoljuk ki. Kisebb méretarányokban a 

vonalak térköze nagyobb mint 1 km. Ezt  kilométer-hálózat  nak is nevezzük. Értékeiket a kereten kívül 

megírjuk. A kilométer-hálózati vonalak az 1:10 000 méretarányú térképeken 10 cm, az 1:25 000 méretarányú 

térképeken 4 cm távolságra vannak egymástól. 

A  földrajzi fokhálózat  vonalai nemzetközi szelvénybeosztás szelvényhatárvonalai. A szelvény-sarokpontok 

földrajzi koordinátáit megírjuk. Az ívpercek értékeit a külső keretvonalon jelöljük úgy, hogy a  percbeosztások  

közül minden másodikat (0’-1’, 2’-3’, 4’-5’, 6’-7’ és 8’-9’) a keretvonal megvastagítása, a  10 másodperc  

értékeket pedig pontok jelzik. (A térkép méretarányának függvényében változhat.) 
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3-6. ábra Földrajzi fokhálózat és a km-hálózat értékei a topográfiai térkép keretvonalán 

A nemzetközi szelvényhálózat esetében (Magyarországon a Gauss-Krüger és az UTM vetületű térképeken) a 

szelvények keretvonalai a földrajzi fokhálózat vonalai. A keretvonalakon belül pedig a kilométer hálózat vonalai 

futnak végig 1 km távolságban egymástól. A térkép keretvonalán a km értékeket is feltüntetik. 

3.2. 3.3.2 Északi irányok a térképen 

A térképeken az északi irányt többféleképen is értelmezhetjük. Az előző fejezetben láttuk, hogy a térképeinken 

kétféle hálózat vonalrendszerét is feltüntetjük. 

Az egyik a földrajzi fokhálózat, melynek vonalai közül a földrajzi hosszúsági vonalak, a meridiánok, a Föld 

északi és déli pólusain mennek át.  Mindegyik meridián északi ága tehát a földrajzi északi irányba mutat.   

Ez a vetületi síkon változó irány lehet, hiszen a meridiánok képei a pólusok felé  (általában)  összetartó 

vonalak. 

A másik hálózatot a vetületi rendszer síkkoordináta-rendszerének hálózati vonalai, a kilométer-hálózati vonalak 

alkotják.  Az észak-dél irányú kilométer-hálózati vonalak mindig párhuzamosak egymással, az északi 

águk azonban nem a földrajzi észak, hanem az ún. hálózati észak irányába mutatnak.   Ezek a hálózati 

vonalak ugyanis csak az X tengellyel egybeeső kezdőmeridiánnal  (középmeridiánnal)  párhuzamosak.  

Tehát a kilométer-hálózati vonalak a vetületi rendszer kezdőmeridiánjának északi irányát őrzik meg, bármilyen 

távol is vannak a kezdőmeriántól (középmeridiántól). 

A térkép egy pontjában  a meridián képe és az X koordinátatengellyel párhuzamos irány által bezárt 

hegyesszög a   vetületi meridiánkonvergencia   (   μ   ).  Az X tengelytől keleti és nyugati irányban távolodva, 

egyre nő a vetületi meridiánkonvergencia értéke. 
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3-7. ábra Vetületi meridiánkonvergencia 

A terepen a tájékozódáshoz, vagy egy térképszelvény tájékozásához az északi irány kijelölésére gyakran van 

szükségünk. Az északi irány kijelölésére a terepen tájolót (iránytűt) szoktunk használni. Tájolónak nevezzük a 

szögosztással kiegészített mágnestűt. 

A tájoló a mágneses északi irányt jelöli ki  számunkra, mely nem egyezik meg sem a földrajzi, sem a hálózati 

északi iránnyal.  A földrajzi északi irány és a mágneses északi irány között mutatkozó szögkülönbség a   

mágneses deklináció   (   δM   ),  vagy a mágneses elhajlás. Földünk mágneses északi pólusa állandó mozgásban 

van, 170 évvel ezelőtt Kanada északi partjainál volt, ma már több száz kilométerre északra ettől a helytől a 80° 

szélességi körön is túl jár az Arktikus óceánon (2004-ben ~82° földrajzi szélességen és ~113° földrajzi 

hosszúságon található). 
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3-8. ábra A hálózati-, a földrajzi- és a mágneses északi irányok 

 

-  a   hálózati északi irány 
  

 
különbsége: a   vetületi meridiánkonvergencia   (   μ   

) 

-  a   földrajzi északi irány 
  

 
különbsége: a     mágneses deklináció   (   δM   ) 

-  a mágneses északi irány 
  

A katonai topográfiai térképek alján, a keretvonalon kívül feltüntetik a három északi irány egymáshoz 

viszonyított helyzetét és értékét azzal az időponttal együtt, melyre vonatkozik. A mágneses deklináció értékénél 

megadják a várható éves változás értékét is. Ezzel azonban óvatosan kell bánni, mert amíg az 1970-es évekig a 

mágneses pólus átlagosan évente 10 km-t vándorolt, az utóbbi néhány évtizedben mozgásának sebessége már a 

40 km/év értéket is eléri. 
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3-9. ábra Az északi mágneses pólus napi és hosszú távú változásai forrás: 

http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/northpole_e.php (Kanada Geológiai szolgálata) 

3.3. 3.3.3 Az EOTR szelvényrendszere 

Az 1975-től a polgári térképezési feladatoknál alkalmazott Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 

szelvényhálózatának keretvonalai a kilométer-hálózat vonalai. Alapegysége az 1:100 000 méretarányú térképek 

szelvényhálózata. Egy térképszelvény mérete ebben a méretarányban Y irányban 48 km, X irányban 32 km 

kiterjedésű téglalap. Minden M=1:100 000 méretarányú szelvény egy-egy szelvénycsoportot képez oly módon, 

hogy minden szelvény négy nagyobb méretarányú szelvényt tartalmaz az alábbi méretarányok szerint: 

500, 1 000, 2 000, 4 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 

Az egymást követő méretarányokban a térképszelvények által lefedett területek oldalhosszai mindig feleződnek, 

és mivel ez a méretarányszámokra nem igaz (25-10 és 10-4 ezer), ezért a térképszelvények méretei is változnak. 
 

méretarányszám szelvény által lefedett   

terület mérete [m*m] 
térképszelvény mérete   

[cm*cm] 

100 000 48 000 * 32 000 48*32 

50 000 24 000 * 16 000 48*32 

25 000 12 000 * 8 000 48*32 

10 000 6 000 * 4 000 60*40 

4 000 3 000 * 2 000 75*50 

2 000 1 500 * 1 000 75*50 

1 000 750 * 500 75*50 
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500 375 * 250 75*50 

Az 1:100 000 méretarányú szelvények délről észak felé kialakított sávjai 0-tól 10-ig terjedő sáv számot és 

nyugatról keletre kialakított oszlopai 0-tól 11-ig terjedő oszlop számot kapnak. A szelvényszám a sáv és 

oszlopszám egymás mellé írásával jön létre. 

 
3-11. ábra Alap az M=1:100 000 méretarányú szelvény, számozásuk: délről északra 0-tól 10-ig sávok, nyugatról 

keletre 0-tól 11-ig oszlopok 

Egy szelvény négy részre osztásakor a következő nagyobb méretarányú szelvények 1-től 4-ig terjedő további 

számot kapnak. 

 
3-12. ábra Az EOTR szelvények és a szelvényszámok aláosztása 

A megfelelő számot az eddig kialakult szelvényszám után írjuk úgy, hogy a 1:100 000 méretarányú és az 1:10 

000 méretarányú szelvény száma után egy kötőjelet írunk. 

Tehát például egy 1:10 000 méretarányú szelvény száma: 75-312, és ezt tovább osztva, egy 1:500 méretarányú 

szelvény száma: 75-312-2431. 
 

75 - 3 1 2 - 2 4 3 1 
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3.4. 3.3.4 Nemzetközi szelvényezési rendszer 

A Nemzetközi szelvényezési rendszerben a szelvények keretvonalait a földrajzi fokhálózat vonalai alkotják. A 

Földet helyettesítő ellipszoid felületét az Egyenlítőtől kezdve parallelkörökkel 4°-os övekre, Greenwich-től 

kezdve pedig meridiánokkal 6°-os oszlopokra osztották. Az öveket az Egyenlítőtől kezdve északra és délre 

A,B,C...-vel jelölik, az oszlopokat pedig a Greenwich-el átellenes meridiántól nyugatról keleti irányban haladva 

1-60-ig számozzák. 

Magyarország az   L, M   jelű övekre és a   33, 34   jelű oszlopokra esik.  Egy ilyen 4°*6° méretű terület egy 

M=1:1  000  0-00 méretarányú térképszelvény. 

 
3-14. ábra Nemzetközi szelvénybeosztás, 6°*4°-os egységek, M=1:1 000 000 méretarányú szelvények 

Egy M=1:1  000  000 méretarányú térképszelvény területét mindkét irányban 12-12 egyenlő részre osztva 

kapjuk az M=1:100  0-00 méretarányú szelvényeket. Számozásuk az É-Ny-i sarokból indulva, először keleti 

irányban haladva, 1-144-ig tart. A továbbiakban ez a szelvényezési rendszer alapegysége. 

A keretvonalak folyamatos felezésével jutunk az 1:50 000 és az 1:25 000 méretarányú szelvényekhez, a 

negyedek jelölése először a nagy  A, B, C, D,  majd a kis  a, b, c, d    betűkkel történik. Az 1:10 000 méretarányú 

térképszelvények jelölése 1, 2, 3, 4, számokkal történik. 

Továbbá léteznek az 1:500 000, 1:200 000 ma térkép sorozatok, amelyek az 1:1 000 000 szelvényből vannak 

levezetve. 

Tehát pl. a különböző méretarányú szelvények számai: 

M=1:1000 000 méretarányú szelvény száma L-34, 
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M=1: 100 000 méretarányú szelvény száma L-34-57, 

M=1: 50 000 méretarányú szelvény száma L-34-57-A, 

M=1: 25 000 méretarányú szelvény száma L-34-57-A-c. 
 

M-34 - 57 - A - c 

1:1000 

000 

 
1:10

0 

000 

 
1:50 

000 

 
1:25 

000 

 

3-16. ábra Magyarországot érintő M=1: 1 000 000 méretarányú szelvények 
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3-17. ábra A nemzetközi szelvénybeosztás M=1:100 000 méretarányú szelvényeinek számozása (L-34-57) 

 
3-18. ábra A nemzetközi szelvénybeosztás 1:100 000 méretarányú szelvényeinek aláosztása (L-34-57-B-d) 
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3-19. ábra Nemzetközi szelvényhálózati rendszer Magyarország területét lefedő M=1:100 000 méretarányú 

szelvényeinek számozása 

3.5. 3.3.5 Régi magyar szelvénybeosztási rendszerek 

3.5.1. 3.3.5.1 Sztereografikus rendszer öles szelvénybeosztása 

A nagyméretarányú, sztereografikus vetületű és a vetület nélküli rendszerben készült kataszteri térképekhez 

alkalmazták. A szelvényhálózati vonalak a vetületi rendszer koordináta tengelyeivel párhuzamos egyenesek. 

 
3-20. ábra Sztereografikus rendszer öles szelvénybeosztása 
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A területet kelet-nyugati irányban, az X tengelytől 4000 öl szélességű, római számmal jelzett oszlopokra 

osztjuk, észak-déli irányban, az Y tengelytől szintén 4000 öl szélességű, arab számokkal jelzett rétegekre 

osztjuk. Egy 4000 öl * 4000 öl méretű egység területe 10 000 hold, azaz egy négyzetmérföld. Egy ilyen egység 

a szelvénybeosztás alapja. 

Az oszlopok száma előtt az X tengelytől keletre a K.O. (keleti oszlop) jelzést, az X tengelytől nyugatra a N.O. 

(nyugati oszlop) jelzést alkalmazzuk. Az oszlopok számozása az X tengelytől keleti és nyugati irányban nő. A 

rétegek számozása északról délre növekszik, úgy, hogy az Y tengelyt a 32 és 33 számú rétegek veszik közre. 

Egy ilyen alapegység, azaz egy négyzetmérföld szelvényszáma, pl.: K.O. III. 32. (az ábrán az 1 jelű egység)  

Az egy négyzetmérföld területű alapegység 20 db 1000 öl*800 öl méretű szelvényt tartalmaz. Ezek az 1:2880 

méretarányú térképszelvények kelet-nyugati irányban 1000 öl méretűek, így négy oszlopban helyezkednek el. 

Jelölésük minden esetben keletről nyugatra haladva az a,b,c,d kisbetűk. Az 1:2880 méretarányú 

térképszelvények mérete észak-déli irányban 800 öl, így öt réteget képeznek. Jelölésük északról délre haladva az 

e,f,g,h,i kisbetűk. Egy 1:2880 méretarányú térképszelvény szelvényszáma pl. K.O.II.34.ai. (az ábrán a 2 jelű 

szelvény) 

3.5.2. 3.3.5.2 Hengervetületi rendszer öles szelvénybeosztása 

A nagyméretarányú, hengervetületi rendszerben készült kataszteri térképekhez alkalmazták. A szelvényhálózati 

vonalak a vetületi rendszer koordináta tengelyeivel párhuzamos egyenesek. 

 
3-21. ábra Hengervetületi rendszer öles szelvénybeosztása 

A szelvényszámozás alapja, rendszere és a térképek méretaránya azonos a sztereografikus rendszerével, a 

különbség csak annyi, hogy a vetületi sík négy negyedét külön-külön elnevezték az égtájak szerint: ÉK, ÉN, 

DK, DN, és a négyzetmérföld rétegeket az Y tengelytől északra és délre 1-től kezdve számozták. Például a 3 

jelű alapegység szelvényszáma: ÉK II 3, és a 4 jelű 1:2880 méretarányú szelvény szelvényszáma pedig: DK III 

3 bg. 

3.5.3. 3.3.5.3 Sztereografikus és hengervetületi rendszerek méteres 
szelvénybeosztása 

A nagyméretarányú, sztereografikus- és hengervetületi rendszerekben készült kataszteri térképekhez 

alkalmazták. A szelvényhálózati vonalak a vetületi rendszer koordináta tengelyeivel párhuzamos egyenesek. 
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3-22. ábra Sztereografikus és hengervetületi rendszerek méteres szelvénybeosztása 

A méteres rendszerben a szelvénybeosztás alapját a szelvénycsoport képezi, mely az Y tengely (K-Ny) 

irányában 8000 méter, az X tengely (É-D) irányában 6000 méter oldalhosszúságú. A szelvénycsoport területe 

4800 hektár. 

A vetületi sík négy negyedét külön-külön elnevezték az égtájak szerint: ÉK, ÉN, DK, DN, és a szelvénycsoport 

rétegeket az Y tengelytől északra és délre 1-től kezdve számozták arab számokkal. A szelvénycsoport oszlopok 

számozása az X tengelytől keleti és nyugati irányban nő, és római számmal történik. 

Egy szelvénycsoport 25 db 1:2000 méretarányú (K-NY irányban) 1600 méter * (É-D irányban) 1200 méter 

oldalhosszúságú, azaz 192 hektár területű szelvényből áll. Az 1:2000 méretarányú szelvények betűjelzést 

kapnak, melyek az X tengelytől távolodva az oszlopok jelei az a,b,c,d,e kisbetűk, illetve az Y tengelytől 

távolodva a rétegek jelei az f,g,h,i,k kisbetűk. 

Például az ábrán az 5 jelű szelvénycsoport szelvényszáma: DK III 1, a 6 jelű szelvény szelvényszáma: DK I 3 

dh. 

4. 3.4 Térképek csoportosítása 

A térképek az alábbi szempontok szerint csoportosíthatók, jellemezhetők: 

• méretarány, 

• ábrázolás jellege, 

• előállítási mód, 

• tartalom, és az 

• adathordozó szerint. 

Térképek megnevezése méretarány szerint 
 

HELYSZÍNRAJZ 1:1 > M > 1:1 000 

NAGYMÉRETARÁNYÚ térkép 1:1 000 > M > 1:10 000 

KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ térkép 1:10 000 > M > 1:100 000
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KISMÉRETARÁNYÚ térkép 1:100 000 > M 
 

Térképek megnevezése ÁBRÁZOLÁS JELLEGE szerint van: 

• GEODÉZIAI TÉRKÉP  , 

mely a tereptárgyakat alaprajzban, mérethelyesen ábrázolja, csak a pontszerű objektumok esetében (pl. 

geodéziai alappontok) alkalmaz jeleket. 

 
3-23. ábra Geodéziai térkép 

• TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP, 

mely a lehető legnagyobb mértékig törekszenek az alaprajz szerinti ábrázolásra, de a közepes térképméretaránya 

(M=1:10 000 – M=1:250 000) már az esetek többségében megköveteli az egyezményes jelekkel (jelkulccsal) 

történő ábrázolást. 

 
3-24. ábra Topográfiai térkép 

• FÖLDRAJZI TÉRKÉP, 
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mely a kis méretaránya miatt már csak az egyezményes jelekkel történő ábrázolást teszik lehetővé. (pl. földrajz 

atlaszok) 

 
3-25. ábra Földrajzi térkép 

Az ELŐÁLLÍTÁSI MÓD szerint megkülönböztetünk: 

• FELMÉRÉSI TÉRKÉPEKET, vagy ALAPTÉRKÉPEKET,  melyek közvetlenül terepi, vagy 

fotogrammetriai méréssel (elsődleges adatnyeréssel) készülnek. Ide sorolhatók a geodéziai térképek, és a 

topográfiai térképrendszerek legnagyobb méretarányú tagjai. 

• LEVEZETETT TÉRKÉPEKET,  melyek irodában, a nagyobb méretarányú térképekre támaszkodva, a 

kartográfia térképszerkesztési szabályai szerint készülnek. Ide sorolhatók a felmérési méretarányban készült 

topográfiai térképeknél kisebb méretarányú topográfiai térképek, és a kisméretarányú kartográfiai térképek. 

TARTALOM SZERINT lehet: 

• FÖLDMÉRÉSI ALAPTÉRKÉP (kataszteri térképek)  , mely a földrészletek tulajdonviszonyait, a jogi 

határvonalakat, és a földrészleten belüli építményeket hivatott rögzíteni. Szokásos méretarányuk 1:1 000, 1:2 

000, 1:4 000. 
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3-26. ábra Nagyméretarányú földmérési alaptérkép részlet 

• FÖLDMÉRÉSI - MŰSZAKI ALAPTÉRKÉP,  mely a tereptárgyakat a tényleges természetbeni helyükön 

ábrázolja, és műszaki nyilvántartási és tervezési célokat szolgál. Ilyen pl. a nagyvárosok területein létrehozott 

• KÖZMŰ-ALAPTÉRKÉPEK,  melyek már a kataszteri térképekkel szemben a közterületen lévő 

tereptárgyakat is ábrázolják, 

• KÖZMŰ SZAKÁGI térképek,  melyek a közmű alaptérképen egyes szakágak részletes adatait tartalmazzák   

és az 

• EGYESÍTETT KÖZMŰTÉRKÉPEK,  melyek valamennyi előforduló szakágnak csak a nyomvonalait 

tartalmazzák. 

A közmű térlépek méretaránya M=1:500. 
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3-27. ábra Közmű szakági térkép részlet 

 
3-28. ábra Egyesített közműtérkép részlet 
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• TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP,  mely a terep domborzatát is ábrázoló, műszaki szemléletű térkép. A 

tereptárgyakat a méretarány és a jelkulcsos ábrázolás engedte határon belül a tényleges terepi helyükön 

igyekszik ábrázolni, nincs tekintettel a tulajdonviszonyokra, csak a terep jellegére. 

 
3-29. ábra Topográfiai térkép részlet 

• EGYÉB TÉRKÉPEK 

pl. város-, közlekedési-, bánya-, erdő-, hajózási-, vízrajzi-térkép, stb., melyek a különböző felhasználási 

céloknak megfelelő méretarányban, ábrázolással, felmérési móddal és tartalommal készülhetnek. 

ADATHORDOZÓ SZERINT megkülönböztetünk 

• Hagyományosan papírra, fóliára, filmre, stb. rajzolt, nyomtatott ún.  ANALÓG TÉRKÉP  et. 

• Számszerű formában, digitális adathordozón tárolt ún.  DIGITÁLIS TÉRKÉP  et. Ha ezek a térképek csak 

átmenetileg a számítógép memóriájában, vagy a képernyőn jelennek meg, virtuális térképnek is nevezzük 

őket. 

5. 3.5 Topográfiai térkép fogalma 

A topográfia szó görög eredetű. A „toposz” helyet, helyszínt, a „grafein” rajzolást, leírást jelent, tehát a 

topográfia szóösszetétel helyszínrajz készítést jelent. A hely, amelyről rajzot szeretnénk készíteni, a Föld 

felszíne.  A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges 

létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak nevezzük. A   topográfia feladata  a  tereptárgyak 

felmérése és térképi ábrázolása. 

A topográfiai térkép 

• a tereptárgyakat felülnézetben, vízszintes vetületükben, 

• megadott méretarány szerint kicsinyítve, 

• szükség esetén jelek segítségével, 

• a domborzattal együtt ábrázolja. 

A topográfiai térkép a térkép tartalma szempontjából  az alábbi fő egységekből áll: 
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• síkrajz, 

• domborzatrajz, 

• névrajz, 

• szelvénykeret, szelvényhálózat és a kereten kívüli megírások. 

A részletes topográfiai térképek, különösen egy egész országra kiterjedő topográfiai térképmű iránti igény már a 

18. században megfogalmazódott. Ezekre a térképekre elsősorban a hadviselésben volt szükség. A hadszíntér 

kiválasztásához, a seregek mozgásának megtervezéséhez, a hadműveletek előkészítéséhez elengedhetetlen volt a 

terepviszonyok alapos és részletes ismerete. Erre az időre ért el a hadviselés egy olyan szintre, amikor egy 

hadművelet (csata) áttekintése egy dombtetőről már lehetetlen volt. A tervezéshez és az események nyomon 

követéséhez térképekre volt szükség. Korábban is készültek térképvázlatok a csaták helyszíneiről, de ezek csak 

kis területre terjedtek ki, és nem voltak egymáshoz illeszthetők. Az Osztrák-Magyar Monarchia, és benne 

Magyarország teljes területének részletes (M=1:28 800 méretarányú) felmérését a hétéves háború 

tapasztalatainak alapján 1765-ben Mária Terézia rendelte el. Ettől kezdve folyamatosan, napjainkban is 

készülnek M=1:25 000 és kisebb méretarányú katonai topográfiai térképek. 

A második világháborút követő nagy újjáépítési munkák hatására a polgári életben is megnőtt az igény a 

nagyméretarányú, a tulajdonviszonyokat rögzítő kataszteri térképek mellett,  a terep domborzatát is ábrázoló, 

műszaki szemléletű topográfiai térképek  készítésére. A polgári célú topográfiai térképek ettől az időtől 

kezdve M=1:10 000 méretarányban készülnek. 

A korábbi titokvédelmi szabályok feloldása után (1992), ma már mind a katonai, mind a polgári topográfiai 

térképek szabadon hozzáférhetők, megvásárolhatók, nemcsak hivatali, hanem magán célú felhasználásra is. 

A topográfiai térképeket a gazdasági élet számtalan területén alkalmazzák: erdőgazdálkodási feladatok 

ellátásakor, vízügyi tervezésekhez, vízgyűjtő területek áttekintésére, árterületek ellenőrzésére, közlekedés-

tervezéshez, út- és vasútépítési munkák tervezéséhez, energiaellátó hálózatok kialakításához, környezeti 

hatásvizsgálatokhoz, stb.  Tehát a topográfiai térképek ott használhatók előnyösen, ahol a terep 

természetes és mesterséges alakulatainak és domborzati viszonyainak áttekintő jellegű, de még 

elegendően részletes és a természetbeli állapotának megfelelő ismeretére van szükség. 

A topográfiai térképek egy ország egész területéről egységesen készülnek. Ekkora területen általában a Föld 

elméleti alakját már nem tekinthetjük síknak, a terepet viszont kicsinyítve, a térkép sík lapján szeretnénk 

ábrázolni. A topográfiai felmérést megelőzik a felsőgeodéziai és általános-geodéziai feladatok elvégzése, a 

topográfiai munkák szerves részét képezik a fotogrammetriai munkák, majd az elkészült felmérési térképek 

tisztázati rajzait a kartográfusok készítik el a sokszorosítás, a nyomda számára. 

A felsőgeodézia biztosítja a Föld elméleti alakjához a térképezés területén legjobban illeszkedő alapfelületet és 

alapszintfelületet, a felsőrendű vízszintes és magassági alapponthálózatot, a megfelelő vetületi rendszert. Az 

általános geodéziai eljárások biztosítják a felmérésekhez a kellő sűrűségű vízszintes és magassági 

alapponthálózatot. A geofizika a topográfiai térképezéshez közvetlenül a földmágneses jelenségek vizsgálatával 

járul hozzá, hiszen a tájoló használata a terepen való tájékozódáshoz és a műszerálláspontokon a tájékozáshoz 

gyakran elengedhetetlen. A fotogrammetriai eljárások biztosítják a topográfiai térképek síkrajzi tartalmának 

gazdaságos előállításához nélkülözhetetlen ortofotó térképeket, és a domborzatábrázoláshoz közvetlen méréssel, 

térkiértékeléssel a szintvonalakat. A kartográfia készíti a felmérési szelvényekből a nyomdakész tisztázati 

rajzokat, melyekről nyomdai sokszorosítással készül a végtermék, a színes térképnyomat. Ugyancsak a 

kartográfia készíti irodai szerkesztéssel a kisebb méretarányú, úgynevezett levezett térképeket, vagy a 

különböző tematikus térképeket. Nem szabad elfelejtkezni még a nyelvészek, helytörténészek munkájáról sem, 

akik a térképeken feltüntetett és a tájékozódáshoz nélkülözhetetlen földrajzi nevek gyűjtésével, helyesírásával és 

rendszerezésével foglalkoznak. 

6. 3.6 Összefoglalás 

A Térképek jellemzői modulban megismerhettük 

• a mértékegység és a méretarány fogalmát, 

• a térkép szelvényrendszerek feladatát, kialakításuk módjait, 
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• a térképeken előforduló északi irányok különbözőségeit, 

• a Magyarországon alkalmazott szelvényrendszereket, 

• a térképek jellemzőit, csoportosítási lehetőségeit, 

• a topográfiai térképfogalmát. 

A modul elsajátításával áttekintést kaptunk a térképészeti alapfogalmakról, a geodéziában, térképészetben 

alkalmazott szelvényrendszerekről. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a térkép méretaránya? 

2. Mi a szelvényhálózat célja? 

3. Mik alkothatják a szelvényhálózat határvonalait? 

4. Milyen északi irányokat ismer? 

5. Mi az EOTR méretarány sorozata? 

6. Hogyan alakítjuk ki az EOTR szelvényrendszerét és szelvényszámait? 

7. Hogyan alakítjuk ki a nemzetközi szelvénybeosztást és számozási rendszerét? 

8. Milyen jellemzők szerint csoportosíthatjuk a térképeket? 

9. Mit értünk topográfiai térképen? 

10. Mik a topográfiai térkép fő tartalmi egységei? 
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