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14. fejezet - Kitűzések 

1. 14.1 Bevezetés 

Mielőtt az egyes munkák végrehajtásának folyamataira rátérnénk, meg kell ismerkedni a kitűzésekkel is 

általánosságban, hogy a konkrét feladatoknál (bár egyes esetekben csak maga a kitűzés lehet a konkrét megbízás 

tárgya) különösebb ismétlések nélkül elegendő legyen csak a sajátosságokra koncentrálni. 

A modulból megismeri: 

• a kitűzésekkel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, a kitűzések csoportosításait, dokumentálásának 

általános módját és képet kap a megbízhatóságukról; 

• a derékszögű adatokkal és polárisan (tahimetrikusan) és egyéb módszerekkel végezhető kitűzések és 

• a köríves kitűzési feladatok algoritmusait, végrehajtásának szabályait. 

A tananyag elsajátítása után képes lesz: 

• felismerni a kitűzés fontosságát és végrehajtásának feltételeit, 

• választani az egyes módszerek között az adott feladat ismeretének 

• végrehajtani a megismert kitűzéseket. 

2. 14.2 A kitűzés fogalma, tárgya, feladata és 
módszerei 

2.1. 14.2.1 A kitűzés fogalma, tárgya és feladata 

A kitűzés során térképi, vagy tervezett létesítmények vagy határvonalak számszerűen adott vagy térképen 

ábrázolt jellemző pontjait - meglévő vagy ebből a célból meghatározott numerikus vagy gra-fikus alappontok 

felhasználásával - kitűzési méretek alapján a terepen kijelöljük, és az azonosított terepi pontokat megjelöljük. 

A kitűzés történhet vízszintes és magassági értelemben. Jelen tárgyban csak a vízszintes értelmű kitűzéseket 

tárgyaljuk, melyek elsősorban a különféle telekalakítások, területrendezések és a vonalas létesítmények 

megépítéséhez szükségesek; továbbá a kisajátítások által igényelt (felvetett) kitűzések végrehajtását jelenti. 

A magassági kitűzéseket, továbbá az ipari létesítmények építési munkái-hoz tartozó kitűzéseket és általában a 

szabatos kitűzéseket a Mérnökgeodézia c. tantárgy ismerteti. 

Telekalakítások során, föld- és te-rületrendezési munkáknál a feladat pl.: a lakótelepek elhatároló vo-nalának, 

utcahálózatának, az egyes földrészletek határvonalainak, valamint mezőgazdasági üzemek telephelyeinek, 

üzemi táblák, er-dősávok elhatároló vonalainak, továbbá épületek, építmények jel-lemző pontjainak a kijelölése. 

Vonalas létesítmények kitűzésének feladata: az út-, vasút- vagy csatorna-hálózat, továbbá különféle vezetékek 

tengelyvona-lának és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, műtárgyak jellemző pontjainak, valamint a 

létesítményekhez tartozó földterület elhatároló vonalának a terepen való kijelölése. 

Bármilyen jellegű kitűzéskor végeredményben minden esetben: 

• alakjelző fő- és 

• részletpontokat 

kell kitűznünk. 

Alakjelző főpontoknak nevezzük: 
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• valamely egyenes két vég-pontját, 

• a törtvonal töréspontjait, 

• az ív elejét és végét, a körív középpontját, valamint 

• az épületek és műtárgyak főfalsík-jainak sarokpontjait. 

Az alappontok elsősorban a főpontok kitűzéséhez használandók. A rendűségükön keresztül a kitűzés 

pontosságának alapjait befolyásolják és tájékozási lehetőséget adnak a kitűzött pontok környezetbe való 

beillesztéshez. 

Amennyiben szükséges, az országos alapponthálózatra támaszkodva alappontsűrítést (pl. sokszögelést, GPS 

mérést) végzünk. 

Az alappontok kitűzésének fontos szempontja, hogy azok a tervezett létesítmények megvalósulása után is 

fennmaradjanak. A főpontok esetében ez nem mindig megoldható, mert azok helye kötött ugyanúgy, mint a 

részletpontoké. 

A kitűzéshez az alakjelző főpontok koordinátáit ismerni kell. A koordinátákat a tervezés megadott feltételei 

alapján számíthatjuk ki. Gyakran szükséges ehhez, hogy a terve-zéssel érintett terület határvonalán fekvő 

töréspontokat bemér-jük, és a bemért pontok koordinátáit meghatározzuk. Máskor - a szabatosan vagy egyéb 

módszerrel numerikusan felmért területen - pl. a határvonal tö-réspontjainak a koordinátái a korábbi felmérésből 

már rendelke-zésre állnak. A kitűzéshez szükséges alappont-hálózatot előbbi esetben a beméréshez, utóbbi 

esetben az adott (pl. határ-) pontok ellen-őrzéséhez is felhasználjuk. Különleges pontossági elvárások esetén 

speciális kitűzési alapponthálózatot szokás létesíteni (lásd a Mérnökgeodézia tantárgyban). 

Minden egyéb pontot részletpontnak nevezünk. Jellemzőjük, hogy általában a két főpontot összekötő 

egyenesen, illetve körí-ven fekvő további pontok. Kitűzési méreteik többnyire a főpontoktól egysze-rűen 

képezhetők. 

A kitűzendő részletpontok országos rendszerbeli koor-dinátáit nem mindig kell kiszámítani (sokszor csak a 

főpontokat összekötő egyenes szakaszokra vonatkozó folytatólagos kitűzési méretekre van szükség), azonban a 

részletpontok kitűzési méretei számításához - csakúgy, mint az alakjelző főpontok esetében, illetve a koordináta-

számításukhoz - valamely geometriai követelmény megadása szükséges. Emellett természetesen egyéb célból a 

koordináták meghatározását is általában elvégezzük. Sőt, ezekkel a kitűzések méreteinek számítása vagy maga a 

végrehajtás is ellenőrizhető. 

A körív részletpontokat kitűzhetjük az érintő egyenesről, vagy a fő-pontokat összekötő húrról derékszögű 

koordinátákkal, esetleg a mérési vonalhálózatról a körív főpontjaival együtt, de más megoldások is léteznek. 

Általában az egy egyenesen fekvő pontokat az egyenesbe fektetett mérőszalaggal, folytatólagos hosszméréssel 

tűzzük ki, mert a pontok egyenkénti poláris vagy ortogonális kitűzésével - a kitűzés hibái miatt – általában nem 

biztosítható, hogy a kitűzött pontok egy egyenesbe kerüljenek. Nagyobb pontossági igény (vagy nem ideális 

mérőpálya) esetén a hosszmérés történhet az egyenes egyik végpontjára felállított távmérővel/mérőállomással is. 

Koordináták alapján történő kitűzés feltétele, hogy 

• mind az alappontok, 

• mind a kitűzendő alakjelző főpontok koordinátáit ismerni kell (a részletpontokét – mint írtuk – nem mindig 

kell kiszámítani). 

Szükség esetén a számításhoz előzetesen bemérést is kell végezni. 

Részletpontoknál gyakran elég a főpontokhoz viszonyított helyzeti adat, esetleg a tervezés "feltételei" alapján 

számíthatunk kitűzési adatokat. 

A kitűzés célja tehát: 

• térképen szereplő határvonal, vagy 

• tervezett létesítmény jellemző pontjainak (alakjelző- és töréspont), valamint 
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• terepi (helyszíni) megjelölése. 

A kitűzéseket - alapvetően : 

• koordináták alapján, vagy 

• méretek alapján (esetenként vegyes módszerrel) végezhetjük el. 

Numerikus megoldásnak tekintjük a mérésen alapuló koordináták, és az eredetileg mért, adatok felhasználásával 

végzett kitűzést. 

Grafikusértékű adatnak tekintendő a térképről (lemért (digitalizálással nyert) koordináta és a lemért (és a 

méretváltozás figyelembevételével kapott) távolság is. A térkép nem feltétlen földmérési alaptérkép (bár egyes 

szakértői munkáknál néha vissza kell „nyúlni” a korábbi, analóg térképi ábrázoláshoz), lehet: 

• rendezési (településszerkezeti vagy szabályozási terv), 

• kiviteli terv (melyeket kinyomtatva vagy néha legfeljebb csak PDF formátumban bocsátanak 

rendelkezésünkre), esetleg 

• bizonyos közműveket vagy más objektumokat grafikusan ábrázoló helyszínrajz, stb. 

Mind a mérésből számított, mind a levett (és ugyancsak javított) koordináta alapvetően a koordináta-számítások 

alapján való kitűzésekhez alkalmas, azonban meg kell különböztetni egymástól ezeket. Ez a megkülönböztetés a 

mért és levett távolságokra (méretekre) is szükséges. 

2.2. 14.2.2 A kitűzések fajtái és megbízhatósága 

2.2.1. 14.2.2.1 A kitűzések fajtái 

A kitűzéseket többféle szempont szerint különböztethetjük meg: 

• tárgya szerint, 

• az alapadat származása alapján, 

• az ismert (alap-)pontokhoz viszonyítva; 

• módszere, 

• eszközigénye, 

• tagoltsága (szakaszolása) 

szerint. 

Összefoglalóan a következő áttekintés sorolja fel a kitűzéseket. 

a. A kitűzés tárgya szerint 

14.1: Kitűzések tárgya szerinti csoportosítás. táblázat - 
 

Pontok, egyenesek, ívek Földrészlet-határok Egyéb létesítmények 

Egyedi pontok vagy 

geometriai elemek vég-ill. 

jellemző pontjai 

Töréspontok (BH pontok) 

• egyedi megrendelésre 

vagy 

• házhelykiosztások 

esetén 

(épület, építmény alapja, 

útpálya, egyéb 

nyomvonala) 

alakjelző tengely-, illetve 

sarokpontjai 
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a. Az alapadat származását tekintve 

14.2: Kitűzések csoportosítása az adapadatok származása szerint. táblázat - 
 

Kitűzési méretek (hosszak) 

alapján 
Kitűzendő koordináták 

Térképről 

lemért és 

javított 

(grafikus 

értékű) 

Terepen 

mért 
Átvett/ 

tervezés-

ből 

számított 

Korábba

n – 

mérési 

ered-

ményből 

számolt 

Digitalizálásb

ól eredő 

(grafikus 

értékű) 

Numerikus-

digitális 

állománybó

l származó 

Tervezés 

során 

számított 

Természetesen a mért adat/koordináta nagyobb megbízhatóságot takar, mint a térképről lemért adat, ezért ezeket 

meg kell különböztetni. {A digitalizálás keretében lemért koordináták felhasználásának előnye a térképről mért 

kitűzési méretekkel szemben a kitűzéshez felhasználható adatok kiválasztásában és a kitűzési méretek 

számításának korrektségében rejlik, ezért, ha csak grafikus térkép áll rendelkezésre, a digitalizált koordinátákat 

célszerű felhasználni. Ezáltal a területellenőrzés is egyértelműbb más grafikus módszereknél. Fontos azonban a 

digitalizálás ellenőrzése (legmegfelelőbb, ha egy transzparens fóliára ennek alapján kirajzoltatjuk a pontokat és 

ráhelyezve a térképre, összehasonlítjuk az eredeti rajzzal.) Manapság digitalizálással legfeljebb a különféle 

tervekről veszünk át digitalizálással adatokat, de ismeretes, hogy a térképkészítések során gyakran alkalmaztak 

digitalizálást.} 

Amennyiben a méretek vagy koordináták nem mérésből származnak, hanem a térképről lemért adatok lennének, 

térképlap méretváltozását mindenképpen ellenőrizni (az őrkeresztek alapján lemért) és a levett ún. „nyers” 

méreteket ennek megfelelően javítani kell. 

méretváltozási tényező=  , illetve a méretváltozási javítás=  . 

i. Az alappontokhoz való viszony szerint 

• derékszögű módszernél: kötött vagy szabad mérési vonalról (utóbbi esetben legfeljebb csak az egyik 

végpont esik a mérési vonalra) történő kitűzés; 

• poláris módszernél: ismert/ szabad álláspontról történő kitűzésről beszélhetünk (utóbbi lehet külpontról 

való kitűzés, egypontos kiegyenlítéssel képezhető álláspont-számításra alkalmas, vagy Helmert-féle 

transzformációval megoldható eset). 

Ezeket szemlélhetjük meg áttekinthetően a 14.3 sz. táblázatból. 

14.3: Kitűzések az ismert (alap)pontokhoz való viszony szerint. táblázat - 
 

Derékszögű módszernél Poláris módszer esetében 

kötött Szabad Ismert 

álláspont

ról 

Szabad álláspontról 

mérési vonalról 

Mindkét 

végpont 

ismert 

Egyik 

végponton 

szabad 

Mindkét 

végponton 

szabad 

Mind az 

álláspont 

mind a 

tájékozó 

Külpontról 

(min. 2 irány 

és 1 táv) 

Min. 

2 irány és 

2 távols. 

méréssel 

Min.3 

irány és 

távolság 

méréssel 
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Háromszög adatainak 

számításával, vagy 

Helmert-féle 

transzformációval 

irányok 

ismertek A külpont 

számítása 

után 

Egypontos 

kiegyenlíté

s--sel 

Helmert-f. 

transz-

formációv

al 

a. Módszerét tekintve (némi átfedéssel) a kitűzés történhet: 

14.4: Kitűzések leggyakoribb módjai. táblázat - 
 

Derékszögű 
(ortogonális) 

Kötött 

/szabad 

mérési 

vonalról 

Poláris 

Ismert 

/szabad 

álláspontról 

Tájékozott 

főirányról 

Poláris 

+derékszögű 

Elő-, oldal-, 

ív-

metszéssel 

Sokszö-

geléssel 

egyidőben 

GPS-

berendezés 

alkalma-

zásával 

e.) Eszközigényét tekintve (általában „vagylagosan”): 

• mérőszalag (és szegkészlet); 

• kitűzőrúd vasállvánnyal, ill. min. 1 db anélkül; 

• teodolit/tahiméter + mérőszalag és szegkészlet; 

• tahiméter (távmérőléccel), kitűzőrúd; 

• teodolit + rátét távmérő, kitűzőrúd; 

• mérőállomás (esetleg rádió); 

• GPS vevő-berendezés és referenciapont, vagy csatlakozás GNSS-hez; 

• jelölő anyag és kellékei. 

a. Tagoltság (a munka szakaszolása) szempontjából előbb rendszerint: 

• alakjelző főpontok, majd ezekre támaszkodva a 

• további részletpontok kitűzése valósul meg. 

Ezt legtöbbször a számítás módja, vagy a kitűzés időbeli szétválása is indokolja. 

g.) A kitűzött pontok megjelölése történhet: 

• ideiglenes jellel (festés, karcolás, fakaró, zsírkréta-jel) vagy 

• tartósabb eszközökkel (hilti szeg, vascső, vb. kő, stb.). 

2.2.2. 14.2.2.2 A kitűzések megbízhatóságáról és ellenőrzéséről 

A kitűzések megbízhatóságát sokféle összetevő befolyásolja: 

• az alappontok azonosíthatósága, pontossága, 

• a mérések (műszerek, módszerek szabályos és szabálytalan hibái és 

• a munkát végző személyek) adottságai, jártassága, stb. 
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Fontos szabály azonban, hogy ezeket a hibalehetőségeket maximálisan csökkentsük le, mert még egy viszonylag 

rutinszerű munkánál is jelentős anyagi kára származhat nemcsak a megrendelőnek, hanem ezáltal a földmérőnek 

is! 

A feladat jellege és a rá vonatkozó szakmai elvárások határozzák meg azokat a tűréshatárokat, amelyeken belül 

a kitűzés végrehajtása elfogadható. Ráosztást azonban csak e tűréshatárokon belül, a megengedett eltérés esetén 

szabad végezni. A megengedett eltérések - a feladatokhoz igazodó - értékeit jogszabályok, szabványok és 

szabályzatok, utasítások adják meg (F.2, M.1, stb.) [7]-[10]. 

A legfontosabb cél, hogy a kitűzött pontok jól illeszkedjenek bele a környezetükbe. Ez esetenként azt jelenti, 

hogy pl. a végméretben tapasztalható eltérést hossz-arányosan ráosztjuk a részadatokra; máskor ez éppen nem 

tehető meg, mert nagyobb pontosságot követelünk meg (pl. ipartelepen), melyet egy "önálló" (homogén) 

kitűzési hálózat biztosíthat. 

Mindenképpen fontos azonban, hogy a kitűzendő pontot a legközelebbi (alap)pontról (vagy mérési vonalról), 

továbbá egy létesítmény valamennyi töréspontját lehetőleg ugyanonnan kell kitűzni, és lehetőleg független 

módszerrel ellenőrízni kell minden esetben a kitűzéseket! 

A kitűzések ellenőrzése történhet: 

• végméret ellenőrzésével (derékszögű kitűzésnél, azonban csak az alappontokra!) 

• más helyről (akár a kitűzött pontról is, ha az alappontokat is bevonjuk) ugyanazzal a módszerrel, vagy más 

módszerrel való kitűzéssel; 

• ellenőrző összemérésekkel (kitűzési módszertől függetlenül, a terepviszonyok szerint alkalmazható) 

• pontok "letájékozásá"-val, vagy 

• a kitűzés megismétlésével. 

Utóbbi azonban csak végső esetben ajánlható, mert ugyanazt a hibát ismételten elkövethetjük, ezért – csak akkor 

alkalmazzuk, ha más mód nincs. Ilyenkor különösen gondosan kell elvégezni, csakúgy, mint a kitűzési adatok 

számításának ellenőrzését is. 

Mindenképpen ügyelni kell azonban az adott feladatra vonatkozó érvényes megengedett eltérések (hibahatárok/ 

tűréshatárok) betartására! 

2.3. 14.2.3 A kitűzések dokumentálása 

2.3.1. 14.2.3.1 Készítendő munkarészek 

A kitűzések viszonylag ritkán fordulnak elő önálló munka keretében: általában valamely munka egyik 

munkafázisaként végzendő el. Önálló feladatként is szerepelhet egy-egy létesítmény építésével összefüggésben, 

esetleg egy korában kitűzött munka elpusztult pontjainak ismételt kitűzése keretében. Bizonyos munkarészek 

azonban a munka konkrét céljától függetlenül elkészítendők, legfeljebb az alkalmazott technológia szerint 

különbözhetnek ezek. 

A fontosabb munkarészek a következők: 

• kitűzési vázlat (esetleg mérési és számítási vázlat, jegyzet), 

• mérési jegyzőkönyv (hagyományos vagy fájl formájában), 

• koordináta jegyzék (lehetőleg digitálisan is), 

• helyszínrajzi pontleírás (alappontokról) vagy egyszerű helyszínrajz a fontosabb (pl. alakjelző részlet-) 

pontokról, 

• „jelentés” a felhasznált alappontok állapotáról, 

• feltételesen önálló műszaki leírás (vagy együtt az összetartozó feladatokkal). 
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2.3.2. 14.2.3.2 Kitűzési vázlat 

A kitűzés végrehajtásához egy vázlatot kell szerkeszteni, mely általában a földmérési alaptérkép 

méretarányában, vagy annál nagyobb méretarányban készülhet, másolható formában. 

Szerepe: 

- a számítások (alap- és részlet-, új pontok kapcsolata) 

- és a kitűzés szemléltetése, illetve dokumentálása. 

Terjedelme: munkánként különböző. Nagyobb, összefüggő területek (földrészlet-felosztások, épületcsoport 

kitűzések) esetében tömbrajz/mérési vázlatszerűen, nyomvonalas létesítményről utcarajz-szerűen, egyébként 

egyedi rajzként készítjük el. 

Tartalmazza: 

• a község nevét, 

• a feladat (munka) megnevezését, 

• a munka számát, 

• méretarányt, 

• a koordináta vonalak értékeit és É- i irányt, ha az nem egyértelmű (szelvényszámot újabban nem kell 

feltüntetni, de nem haszontalan bizonyos esetben), 

• a kitűzendő létesítmény környezetének rajzát és/ vagy a határvonal töréspontjait 

• az alappontokat (álláspontokat, tájékozó irányokat, ill. a mérési vonalakat) 

• a méreteket (a mérési vázlatra vonatkozó szabályok szerint, vagy poláris módszernél többnyire táblázatosan, 

illetve hivatkozással utalunk az adatok jegyzőkönyvi helyére); továbbá 

• a helyrajzi számot és más objektum-azonosítókat (pl. utcanév, házszám, alrészlet betűjel), 

• kitűzött pontok megjelölési módját (szükség szerint jelmagyarázattal), és 

• a kitűző nevét (aláírását), valamint a kitűzés idejét. 

A földrészlethatárok kitűzési vázlatának tartalmáról külön esik szó (a 18. modulban). 

3. 14.3 Derékszögű kitűzés, mérési vonal-(hálózat)ról 

A mérési vonalról történő kitűzés a legrégebbi kitűzési módszer, a derékszögű bemérés inverz művelete. A 

mérőállomások elterjedésével kissé háttérbe szorult, azonban még mindig gyakran alkalmazott megoldás, 

különösen sík terepen, illetve ha nem túl távoleső alappontokról viszonylag sok pont kitűzhető. Előnye, hogy 

viszonylag olcsó felszereléssel jó megbízhatósággal végezhető el a munka, és azonnal ellenőrzést is kapunk, 

mert pl. a végméretnek - hibahatáron belül - egyeznie kell a számítottal. Napjainkban egyre kevésbé alkalmazott 

de gyakran nem nélkülözhető módszer, esetenként a poláris kitűzés kiegészítéseként is szóba jöhet. 

3.1. 14.3.1 A derékszögű kitűzés elve és végrehajtása 

A 14.1. ábrán látható módon az ismert (alap-)pontok (A és B) között kijelölt mérési vonalon majd a kitűzési 

vázlaton folytatólagosan megadott méretek alapján kijelöljük a kitűzendő pont úgynevezett talppontját (az 

egyenesben végzett hosszméréssel) és azt ideiglenesen megjelöljük. Ezután arra merőleges irányt tűzünk ki a 

megfelelő oldalon derékszögű kettős szögprizmával (kissé távolabbra, mint a kitűzendő pont) és erre a 

merőlegesre - ugyancsak mérőszalaggal - rámérjük az ordinátát. Végül a kitűzött pontokat karóval, kővel, vagy 

egyéb előírt módon megjelöljük. 
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A végméretnek a számított távolságtól való eltérése alapján - amennyiben az a megengedett értéken belüli – ún. 

talpponti javításként (előjelhelyesen és a kitűzött hosszakkal arányosan) helyesbíthetjük a már kitűzött 

abszcisszákat, ezzel pontosítható a kitűzés. 

A talpponti javítást kétféleképpen vehetjük figyelembe: 

1. A végméret eltérésének (Δ) hossz-arányos értékével módosítjuk a kitűzött ponthelyet a vonal irányában 

(melyet pl. egy iránytűvel is rögzíthetünk), vagy 

2. A vonal végigmérésekor a részletpontok talppontja nem (legfeljebb csak ideiglenesen) kerül megjelölésre, 

majd a végméret eltéréséből kiszámítva egy arányszámot, ezzel megjavított abszcissza értéket tűzzük ki. 

Az eltérés: (Δ)= t mért - t számított 

Az egyes pontok talpponti javítása (1. szerint): 

 

Az javított abszcisszák értékeinek számítása (2. szerint): 

 és  . 

Pl. Egy 100 m hosszú mérési vonalon a mért végméret 10 cm-el nagyobb a koordinátákból számítottnál. A 

kezdőponttól egy 20 m-re levő pont kitűzési méreteinek számítása a következő: 

1. talpponti javításként: 

Δ=(100.1-100.0)/100.0=0,001 t kit.=20*0.001=0.02 m; 

• végméret figyelembevételével kitűzendő: 

q=100.1/100.0 q=1,001 t kit.= 1.001*20=20.02 m. 

A kitűzés pontosságát fokozhatjuk, ha a talppontokat távcsővel, vagy műszerrel intjük be az egyenesbe. 

A mért hosszak alapfelületre és vetületi síkra való redukálásától rendszerint (a leggyakoribb kitűzéseknél) 

eltekintünk, de egyenletes lejtésű, vagy változó lejtőszögű terepen a mért hosszat egészben és a talppontok 

közötti szakaszokban is vízszintesre kell redukálni és nagyobb pontossági igény esetén a hosszak redukálására is 

gondot kell fordítani. A mérőszalagot évente kétszer komparálni kell, a komparálási javítást a feladatban előírt 

pontosságtól és a javítás nagyságától függően vesszük figyelembe. 

A részletmérés szabályait a kitűzésre is alkalmazni kell. Fontos szabály például, hogy a pontokat a legközelebbi 

mérési vonalról, és egy létesítmény összetartozó pontjait lehetőleg ugyanarról a mérési vonalról kell kitűzni. 

A mérési vonal megengedett hossza 

14.5: A mérési vonal javasolt maximális hossza. táblázat - 
 

  
abszcissza ordináta 

külterületen síkvidéken 600 m, 80 m 

 
dombvidéken 250 m, 50 m 

Szabatosan 

felmért 
belterületben 150 m 20 m 
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egyéb  

belterületbe

n 

200 m 30 m 

A mérési vonalat a végpontokon túl legfeljebb 1/3 részével szabad kihosszabbítani. 

Az ordináta megengedett hossza a táblázatban szereplő érték, de nem haladhatja meg a mérési vonal hosszának 

1/3-át A kétféle adat szerint azt kell alkalmazni, amelyik a szigorúbb! 

3.2. 14.3.2 Kitűzési méretek számítása 

Koordinátákkal adott pontok kitűzési méreteit – amint előző tanulmányaikból is ismerhetik – koordináta-

transzformációval számítjuk. A pontok országos rendszerben ismert koordinátáit számítjuk át a mérési vonal 

helyi rendszerébe. (14.1. ábra) 

 
14.1. ábra: Derékszögű (ortogonális) kitűzési méretek számítása 

Ilyenkor a kitűzési méreteket a kitűzendő pontoknak olyan koordináta-rendszerre vonatkozó koordinátájaként 

foghatjuk fel, amelynek abszcissza-tengelye a mérési vonal (AB egyenes), ordináta-tengelye a mérési vonalra 

emelt merőleges (b ordinátatengely), kezdőpontja pedig az egyik alappont (itt: az A pont). A mérési vonal 

irányszögét a kezdő és a végpont koordinátáiból határozhatjuk meg. 

A tengelyirányokat úgy választjuk meg, hogy a + b tengely 90 °-os pozitív, az óramutató járásával egyező 

irányú forgatásával a +a tengely irányát kapjuk. Másképpen: a mérési vonal kezdőpontjából a végpont felé 

nézve a +b tengely balra essék. 

Az ábrában 3 segédpontot tüntettünk fel: S1, S2, S3-t. 

• S1 a P kitűzendő pontnak a merőleges vetülete a +X’ tengelyre, 

• S3 az S1 pontnak a mérési vonalra vetítésével keletkezik, 

• S2 a P-nek az S1-S3 egyenesre való merőleges vetülete. 

Ezen kívül belátható, hogy az A-nál és az S1-nél levő szög a δ irányszög. 

Az ábrából is leolvashatók (rész-távolságok összegei, illetve különbségei alapján) a transzformálás képletei: 

a=AS3+S3T; AS3=Δx cos δ; S3T=Δy sin δ, vagyis: a = Δy sin δ+ Δx cos δ 

b=S1S3-S1S2; S1S3=Δx sin δ; S1S2=Δy cos δ, vagyis: b= Δx sin δ – Δy cos δ 
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ahol: Δy = yP - yA ; Δx = xP - x A ; 

sin δ =  ; cos δ =  

és tsz =  . 

A transzformációs képletek általános alakban (folyamatos kitűzési méretekhez): 

an = an-1 + (yn - yn-1) sin δ + (xn - xn-1) cos δ 

bn = bn-1 – (yn - yn-1) cos δ + (xn - xn-1) sin δ. 

A képletben an illetve bn a számítandó pont, az an-1 ; bn-1 az előző pont helyi koordinátái, yn-1 és xn-1 az előző pont 

országos koordinátái, δ a mérési vonal irányszöge. 

Hibátlan számításnál az alappontok koordinátakülönbsége és a számított különbségek összege megegyezik: 

yB - yA = Σ (yn - yn-1) ; xB - xA = Σ (xn - xn-1) . 

A bn értékek számítása előtt a képletben látható előjelváltozásnak megfelelően, ha a δ AB irányszög az I. vagy a 

III. negyedben van, a Δy, ha a II. vagy a IV. negyedben van, a Δx különbségek előjelét megváltoztatjuk. 

A számított kitűzési méretek előjelét a helyi rendszer tengelyeinek megfelelően értelmezzük, tehát a negatív 

abszcisszákat a kezdőpont előtt, a negatív ordinátákat A → B irányban haladva jobb-kéz felé tűzzük ki. 

Számpéldát az alábbi táblázatban láthatunk. 

14.6: Derékszügű kitűzési adatok számítása . táblázat - 
 

A Mérési eredmények yB − yA 

 

Smért 

xB −xA 

 

Smért 

    

pont 
  

Abszcissza Ordináta 
 

Y 
 

X 

szá- Absz- Ordináta különbség 
    

ma cissza 
 

+ - + (-) - (+) 
    

 
+ + - m r 

    

A 0 
  

0,919 155 0,393 951 + 

(-) 

5612,20 - 2871,46 

1 27,42 5,13 
 

27,22 
 

6,09 
 

+ 

(-) 

5584,98 
- 2865,37 

2 71,49 
 

6,72 35,84 
 

28,25 
 

+ 

(-) 

5549,14 - 2837,12 

B 103,16 
  

31,76 
 

6,30 
 

+ 5517,38 - 2830,82 
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(-) 

 
Σ 

  
94,82 

 
40,64 

 
- 94,82 + 40,64 

A derékszögű kitűzési méretek számítása poláris adatokon keresztül is előállítható, amint azt a 14.2. ábra 

szemlélteti. 

 
14.2. ábra: Derékszögű kitűzési adatok számítása poláris adatokból 

Bár az ábrán nincs bejelölve az áttekinthetőség kedvévért, de belátható, hogy a következő adatok egyszerűen 

számíthatók: 

t=A-P,  , amelyek alapján: 

  és   . 

3.3. 14.3.3 Kitűzés szabad mérési vonalról 

Amennyiben a derékszögű kitűzés végrehajtása a terepen akadályba ütközik (pl. a végpontok nem látszanak 

össze vagy a mérőpálya kedvezőtlen lenne), megoldható a derékszögű kitűzés ún. szabad mérési vonalról is. 

Három eset lehetséges: 

a. egyik végpontként az eredeti alappont felhasználható, de a mérési vonal másik vége tetszőleges irányba 

mutat; 

b. egyik végpontként sem használhatók fel közvetlenül az eredeti végpontok; 

i. nemcsak két, de több ismert ponthoz illesztéssel szeretnénk megoldani a kitűzést. 

Ezekben az esetekben (mint a szabad mérési vonalról való beméréskor) is feltétel, hogy az ismert pontok a 

szabad mérési vonalról derékszögű koordinátákkal bemérhetők legyenek. 



 Kitűzések  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
14.3. ábra: Szabad mérési vonalról való kitűzés, ha 2 ismert pont van a közelben 

a. A 14.3 ábra bal oldalán azt az esetet láthatjuk, amikor a mérési vonal egyik végpontja az ismert A pont, a 

másik a B ponttól délre, a B’ ponton (a B pont talppontja) halad át. Az eredeti mérési vonal (AB) irányszöge 

és távolsága a pontok országos koordinátái alapján számíthatók. A valódi mérési vonal ezzel szöget zár be. 

Az  szög számítható a B pont merőleges bemérési adatai alapján:  =arc tg  összefüggéssel. A B’ 

pontra mutató irányszög:  , mellyel a távolságra B’ pont poláris pontként számítható, majd a 

kitűzendő pont adatait erre a vonalra kell kiszámítani. 

b. A 14.3 ábra jobb oldalán a mérési vonal mindkét ismert ponthoz képest külpontos. A hajlásszög ebben az 

esetben az ismert pontok bemérési adatai alapján hasonlóképpen számíthatók, de itt: b=bA+bB , amint az 

ábrából megállapítható. Lehetőség nyílik mindkét esetben az esetleges mérési hibák figyelembevételére: az 

AB távolságnak a bemérés adataiból és a koordinátákból számított értékének hányadosával (mint méretarány-

tényezővel) javítható a mérési adat, így az szög és az a távolság, s ennek révén a mérési vonalon levő 

talppontok koordinátái is jobban illeszthetők a környezetbe. 

i. Amennyiben több pont ismert, az összefüggések ilyen egyszerűen nem vezethetők le, viszont alkalmazható a 

már ismert Helmert-féle transzformáció (I. rendszer: a számított kitűzési adatok helyi koordináta-rendszere, 

II. rendszer: az ismert pontok bemérésére alkalmazott helyi rendszer), mellyel a kitűzendő pontok (terepi, II. 

rendszerbeli) adatai is azonnal számíthatók (lásd még a 14.4.3 pontban is). 

4. 14.4 Poláris kitűzés 

4.1. 14.4.1 A kitűzés végrehajtása 

Olyan helyeken célszerű a poláris kitűzés módszerét alkalmazni, ahol tájékozó irányokat lehet mérni, a 

kitűzendő pontok egy-egy alappont körül csoportosulnak, kevés pontból sok részletpontot lehet rövid iránnyal 

kitűzni, vagy ahol a derékszögű kitűzés akadályokba ütközik. (Pl. összelátási akadályok vannak, a terep 

meredek, rossz a mérőpálya, stb.) 

A kitűzéshez felhasznált alappontokból a kitűzendő pontokra számított irányszög és távolság jelenti a kitűzési 

méreteket. 

 
14.4. ábra: Poláris kitűzés 

A kitűzés végrehajtásakor az alapponton felállított műszerrel (teodolittal, tahiméterrel) tájékozó irányt mérünk, 

és a tájékozási szög ismeretében kiszámítjuk a kitűzendő pontra vonatkozó irányértéket. A 14.4. ábra jelölése 

szerint: z = δAB − lAB ; lAP  = δAP − z 



 Kitűzések  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az irányérték beállítása után a távcső függőleges iránysíkja kijelöli a P pont irányát. Valamivel a P ponton túl 

megjelöljük az irányt, és mérőszalaggal kimérjük az AP távolságot. A kitűzött pontot ideiglenesen, majd a 

kitűzés ellenőrzése után az előírt módon megjelöljük. 

A durva hibák elkerülése érdekében legalább 2 (de lehetőleg 3 vagy több) tájékozó irányt mérjünk. A 2 irány 

lehetőleg közel merőleges legyen egymásra, és hosszabb legyen a poláris irányoknál. 

Középtájékozási szöget számítunk ezután és ezzel képezzük az irányértéket: 

zK =  ; lAP = δAP − zK . 

Szabatos méréskor a tájékozó irányok mérését és a kitűzést is külön végezzük a két távcsőállásban és a 2 

kitűzött irány közepelése adja a végleges irányt. Ezt megjelöljük pl. szeggel, majd a távolságot is kétszer mérve 

intjük be az egyenesbe a mérőszalagot. 

Ha kisebb a pontossági igény, a tájékozó irányokat is csak egy távcsőállásban mérjük, és az irányt 1 perc 

élességgel tűzzük ki. A 30 másodperc elhanyagolás az irányban 100 m-en 1,5 cm hibát okoz az: 

E(cm)=  képlet alapján: E(cm)=  cm. 

Lényegesen nagyobb hibát követhetünk el a távolság megmérésében, ha rossz mérőpályán mérőszalaggal 

mérünk, vagy a távolságot optikai tahiméterrel határozzuk meg. 

A poláris távolságok nem lehetnek hosszabbak 

a.) ha mérőszalaggal mérjük: 

 

  belterületben  100 m-nél, 

külterületen 150 m-nél, 

b.) ha optikai tahiméterrel határozzuk meg: 

belterületben 80 m-nél, 

külterületen 100/180 m-nél (műszertípus függvényében). 

c.) amennyiben fizikai távmérést alkalmazunk (vagy pl. mérőállomást), a kitűzendő legtávolabbi irány nem lehet 

hosszabb, mint a tájékozáshoz mért legrövidebb irány hossza. 

Gyakran csak az alakjelző főpontokat tűzzük ki polárisan, a részletpontok helyét a főpontok között mérési 

vonalpontként, vagy derékszögű koordináta kitűzéssel jelöljük meg. A végméret ellenőrzést nyújt a főpontok 

kitűzésére is. A végpontban mutatkozó eltéréssel a talppontokat javítani kell. Manapság azonban nem ritka, 

hogy valamennyi részletpontot polárisan, mérőállomással tűzzük ki. 

A pontokat a legközelebbi alappontról, egy létesítmény összetartozó pontjait lehetőleg egy álláspontról 

tűzzük ki. Általában a poláris kitűzésre a további szabályok tekintetében értelemszerűen vonatkoztathatók a 

poláris részletmérés szabályai. 

A kitűzést mindig ellenőrizni kell. A kitűzött pontok helyzetét összeméréssel, ugyanazoknak a pontoknak a 

szomszédos álláspontokról történő kitűzésével, a kitűzött pontokon végzett tájékozással vizsgálhatjuk meg. 

A rövid hatótávolságú elektrooptikai távmérők, mérőállomások és a korszerű programozható számoló- és 

számítógépek megjelenésével a helyzet megváltozott. A poláris kitűzés előnyei előtérbe kerültek: 

a. A modern elektrooptikai távmérők egyúttal kiváló kitűző műszerek is. Folyamatosan és digitálisan jelzik a 

távolságot, általában ± 0,5 cm-re megbízhatóan; 
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b. Kevés állásponttól sok pontot tűzhetünk ki, mert a poláris irányok hosszát nem korlátozza a hosszmérés 

pontatlansága; 

i. Az eljárás a szabatos kitűzés igényeit kielégíti; 

a. Kevesebb segédmunkással végezhető, mint az ortogonális kitűzés; 

b. Kevesebb alappontot kell meghatározni; 

c. Valamennyi számítást elvégezhetjük a terepen, melyhez koordináta-jegyzékre, a pontok elhelyezkedését és 

számát feltüntető vázlatra van csak szükség; 

d. A legkedvezőbb helyet választhatjuk ki a kitűzéshez, mert a külpontos/szabad álláspont koordinátáit és a 

középtájékozási szöget megfelelő programmal néhány perc alatt kiszámíthatjuk; 

e. Sokszögvonalba foglalt álláspontjaink koordinátáit a kitűzéssel egyidejűleg számíthatjuk; 

a. A kitűzést még a terep elhagyása előtt (és gyorsan) ellenőrizhetjük. 

Az előnyöket összegezve: a módszer gazdaságos és hatékony. Elterjedésének viszonylagos akadálya, hogy a 

megfelelő távmérők még drágák. 

4.2. 14.4.2 Kitűzés szabad álláspontból 

A poláris kitűzések előnyeként említettük, hogy a legkedvezőbb tetszőleges helyzetű álláspontból (pl. 

külpontból) is elvégezhetjük a kitűzést (14.5 ábra). De végezhető kitűzés olyan álláspontból is, amelyről csak (a 

kitűzendő pontokkal azonos vagy magasabb rendű) részletpontok mérhetők. Gyakran nemcsak az irány, hanem 

a távolságok mérése is megtörténik az ismert pontokra. Mindez abból a szempontból rendkívül előnyös, hogy a 

kitűzéshez nem kell mindenáron nagy költséggel pontsűrítést végezni vagy meglévő alappont közelében újat 

létesíteni, mert nem látszana a tájékozó irány, esetleg az alappontból a kitűzendő pontok nem látszanának. 

 
14.5. ábra: Poláris kitűzés külpontból, illetve szabad álláspontról 

A szabad álláspontból való kitűzésnek csak az egyik módja a külpontból való kitűzés: amennyiben a kitűzés 

előkészítéseként minimum 2 irány és 2 távolság mérésére kerül sor, az álláspontot egypontos kiegyenlítéssel, ha 

legalább 3 ismert pontra nemcsak irányt, de távolságot is mérünk, Helmert-féle transzformációt alkalmazhatunk. 

Amennyiben legalább három ismert pontra minimum iránymérést végzünk, az álláspont koordinátái ugyancsak 

számíthatók, majd a pont letájékozása után a poláris pontok kitűzése is elvégezhető. 

4.2.1. 14.4.2.1 Kitűzés külpontból 

A poláris kitűzések előnyeként soroltuk fel, hogy minimális kötöttségek mellett, tetszőleges (a legkedvezőbb) 

helyzetű külpontból is elvégezhetjük a kitűzést (14.5. ábra). 

Ennek feltételei: 

• A külpontból (K) hosszméréssel (távméréssel) csatlakozhassunk a központnak tekintett legközelebbi 

alapponthoz (A), 

• a külpontosság mértékénél (r) hosszabb tájékozó irányokat (B) mérhessünk, 

• a kitűzött pontok (P) a külponthoz (K) és a központhoz közelebb legyenek, mint más alappontokhoz (B), 
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• megfelelő kapacitású, programozható zsebszámológép és program álljon rendelkezésre a terepi 

számításokhoz. 

Ha a kitűzéshez teodolitot és mérőszalagot használunk, a külpont-központ távolság egy szalaghosszon belül 

legyen. 

Ha a távolságokat korszerű távmérővel mérjük, a külpontot új alappontként, kisalappontként határozhatjuk meg 

a kitűzés előtt, sőt az AK távolság több száz métert is elérhet. (Ennek előnye, hogy esetenként elmaradhat a 

kitűzést megelőző alappontsűrítés.) 

Azért növelhetjük meg a távolságot, mert az irányok mérésében elkövetett véletlen jellegű hibák hatása a 

központosítási javításban (α) független az AK távolságtól, csak az AK távolság megmérésében elkövetett hiba 

nagyságától függ. A távolság megmérésében elérhető ± 1 cm hiba pedig a távmérők esetében a távolsággal nem 

növekszik, sőt a megmért távolság relatív hibája csökken. 

4.2.2. 14.4.2.2 A külpont meghatározása és a részletpontok kitűzése 

A módszer alkalmazásakor a kiválasztott külpontból (K) tájékozó irányokat mérünk, és gondosan megmérjük az 

(A) központra az r távolságot. Ezután kiszámítjuk az álláspont (K) koordinátáit és a limbuszkör helyzetére 

vonatkozó középtájékozási szöget (zk). 

A tájékozó iránynál levő szög szinusz-tételből képezhető: 

 és  

ahol: ε a külpontosság tájékozási szöge, amely a mérési adatokból: ε =  KB−  KA . 

A középtájékozási szög ezután kétféleképpen számítható: 

1. az irányszögek súlyozott középértéke alapján: 

 után: zk=  

1. a tájékozási szögek súlyozott középértékeként: 

 után:  . 

A külpont koordinátáit a  képzése után poláris pontként számíthatjuk: 

YK=YA+r*sin  , illetve a XK= XA+r*cos  összefüggésekkel. 

A számításba tetszőleges számú tájékozó irányt vonhatunk be, és ugyancsak tetszőleges számú pontra 

számíthatunk ezután kitűzési méretet. Kiszámítjuk ekkor a δKP irányszöget és a tKP  távolságot, majd az  AP = δKP 

− zK összefüggés alapján az irányértéket. 

Rövid irányok kitűzésekor elég a távolságokat vízszintesre redukálni a mért magassági (zenit) szögek alapján a 

tv = tf cos α, vagy: tv = tf sin z 

képletek szerint, ahol α a magassági szöget, z a zenitszöget jelenti. 

Távmérővel mért hosszú távolságok redukálásához megfelelő (általában beépített) programot kell használni, 

amely figyelembe veszi a meteorológiai javítást, az alapfelületi és a vetületi redukciókat is. 
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4.3. 14.4.3 Szabad álláspontról való kitűzés lépései irány- és 
távolságmérés esetén 

Amennyiben a kitűzendő pontok környezetbe illesztéséhez vagy éppen az azonosság eldöntéséhez) több 

azonosnak gondolt pontot mérünk be poláris módszerrel (pl. mérőállomással), a feladat végrehajtását a 

következő sorrendben célszerű végezni. 

1. Kiválasztjuk és bemérjük a pontokat, majd a műszer 0 értékének irányát egy helyi derékszögű rendszer b 

tengelyének tekintve az álláspont (terepi) rendszerébe derékszögű koordinátákká számítjuk át a bemért 

pontokat (ai és bi). 

2. Az azonosnak ítélt pontok eredeti rendszerbeli (I. rendszer) kitűzési adatait és a terepi (II). rendszerben a 

bemérésből számolt adatokat Helmert-féle transzformációt alkalmazunk. A kapott együtthatókkal kiszámítva 

a pontok II. rendszerbeli összrendezőit, a jelentkező eltérésekből képezett lineáris eltérések utalnak az 

azonosságra (vagy az eltérésre). 

3. Amelyik pont a megengedett értéket meghaladja, kihagyandó a számításból és megismételjük a 2. lépést. 

4. Ha a megmaradó azonosnak talált pontok száma (minimum 2, de lehetőleg 3 vagy több) és elhelyezkedése 

(minél jobban vegyék körül a kitűzendő pontokat) megfelelő, a kitűzendő pontok terepi adatai (ai és bi) 

alapján számíthatók a poláris kitűzési adatok. 

Ha nem minden pontra vonatkozóan mérjük meg mind az irányt, mind a távolságot, az álláspont helyének 

meghatározását egypontos kiegyenlítéssel végezhetjük el és csak ezután számíthatók ki a poláris kitűzési 

méretek. 

5. 14.5 Egyéb kitűzések 

5.1. 14.5.1 Kitűzés sokszögeléssel egyidőben 

A kitűzési feladat során: 

• magukat a kitűzendő pontokat is meghatározhatjuk sokszögpontként (ez különösen köríven fekvő pontok 

esetében célszerű), de 

• azok közelében meghatározott, a kitűzéshez szükséges alappontokat is egyidejűleg meghatározhatjuk a 

sokszögeléssel, a kitűzéshez (14.6 ábra). 

a.) Az előbbi esetben ki kell számítani a középponti szögekből a törésszögeket illetve a húrok, mint 

sokszögoldalak hosszát. 

Az első  és az első oldal hossza:  , a továbbiak értelemszerűen, pl. a 

második törésszög:  és így tovább. 

Akkor lehet előnyös ez a megoldás, ha a kitűzendő pontok száma kevés, a pontok nagy területen szóródnak szét, 

a kitűzés pontossági követelményei nem nagyok, a távolságokat fizikai távmérővel mérjük és sokszögvonal 

számítási program is áll rendelkezésre. Különösen szűk völgyekben való kitűzéskor előnyös. Ekkor 

folyamatosan szabad sokszögvonalban számítjuk az álláspontokat. 3−4 pontból álló sokszögvonal állítható így 

össze, amelyet a végén ismert alapponthoz kell kapcsolni. 

Tájékozó irányt lehetőleg a vonal közepén is kell mérni, hogy a sokszögpontok helyzetét ellenőrizhessük a 

kitűzés közben is. A sokszögpont előzetes koordinátáit használjuk fel ekkor, hogy a tájékozó irány és az előző 

oldal által bezárt szög mért és a két irányszög különbségéből számított értékét összehasonlíthassuk. A szög 

eltéréséből (e) számíthatjuk a lineáris eltérést (E): 
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Ecm = e"  

ahol t a tájékozó irány hossza. E értéke nem lehet nagyobb, mint a kitűzés hibahatára. 

Ha az ellenőrzésre mért irány közel merőleges a megelőző oldalra és annál nem hosszabb, oldalmetszéssel is 

meghatározhatjuk a sokszögpontot. A „lemetsző” irányt a megelőző oldal alapján tájékozzuk. Az így számított 

pont és a megelőző pont koordinátákból számított távolsága a sokszögoldal mért hosszától nem térhet el a 

kitűzésre megadott hibahatárnál nagyobb mértékbe. 

A vonalas záróhiba elosztása után megállapítható, hogy a koordináták változása a kitűzésre megadott 

hibahatárnál kisebb-e. 

Ha a változás a hibahatárnál nagyobb, a kitűzött pontokat áthelyezzük a vonalas záróhibával párhuzamosan, 

arányos távolsággal, vagy − ha ez megengedhető − a kitűzési méretek alapján számított koordinátákat tekintjük 

a kitűzött pontok végleges koordinátáinak, és elfogadjuk a kitűzést. 

b.) Amennyiben elsőre csak a kitűzendő pontok közelében szeretnénk alappontokat létesíteni (hogy majd 

azokról hajtsuk végre a fő vagy részletpontok kitűzését), akkor annyi szabadságunk van, hogy az alappontot elég 

csak közelítő helyére elhelyezni, majd pontosan bemérjük és polárisként vagy szabad vonalban kiszámítjuk a 

koordinátáit (erről a részletpontot is kitűzhetjük). Ezután kiszámítjuk a következő alappont helyére vonatkozó 

irányt és távolságot, amelyekkel ugyancsak hasonlóan végezzük el a kitűzést, illetve bemérést (14.6 ábra) 

Természetesen ekkor is tájékozhatunk a közbenső pontokon és egy ismert pontba csatlakozva záróhibát is 

számolhatunk, amelyek alapján esetleg a kitűzött pontokat kissé (sokszög-oldalhossz-arányosan) 

helyesbíthetjük. 

 
14.6. ábra: Kitűzés sokszögeléssel egy munkafázisban 

Amennyiben a végponton észlelt eltérés nem hanyagolható el, annak irányát (általában elég iránytűvel) és 

távolságát (cm nagyságrendű) egy kézi mérőszalaggal rögzítve korrekciókat kell végezni az egyes pontokon, 

esetleg a sokszögpontoknak új koordinátát számítva megismételjük a kitűzést. 

A terepen meghatározott sokszögpontokból egyidejűleg – mindkét esetben – poláris részletmérést (bemérést) is 

végezhetünk. 

5.2. 14.5.2 Kitűzés tájékozott főirányról 

A tájékozott főirányról való kitűzésnél a kitűzendő pontokat a koordinátarendszer valamelyik tengelyével 

párhuzamos egyenesről tűzzük ki, derékszögű adatokkal. Ezt a módszert főleg ipartelepeken használják, de 

alkalmazására akkor is sor kerülhet, ha a kitűzendő létesítmények sarokpontjai valamely koordináta tengellyel 

párhuzamosak 
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14.7. ábra: Kitűzés tájékozott főirányról 

A tájékozott főirányokról való kitűzés elvét a 14.7. ábra szemlélteti. A művelet elvégzéséhez a kitűzendő 

létesítmény közelében alappontot keresünk fel, vagy határozunk meg. Az alapponton szögmérő műszerrel állunk 

fel és legalább három ismert alappontra iránymérést végzünk. Az alappontok koordinátáiból számítjuk a mért 

irányok irányszögeit (δi), képezzük a tájékozási szögeket, illetve a középtájékozási szöget az ismert összefüggés 

szerint : 

zK =   , ahol ti a tájékozási irányok kilométerekben kifejezett hossza. 

A kitűzést a 14.7. ábrának megfelelően végezhetjük az A pontból kiindulva. Az A pontban kijelöljük a 

koordinátarendszer valamelyik tengelyével párhuzamos egyenest. Az irányszög (δ), a középtájékozási szög (zK) 

és a leolvasás ( ) között fennálló ismert összefüggésből 

= δ − zK ; 

a kijelölendő tájékozott főiránynak megfelelő irányérték számítható. Minthogy a tájékozott főirány párhuzamos 

a koordinátarendszer valamelyik tengelyével, az egyes főirányoknak megfelelő irányérték az alábbi: 

+x = 360° − zK ;  +y = 90° − zK ; 

−x = 180° − zK ;  −y = 270° − zK . 

A tájékozott főirányokról való kitűzésnél a kitűzési méreteket igen egyszerűen − a tengelyek párhuzamossága 

miatt −, különbségképzéssel számíthatjuk: 

Δyi = yi − yA ; Δxi = xi  − xA , 

vagyis a kitűzendő pont koordinátáiból kivonjuk az alappont koordinátáit. A főirányokra mérjük a pontok 

talpponti méreteit, azokra merőlegesen az egyes részletpontoknak megfelelő távolságokat. Szabatos kitűzésnél a 

pontok talpponti méreteinek kimérése után szögmérőműszerrel tűzzük ki a merőlegest a talppontról, ha az 

ordináta 10 m-nél hosszabb. 

5.2.1. 14.5.2.1 Kitűzés akadály esetén 

Amennyiben a kitűzendő létesítmény közelében nincs alappont, vagy nem tudunk róla tájékozó irányokat mérni. 

Ilyenkor a létesítménytől távolabb lévő alappontot használjuk fel az egyik főirány kitűzésére, majd ezen kerek 

távolságra segédpontot jelölünk ki (14.8 ábrán S1 pont). Innen tűzzük ki a főirányra merőleges irányt. 
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14.8. ábra: Főirányról történő kitűzés akadály esetén 

A kitűzési méreteket ekkor is kivonással kapjuk, csak az A pont koordinátái helyett az S1 segédpont 

koordinátáival számolunk. Az S1 pont koordinátái: 

YS1 = yA ; XS1 = xA + t1 

Kedvezőtlen mérési körülmények között, nehéz terepviszonyoknál előfordul, hogy az alappontról kitűzhető 

főirányok egyikével sem tudjuk megközelíteni a létesítményt. Ilyenkor az alappontról valamelyik főiránytól 10° 

kerek többszörösével (α) eltérő irányú segédegyenest tűzünk ki, és az egyenesen kerekértékű 10, 20 stb. méterre 

segédpontot jelölünk ki. (14.8 ábrán S2 pont.) Ezután a segédponton szögmérőműszerrel felállunk, és kitűzzük a 

segédegyenessel ismert szöget (90° − α) bezáró és a koordinátarendszer valamelyik tengelyével párhuzamos 

egyenest. 

5.2.2. 14.5.2.2 A kitűzés vizsgálata 

A kitűzés megbízhatóságára jó ellenőrzést ad, ha a kitűzött egyik részletponton iránysorozatot mérünk. 

Számítjuk és megvizsgáljuk utána az egyes tájékozási szögek és a középtájékozási szög közötti különbségeket, 

és az ezekből képezhető lineáris eltéréseket. Egyik eltérés sem haladhatja meg a hibahatárt. 

A kitűzött pontokat összeméréssel is ellenőrizhetjük. A pontokat egymással, korábban kitűzött pontokkal, 

alapponttal, vagy a főirányok valamilyen kerek értékkel megadott pontjával mérjük össze. 

Igen jó ellenőrzést ad a mérésre, ha pl. a főirányok közelében lévő (E) alappont talpponti méretét és az ordinátát 

megmérjük (14.8 ábra), majd ezekből és a pont koordinátáiból számítjuk az S1E távolságot. 

Az összehasonlított értékek közötti eltérés a kitűzés hibahatárát nem haladhatja meg. 

5.2.3. 14.5.2.3 Új létesítmény beillesztése a környezetébe 

Ipartelepek fejlesztésénél gyakori, hogy valamilyen új létesítményt kell beilleszteni a meglévő építmények közé. 

A vizsgálat során bemérjük a főirányon, illetve a segédegyenesen a kapcsolatos építmények pontjait. 

Utána képezzük a mérési eredményekből kapott (aim ; bim) és a koordinátákból számított (aisz ; bisz) kitűzési 

méretek között mutatkozó eltéréseket: 

Δai = aim −aisz ; Δbi = bim − bisz . 

Az egyes pontokra vonatkozó eltérések középértékével (Δa ; Δb) javítjuk a kitűzendő részletpontok kitűzési 

méreteit: 

Δai = aisz  + Δa ; Δbi = bisz + Δb . 

5.3. 14.5.3 Kitűzés elő- és oldalmetszéssel 

Egyes pontokat előmetszéssel is kitűzhetünk. Ekkor mindkét előmetsző irányon 2 pontot jelölünk ki lehetőleg 

úgy, hogy közrefogják a kitűzendő pontot. Megkeressük a két egyenes metszéspontját (például a 2−2 kitűzött 

pont között kifeszített zsinórokkal). Az egyik egyenesen 2 ponttal kitűzött szakaszon közvetlenül is 

megjelölhetjük a másik irányból beintett metszéspontot. 
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14.9. ábra: Kitűzés előmetszéssel 

Ha az előmetsző irányokon a kitűzendő pont ugyanazon oldalán jelöljük ki a 2−2 pontot, közvetlenül beállással 

is kijelölhetjük a kitűzendő pontot. 

Amennyiben egyidőben két műszerrel tudunk mérni, a kitűzés a kétféle beintéssel egy fázisban elvégezhető. 

Kivételesen oldalmetszéssel is elvégezhető a kitűzés. 

 
14.10. ábra: Kitűzés oldalmetszéssel 

Az A és B pontok ismert pontok, de pl. a B pont magaspont (esetleg messze levő pont), nem lehet róla 

méréseket végezni. 

Az A pontból a koordinátáival adott P pontra kitűzött egyenesen (14.10 ábra), a P pont közelében segédpontot 

(S) tűzünk ki. S-en felállva megmérjük az α szöget, és a t távolság kiszámítása után az ábra szerint tűzzük ki a P 

pontot az S ponton túl, vagy S-ből A felé, ha α < β. 

A kitűzés előkészítésekor már kiszámíthatjuk a β szöget és a BP távolságot, koordinátákból β = δPB − δPA . 

A t távolság számítása a mért α szög ismeretében zsebszámológéppel a terepen is elvégezhető: 

 . 

5.4. 14.5.4 Egyenesek és törtvonalak (közvetett) kitűzése 

Az egyenesek kitűzésével általánosságban a Geodézia, a szabatos kitűzésekkel pedig a Mérnökgeodézia c. 

tantárgyak foglalkoznak. Ebben a tárgyban ezért csupán néhány olyan közvetett kitűzési módot ismertetünk, 

amelyek alkalmazására leginkább akkor kerül sor, amikor a tanult eljárásokkal, pl. összeláthatóság hiányában a 

feladatot megoldani nem tudnánk. Itt tárgyaljuk továbbá a vonalas létesítmények töréspontjainak és egyenes 

szakaszainak a kitűzését. 

5.4.1. 14.5.4.1 Végpontjaival adott egyenes kitűzése 

5.4.1.1. 14.5.4.1.1 Főpontok kitűzése 

A két végpont koordinátáival megadott egyenes kitűzésénél először a végpontokat, mint alakjelző főpontokat 

tűzzük ki ortogonális vagy poláris módszerrel. A végpontok kitűzése után rendszerint az a feladatunk, hogy az 

egyenesen a végpontok között, vagy azokon túl további pontot vagy pontokat jelöljünk ki. Ennek célja részint 

az, hogy az egyenesen hosszmérést végezhessünk, esetenként az, hogy a kitűzött ponton szögmérő-, vagy 
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szögkitűző műszerrel felállhassunk, és az egyenessel szöget bezáró irányokat jelölhessünk ki. Sokszor azért 

tesszük, mert az egyenest több helyen meg kell jelölni. 

 
14.11. ábra: Egyenes kitűzése akadály esetén 

Gyakran előfordul, hogy a végpontok összelátását épület, vagy más tereptárgy akadályozza (14.11 ábra). 

Ilyenkor egy tetszőleges egyenest tűzünk ki (az ábrán AC’ irány). 

Ezen az egyenesen pl. szögprizmával felkeressük a B pont talppontját a B’ pontot. Az AC’ egyenesen kijelöljük 

a D’ és E’ helyeket úgy, hogy az azokról kitűzött merőlegesek az épület mellett haladjanak el. Ezután 

megmérjük a D’, E’, B’ pontoknak az A-tól való távolságát, valamint a B’ B merőleges távolságot. Az ábrán 

látható hasonló háromszögek alapján az ordináta-értékek a következőképpen számíthatók: 
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 és  

Ezek alapján kitűzhetjük az AB egyenes két pontját D-t és E-t. Ha szükséges, ezek távolságát is számíthatjuk az 

alábbi képletek felhasználásával: 

 , illetve  

Kitűzésnél olyan esettel is találkozhatunk, amikor az összelátást fák akadályozzák, és a feladatot lehetőleg 

faírtás nélkül kell megoldanunk. 

Ilyenkor a 14.12 ábrának megfelelően a kezdőponton (A) felállított szögmérő-műszerrel olyan hosszú közelítő 

irányt jelölünk ki, amíg csak faírtás nélkül eljutunk (az ábrán S1 pontig). 

Ezután a közelítő irányt (AS1) önmagával párhuzamosan eltoljuk úgy, hogy olyan irányt kapjunk, amelyen irtás 

nélkül jó messzire be lehet látni az erdőbe,  

vagy a facsoportok közé. A párhuzamos eltolást úgy végezzük, hogy az a AS1 egyenes két alkalmas pontján (S1 

és S2) szögprizmával merőlegest tűzünk ki, és a két merőlegesre ugyanazt a távolságot mérjük fel. Ha ezen a 

segédegyenesen haladva a fák közül nem jutnánk ki, akkor újra eltoljuk a kezdőirányt önmagával 

párhuzamosan, majd az így kijelölt segédegyenesen haladunk tovább. 

Tételezzük fel, hogy a 14.12. ábra szerinti szituációban már az első segédegyenessel elértük a célunkat, újabb 

felvételére nincs szükségünk. Ezen az egyenesen felkeressük az egyenes végpontjának (B) talppontját (B"). 

A feladat visszavezethető az előzőre akkor, ha megmérjük a tAS1 és a tS1’B" távolságokat, valamint a tBB" merőleges 

hosszát. Ugyanis a tBB" távolságból levonva a párhuzamos eltolás mértékét (a) eredményül a tBB’ távolságot 

kapjuk. Hasonló háromszögekből a tC’C és a tD’D távolságok számíthatók, ha ismerjük az AC’ és AD’ 

távolságokat. (Szabadon választhatók). 

A D pont kitűzéséhez szükséges tD"D távolság a tD"D = tD`D +a összefüggésből levezethető. 

Ha a δAB irányszöget ismerjük, és az A pontból tájékozó irány mérhető, közvetlenül is kitűzhetjük polárisan az 

AB egyenest például azért, hogy az összelátást akadályozó növényzetet eltávolítsuk. 

Szabatos kitűzéseknél a segédegyenesről való kitűzési eljárás nem alkalmazható. Ilyen feladatoknál a 

részletpontok koordinátáit, mint mérési vonalpontokat a kitűzés előtt ki kell számítani, majd az így megadott 

pontokat alappontokról poláris vagy ortogonális módszerrel tűzzük ki. 

Az egyeneseket a végponton túl meghosszabbíthatjuk (14.13. ábra), ha a B végponton szögmérő műszert 

állítunk fel és megirányozzuk a másik végpontot (A-t), majd áthajtjuk a távcsövet és kijelölünk egy segédpontot. 

 
14.13. ábra: Egyenes meghosszabbítása a végponton túl 

Az eljárást a második távcsőállásában megismételjük. Az adott egyenes meghosszabbítása a két kijelölt pont 

középhelyzete (S). Az egyenest ilyen módon legfeljebb az AB távolság fele értékével szabad kihosszabbítani. 
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5.4.1.2. 14.5.4.1.2 Részletpontok kitűzése 

Az egy km alatti egyenes részletpontjainak kitűzését közvetlen hosszméréssel is elvégezhetjük. Kitűzéskor 

gondosan megmérjük a végpontok közötti távolságot, és megállapítjuk a mért és a koordinátákból számított 

távolság közötti különbséget. Az eltérésből kiszámítjuk a távolság egységére eső javítást és ebből a kitűzési 

méretek javítását a 

Δi =  ti 

a már ismert összefüggés alapján. Az így számított értékekkel a kitűzött méreteket megjavítjuk. A 

hosszmérésnél a szalagvégeket műszerrel intjük be az egyenesbe. 

Szabatos kitűzésnél egyes részletpontokon megmérjük a 14.13. ábra szerint értelmezett ε szöget és számítjuk 

az E lineáris eltérést. Az ε szög általában kicsi, 1 percnél rendszerint kisebb érték, és így a lineáris elmozdulás 

mértéke számítható az alábbi képletből: 

 

A kitűzött pontot értelemszerűen a 180°-nál kisebb szög szögfelezője irányában Ecm-rel  helyezzük át. 

Fizikai távmérő (mérőállomás) alkalmazásával a részletpontok kitűzése egyszerű és gyors. A részletpont 

közelében az egyenesen kitűzünk egy segédpontot, megmérjük a távolságát a kezdőponttól, majd szalaggal 

kitűzzük a részletpont és a segédpont közötti távolságot az egyenesen. Egyes korszerű elektrooptikai kitűző 

műszerek folyamatosan, digitálisan jelzik a távolságot, és a reflektor mozgatását az egyenesen rádiótelefonon 

közvetlenül lehet irányítani. 

5.4.1.3. 14.5.4.1.3 Szakaszvégpontok kitűzése 

Hosszú egyenesek kitűzésénél az egyenest több szakaszra bontjuk. Szakaszvégpontként a kitűzendő pontok 

közül azokat választjuk ki, amelyek egymástól való távolsága nem haladja meg az 1 km-t, és természetesen 

összeláthatók. Kiszámítjuk a szakaszvégpontok koordinátáit, és a főpontokkal azonos módon tűzzük ki azokat. 

A szakaszvégpontokat a közelükben lévő alappontokból rendszerint polárisan tűzzük ki. Ha nincs alappont a 

közelben, hosszúoldalú sokszögeléssel célszerű az alappontsűrítést elvégezni. 

 
14.14. ábra: Elméleti szakaszvégpont kitűzése 

A szakaszvégpont  elméleti  pont  is  lehet. 

A 14.14. ábra szerint például kitűzhetjük az 1. számú pontot az egyenesen C pont talppontjaként, számított 

koordinátái alapján, polárisan C pontból. Az 1. számú pont koordinátáit pl. előmetszéssel kiszámíthatjuk. Az A 

ponton átmenő előmetsző irány δAB  irányszöggel, a C ponton átmenő irány a δAB + 90° iránnyal jellemezhető. 

Az eljárás előnye, hogy a legrövidebb poláris iránnyal tűzhető ki C-ből az 1. számú pont. Ha megmérjük az 1. 

számú pontban az 1C és az 1A irányok közötti szöget (90°), egyaránt ellenőrizhetjük az alappontok összhangját 

és a kitűzés megbízhatóságát. 

Ha a kitűzendő pont 2 szakaszpont közé esik és távolsága az egyenes végpontjától adott, ebből le kell vonni az 

egyenes végpontjától a szakaszpontig számított távolságot és az így kapott hosszat kell a szakaszponttól 

kimérni. A szakaszban mért távolságot arányosan javítani kell a szakasz mért és számított hosszának a 

különbségével. 

5.4.1.4. 14.5.4.1.4 Egy pontjával és irányszögével adott egyenes kitűzése 
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A kitűzés legegyszerűbb módja az, hogy az egyenes egy tetszőleges pontjának a koordinátáit kiszámítjuk, és 

a pontot, mint főpontot a legközelebbi alappontról kitűzzük. Minden további feladatot visszavezetünk, ezáltal a 

két végpontjával adott egyenessel kapcsolatos feladatokra. 

Ha az egyenes mentén nincs alappont, 1 km-ig úgy is kitűzhetjük az egyenest, hogy az adott pontban a 

kitűzendő egyenesnél hosszabb tájékozó irányokat mérünk, kiszámítjuk a középtájékozási szöget (ZK) és az 

irányértéket a kitűzéshez az: 

ℓ= δ − ZK  összefüggéssel. 

Az irányt két távcsőállásban tűzzük ki, és közepeljük a kitűzött ponthelyeket. A távolságot 200 m-ig komparált 

mérőszalaggal mérhetjük kétszer, azon felül fizikai távmérőt (mérőállomást) kell használni. A kitűzés 

ellenőrzése céljából a kitűzött ponton lehetőleg mérjünk tájékozó irányokat, és végezzük el a tájékozást. 

5.4.1.5. 14.5.4.1.5 Törtvonalak kitűzése 

Egyenes szakaszokból álló törtvonalak kitűzésénél a feladat két adott ponthoz csatlakozó, több oldalból álló 

sokszögvonal töréspontjainak a terepen való kijelölése. Vonalas létesítmények, drótkötélpályák, távvezetékek 

kitűzésénél a végpontok többnyire igen távol vannak egymástól, emiatt összekötésük csak törtvonallal 

lehetséges. Az egyenes szakaszokon megfelelő sűrűségben még részletpontokat is kell kitűzni. Ilyen estben 

először a főpontokat (a törtvonal sarokpontjait és a szakaszpontokat), majd az így meghatározott szakaszokon 

lévő részletpontokat tűzzük ki. 

a.) A törtvonaltöréspontjai koordinátákkal adottak, vagy a földmérési alaptérkép másolatának kiegészítésével 

készített tervezési térképen vannak feltüntetve. Előbbi esetben a térkép alapján kitűzzük a töréspontok 

közelében meghatározandó alappontok helyét. Az alappontok koordinátáit célszerű a fedett terepi viszonyokhoz 

és a vonalas létesítmények alakjához is jól alkalmazkodó hosszúoldalú sokszögelés módszerével vagy GPS-

berendezéssel meghatározni. 

Az alappontok és a töréspontok koordinátáinak ismeretében a kitűzési méretek számíthatók, a kitűzés 

elvégezhető. A kitűzést ilyenkor polárisan végezzük, és a 2 szomszédos sokszögpont a megfelelő tájékozást 

biztosítja. 

A végpontjaival adott egyenes kitűzésénél leírtak szerint a hosszú egyeneseket egy-két közbeiktatott ponttal 

rövidebb szakaszokra bontjuk. A szakaszvégpontok koordinátáit meghatározzuk, számítjuk a kitűzési 

méreteiket és a töréspontokkal együtt tűzzük ki azokat. 

b.)Kisebb pontossági követelmények mellett, vagy kevésbé jelentős, rövidebb vonalas létesítmények előzetes 

kitűzésekor a térképen tervezett töréspontok közelében térkép-terepazonos pontokat választunk ki a térkép 

tartalmából. A pontok azonosságát a terepen végzett mérésekkel ellenőrizzük, és a közöttük kijelölt mérési 

vonalakról kitűzzük a töréspontokat a térképről (tervrajzról) lemért derékszögű kitűzési méretekkel. A 

szakaszvégpontok kitűzési méreteit ugyancsak a térképről mérjük le. A szakaszpontok között a részletpontokat a 

térképről (helyszínrajzról) lemért (és a méretváltozással javított) távolságokkal tűzzük ki. A végméret 

különbségét a részletpontokra arányosan el kell osztani. Az előzőekben a javításra megadott képletben a 

számított végméret (tsz) most a térképről lemért végméretre vonatkozik. 

Hosszú egyenesek kitűzött szakaszpontjaiban ellenőrizni kell, hogy a pont a szomszédos szakaszpontok közötti 

egyenesen van-e?  Szükség esetén a kitűzött pontot át kell helyezni. 

Hosszú egyenes szakasz térképi hosszának mérése helyett a szakasz végpontjainak a koordinátáit mérjük a 

térképről (helyszínrajzról vagy tervrajzról) lehetőleg őrkeresztekre támaszkodóan (lényegében digitalizáljuk a 

töréspontokat). A szakasz hosszát a lemért koordinátákból számítjuk. Pontosabb az így megállapított 

távolság, mert a térképpapír beszáradásából származó méretváltozás a hosszú egyenes mentén nem egyenletes. 

Legtöbbször a szakaszvégpontok különböző térképszelvényekre esnek, és a szelvények különböző mértékű 

beszáradása is nehezíti a méretváltozásból származó hiba megbízható javítását. Előfordulhat, hogy őrkeresztek 

nincsenek a rajzon, ekkor olyan pontokat célszerű választani, amelyeknek ismerjük a koordinátáit és így a levett 

pontok átszámíthatók országos rendszerbe. 

A térképen ábrázolt vonalak töréspontjai közelében nem mindig lehet térkép-terepazonos pontokat találni. Ilyen 

helyen numerikus alappontot kell a kitűzéshez meghatározni, és a térképi pontot a térképről származtatott 

koordinátái alapján kell azt kitűzni. Ezzel azonban vigyázni kell, mert a grafikus térképi ábrázolás nem mindig 

van összhangban a numerikus pontokkal. 
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Mezőgazdasági utak építést megelőző feladataihoz, vízrendezési feladatoknál, általában a területrendezés során 

alkalmazhatunk ilyen kitűzéseket, de ma már egyre ritkább, mert a korszerű eszközök (Pl. GPS vagy a 

mérőállomások) ugyanolyan gyorsan dolgoznak grafikus értékű adatokból, mint numerikusból. 

6. 14.6 Részletpontok kitűzéséről műholdas rend-
szerre támaszkodóan 

A műholdakra támaszkodó helymeghatározás nemcsak bemérésre, de ma már részletpontok kitűzésre is 

gazdaságosan használható, természetesen a GNSS hálózatban történő meghatározásokra vonatkozó szabályok 

mellett. Ezen szabályokat a 47/2010 FVM. sz. rendelet [8] és a Geodéziai hálózatok c. tantárgy tartalmazza. 

7. 14.7 Körívek kitűzése 

Előfordulása: utak, vasutak és egyéb nyomvonalas és létesítmények, 

parképítést, stb. megelőző kitűzések feladatainál gyakori. 

Változatai: 
 

Körív főpontok (E,V,M,K,O) 
 

Körív részletpontok 

 
kitűzése 

 

A.) érintőről (E,V,K) 
 

A.) érintőről 

B.) K ívfőpont M -ből polárisan 
 

B.) kerületi szögekkel 

C.) mérési vonalhálózatról 
 

C.) sokszögeléssel 

  
D.) meghosszabbított húrról 

  
E.) húrmagasság negyedelésével 

  
F.) főpontból, tetszőleges iránnyal 

  
G.) mérési vonalhálózatról 

történhet. 
  

7.1. 14.7.1 Körívfőpontok kitűzése egyenesekről 

Adott: a terepen a két egyenes e1,e2, továbbá ismerjük r –t, amint a 14.15 ábrán láthatjuk. A körív főpontjai az: 

E,V és K pontok. 

7.1.1. 14.7.1.1 Az „E” és „V” főpontok kitűzése 

Alapfeltétel: a középponti szög (α) ismerete. Amennyiben nem adott, meghatározzuk. 
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14.15. ábra: Az E és V érintési pontok kitűzése az érintő egyenesekről 

a. Ha a metszési szög ( ω) közvetlenül  mérhető 

1. Mérjük: a metszéspontnál levő ω szöget, műszerrel (az egyenesek metszéspontjában felállva, irányozva az 

egyenes egy-egy távolabbi pontjára). Ezután: 

2. Az érintési pontok kitűzési méretének meghatározása 

α =180 – ω és t= r . tg ( ) 

1. Ezután az M-ből t távolságra az egyeneseken az E és V főpontok hossz-méréssel kitűzhetők. 

b.) Amennyiben ω közvetlenül nem mérhető 

1. Az egyenesek közti A, B segédpontok közbeiktatásával β és γ- t mérhetjük 

(esetleg a segédpontok között további töréspontokat 

létesítünk és mérjük azokon is a belső szögeket β i), ezután: 

2. α = 360 – (β +γ), vagy általánosan: α = (n–1)*180 – Σ β i 

3. tAM  és tBM számítása az AMB Δ-ből sinus tétellel, majd 

1. tAE=t-tAM , illetve tMB számítása után 

2. A-ból, illetve B-ből hosszméréssel E és V pontok kitűzhetők. 

c.) Kettőnél több segédpont esetén 
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14.16. ábra: Érintőn mért kitűzési méretek, amennyiben 2-nél több segédpontot alkalmaztunk 

1. Ebben az esetben egy helyi rendszerben kiszámítjuk a sokszögvonalat a 14.16 ábra szerint, majd számítjuk a 

d záróoldal hosszát  képlettel a vetületek összegéből. 

2. Utána a β és γ szögeket kell levezetni az ábrából:  majd 

  

1. Ezután a b.) pont 3-5 lépésével számíthatók a hosszak a kitűzéshez. 

7.1.2. 14.7.1.2 A „K” körívfõpont kitűzése 

Háromféle megoldása ismeretes: 

a. (segéd-)érintőről hosszméréssel, 

b. e1 és e2 érintő egyenesekről (vagy részletéről) merőlegesen, 

i. M metszéspontból polárisan. 

 

  

Megoldások: 

a.) Segédérintőről , hosszméréssel 
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14.17. ábra: K főpont kitűzése (segéd-)érintőről 

Mivel a K -pontban húzott segédérintőnek az e1 és e2 egyenesekkel való metszéspontjai azonos c távolságra van 

(lévén, hogy szögfelezőben metszi az egyeneseket): 

 . 

A segédérintő az e1 és e2 egyenesen a c távolsággal kitűzhető, majd K a segédérintőn c -t kimérve, a végméret 

ellenőrzésével (2 c) kitűzhető. 

b.) Az e1 és e2 egyenesről, merőlegesen (14.18 ábra) 

Ha a K pontot az EO egyenesre vetítjük, a vetítési pontnál levő derékszögű Δ-ből egyszerűen kiolvasható: 

1.  

2.  , utána 

3. E, vagy V főpontból ortogonálisan végezhető a kitűzés. 

 
14.18. ábra: K pont kitűzése az egyenesekről merőlegesen, vagy az M-ből polárisan 

c.)K főpont kitűzése M -ből polárisan (14.18 ábra) 

1. Az OME Δ -ből  MK=t=h-r, 

2. de  így   . 

3. δMK =δME – (90– α/2) számítása után 

4. a K pont polárisan kitűzhető. 
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A köríves feladatokhoz szükséges lehet még az egyes feladatokhoz az ívhossz számítása, mely az 

 , illetve  

képletekkel számítható, ahol 

r = a körív sugara 

α= a középponti szög 

 =Pi értéke (3,14 .....) 

”(ró)= analitikus szögegység (egy radián) másodpercben: 206264.5. 

7.2. 14.7.2 Körívfőpontok (E,V,K) kitűzése mérési vonalhálózatról 

Amennyiben a főpontok koordinátája is ismert, alappontok között a kitűzés a már ismertetett ortogonális, vagy 

poláris módszerrel elvégezhető. 

7.3. 14.7.3 Körív részletpontok kitűzése 

A körív főpontjainak a kitűzésével a körív helyzetét csak nagy vonalakban rögzíthettük, de magát az ívet 

valójában a köríven fekvő részletpontok határozzák meg. Ezek közül a köríven annyi részletpontot kell 

kitűznünk, amennyi a körív alakját a célnak megfelelő mértékben meghatározza, egyértelművé teszi a további 

munkálatokhoz. A kitűzendő részletpontokat általában egymástól egyenlő távolságban vesszük fel. Előfordulhat 

azonban, hogy bizonyos feltételek kielégítése miatt a részletpontok közötti távolság eltérő. a távköz függ a sugár 

nagyságától is. Belterületen a távolságot a földrészlethatárok helye és az elvárt pontossági követelmény 

együttesen határozza meg. Meghatározhatja a részletpontok távolságát a húrmagasság megengedett értéke, vagy 

megadhatják, hogy a középponti szöget (és az ívet is) hány részre kell felosztani. 

A körív részletpontok kitűzésének módjait már felsoroltuk, most ezek bemuta-tására kerül sor. 

7.3.1. 14.7.3.1 Körív részletpontok kitűzése érintőről 

A részletpontokat érintőről derékszögű koordinátákkal tűzzük ki. Ez történhet: 

• egyenlő abszcisszákkal, vagy 

• egyenlő távolságra a köríven (azonos húrhosszakkal). 

 
14.19. ábra: Körív részletpontok kitűzése érintőről, egyenlő abszcisszákkal 

a.)Egyenlő abszcisszákkal való kitűzésnél a 14.19. ábrának megfelelően az ordináták és az abszcisszák között 

az 

 , illetve  

összefüggés áll fenn. 
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Mivel az x értéke r-hez képest kicsi, kielégítő eredményt kapunk, ha a képlet sorbafejtése után a magasabbrendű 

tagokat elhanyagoljuk, és y értékét az  

közelítő képlettel határozhatjuk meg. 

A gyakorlati munkában az értékeket ívkitűző táblázatokból (pl. Nemesdy Ervin-féle Körív kitűzési 

kézikönyvből) vesszük át. 

b.) Célszerűbb azonban az egyenlő abszcissza különbségű pontok helyett az egymástól egyenlő távolságra levő 

pontokat kitűzni. 

 
14.20. ábra: Körív részletpontok kitűzése érintőről, azonos húrhosszakkal 

A pontokat összekötő húrhoz (h) tartozó középponti szög fele a: 

 képletből számítható. 

A részletpontoknak az érintőre vonatkozó kitűzési méreteit a 14.20 ábra és az x ≈ h alapján az alábbi 

összefüggések szerint határozhatjuk meg: 

x1  = r sin α' ; y1 = r - r cos α' kiemelés után: y1= r ( 1 - cos α' ) ; 

x2 = r sin 2 α' ; y2 = r ( 1-cos 2 α' ) ; 

..................... ............................... 

xn = r sin n α' ; yn = r ( 1-cos n α' ) ; 

ahol n a kitűzendő részletpontoknak az ív kezdőpontjától (E) számított sorszáma. 

Ezek a kitűzési méretek is kiírhatók a Nemesdy-féle táblázatokból. 

c.) Nagy sugarú köríveknél, ha az érintési egyenestől távolodunk, hosszú ordinátákat kell kitűznünk. Ilyenkor a 

részletpontok kitűzését célszerűbb a 14.21 ábrának megfelelően végezni, amikor nemcsak a kezdő és a 

végponthoz tartozó érintőket, hanem az ív K középpontjának érintőjét is felhasználjuk a feladat megoldásához. 

két külön ábra kell C és D-hez 

de még lásd NL 
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14.21. ábra: Nagysugarú ívek pontjainak kitűzése 

d.) A részletpontokat az ív kezdő (E) és végpontját (V) összekötő EV húrról is kitűzhetjük. Ebben az esetben a 

14.21. ábra jelölése szerint ki kell számítani az 

m = r ( 1 - cos  ) és  = r sin  húrmagasságot (illetve a húr félhosszát). 

Utána kivonással számíthatjuk ki a húrra vonatkozó kitűzési méreteket. 

Az ábra szerint: x'2  =  – x2 és y'2 = m - y2. 

7.3.2. 14.7.3.2 Kerületi szögekkel történő körív-részletpontok kitűzése 

Az ismert geometriai tétel szerint: adott körben tetszőleges nagyságú ívhez (húrhoz) tartozó középponti szög 

kétszerese az ugyanezen ívhez tartozó kerületi szögnek. 

 
14.22. ábra: Körív részletpontok kitűzése kerületi szögekkel 

A feladat kétféleképpen merülhet fel: 

• a húrhosszak adottak vagy 

• a középponti szögek ismertek. 

a.) A 14.22 ábra szerint a körív részletpontjaihoz tartozó húrok ismeretében a kerületi szögek számíthatók a 

sin ϕi  =  képletből. 
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Ellenőrzés: ϕ1 + ϕ2 + ........... + ϕn =  . 

b.) Ha a részletpontokhoz tartozó középponti szögek (2 ϕi) az ismertek, akkor a húrhossz a hi = 2 r sin ϕi 

képlettel számítható. 

A gyakorlatban a részletpontokat az ábra szerint tűzzük ki. 

1. Szögmérőműszerrel felállunk az ív kezdőpontján (E), és az érintő egyenestől (e) kitűzzük a ϕ1; majd a ϕ1 + ϕ2  

; és ϕ1+... + ϕn szögek másik szárához tartozó irányértékeket. (Az első részletpont kitűzése előtt ellenőrizzük, 

hogy a már korábban kitűzött K pontra és az érintőre mért irányok  szöget zárnak-e be egymással. Ha a K 

pont kitűzésére előírt hibahatárnál kisebb lineáris elmozdulást állapíthatunk meg, az eltérést egyenlően 

elosztjuk a kitűzendő ϕi szögek között.) 

2. Ezután az első részletpont helyét kijelölhetjük, ha a kitűzött irányra rámérjük a h1 húrhosszat. 

3. Folytatva a kitűzést: a 2 pont helyét úgy kapjuk meg, ha az l2 irányra az 1 pontból h2 húrhosszat mérünk. Ezt 

a műveletet addig folytatjuk, amíg a főponthoz nem érünk. 

Ennél a módszernél a hibahalmozódás eléggé kedvezőtlen, mert minden pont kitűzése az előző pontra 

támaszkodik. Emiatt a mérést igen gondosan kell végezni. 

A kitűzött részletpontok helyzetét a záróhiba arányos részével úgy helyesbítjük, hogy a pontokat az E pont és a 

részletpont egyenesén mozdítjuk el a megfelelő irányban (mivel a záróhiba a K pontban az EK irányba esik). Ha 

az utolsó kitűzött pont a K ponton kívülre esik, az E pont felé kell az arányos ráosztást elvégezni. 

7.3.3. 14.7.3.3 Kitűzés sokszögeléssel 

Annak érdekében, hogy a kitűzéskor a körívtől nem kell eltávolodni: szűk bevágásokban, alagutakban, 

kedvezőtlen kilátású terepen alkalmazzuk ezt a módszert. A szögmérőműszerrel minden részletponton felállunk. 

Amennyiben adottak a középponti szögek, a következőképpen járunk el. 

 
14.23. ábra: Körív részletpontokkitűzése sokszögeléssel 

a.) A kitűzési adatok számítása 

1. Az egyes műszerállásokhoz tartozó β törésszögeket a 14.23. ábrának megfelelően a húrokhoz tartozó 

középponti szögekből, illetve az azokból levezethető kerületi szögekből határozhatjuk meg. 

βo  = 180° –  β1 = 180° – (  +  ) β2 = 180° – (  +  ); 

és így tovább... 

1. A kitűzéshez szükségünk van még az egyes húrhosszakra is, amit a: 
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hi = 2 r sin  összefüggésből számíthatunk. 

b.) A kitűzés végrehajtásának 

1. első lépése az, hogy szögmérőműszerrel felállunk az ív kezdőpontján (E), és megirányozzuk az érintő egyik 

kitűzött pontját. Leolvassuk a vízszintes kört (1e), majd képezzük az első oldal irányértékét: 

11 = 1e + βo  . 

1. Ezután beállítjuk a számított irányértéket a vízszintes körön, és a kitűzött irányra rámérve a h1 oldal hosszát, 

eredményül az első részletpont helyét kapjuk. 

2. Majd átállunk az első kitűzött pontra és kitűzve β1 irányt, kitűzzük rá a h2 sokszögoldalt. 

3. Mindaddig folytatjuk a kitűzést, amíg az utolsó részletponthoz érünk, ahol kitűzzük a sokszögvonal 

„zárópontját”. Az így kitűzött K' pont és az ív főpontjaként kitűzött K pont közötti eltérést (ha az a 

megengedett hibahatárnál kisebb) a részletpontokra arányosan osztjuk el, a záróhiba irányával párhuzamosan. 

A megengedettnél nagyobb eltérés esetén a kitűzést megismételjük, illetve a hiba okát megkeressük. 

Rövid oldalakkal való kitűzésnél a hibahalmozódás miatt a módszer azonban igen kedvezőtlen. Ilyenkor csak 

minden második pontot tűzzük ki sokszögeléssel és a kihagyott pontokat ortogonálisan tűzhetjük ki a húrról. 

7.3.4. 14.7.3.4 Meghosszabbított húrról való kitűzés 

A részletpontokat meghosszabbított húrról való kitűzésnél is derékszögű koordinátákkal tűzzük ki. A 14.24. 

ábrának megfelelően az első részletpontot az ív főpontjának (E) érintőjéről, míg a többit a megfelelő két 

ponthoz tartozó húr meghosszabbított vonaláról tűzzük ki. 

 
14.24. ábra: Körív részletpontok itűzése meghosszabbított húrról 

Ha a részletpontok egymástól egyenlő távolságra vannak, a számítás egyszerű. 

1.) A középponti szö,g a: sin   =  képletből határozható meg. 

2.) Az érintőre vonatkoztatott kitűzési méreteket az 

y' = h sin  ; x' = h cos  ; 

3.) a húrokra vonatkoztatott méreteket pedig az 

y = h*sin α' és x = h* cos α’ képletekből számíthatjuk ki. 
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Az eljárást csak kevésbé igényes kitűzéseknél alkalmazzuk annak ellenére, hogy igen rugalmas, a fedett 

terephez jól alkalmazkodó módszer. A kedvezőtlen hibahalmozódás miatt azonban a kitűzés megbízhatósága 

kicsi. 

7.3.5. 14.7.3.5 Kitűzés húrmagasság negyedeléssel 

Nagy sugarú, lapos ívek alkalmazható a húrmagasság negyedeléssel való kitűzési mód. Ebben az esetben 

ugyanis a körívet parabolaívnek tekinthetjük. 

 
14.25. ábra: Körív részletpontok kitűzése a húrmagasság sorozatos negyedelésével 

A húrhoz tartozó húrmagasság:  , ahol (a 14.25 ábra alapján) 

m = r ( 1 - cos  ) és h az EV húr hossza. 

A 14.25. ábrának megfelelően a részlet-pontokhoz tartozó húrmagasságra (m') az alábbi képlet írható fel (h’-t 

Pythagoras tételéből, majd h-t a húrmagasság képletéből kifejezve helyettesítjük be): 

m' =  =  =  +  =  +  

A sugár és a húrmagasság viszonya miatt az első tag elhanyagolható, így a közelítő képlet: m' =  . 

Az eljárás egyszerű és gyors, de kielégítő eredményt azonban csak nagy sugarú, lapos íveknél ad. Kisebb sugarú 

íveknél csak az ív megközelítő helyének a kijelölésére (pl. tereprendezéshez) alkalmazható. 

7.3.6. 14.7.3.6 Főponthoz kapcsolódó, tetszőleges irányú egyenesről történő 
kitűzés (Zelcsényi-féle módszer) 

Egy tetszőlegesen választottmérési vonalról úgy is kitűzhetők szabatosan a körív részletpontjai, hogy nem kell 

kiszámítani azok országos koordinátáit. Az eljárásnak előnye, hogy kedvezőtlen terepen is lehetőségünk van a 

hosszmérésre legalkalmasabb mérőpályát megkeresni, és a mérési vonalat ezen vezetni. 
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14.26. ábra: Körív részletpontok kitűzése egyik főponthoz kapcsolódó tetszőleges irányú egyenesről, 

derékszögű koordinátákkal 

Az ábra Zelcsényi Géza – volt főiskolai tanár – által kidolgozott eljárás elvét szemlélteti, mely nemcsak a 

végrehajtás, hanem a megbízhatóság szempontjából is kedvező, mert a számítás helyességére is ellenőrzést 

kapunk. A körív-részlet-pontok kitűzésére eddig ismertetett eljárások közül ez a módszer a legrugalmasabb, és 

a legpontosabb eredményt is ez biztosítja. 

A feladat hasonló a tájékozott főirányról való kitűzéshez, de itt – amennyiben a főpontokat előbb tűzzük ki - a 

végméretre ellenőrzésünk van. A körívpontok derékszögű kitűzési adatait a tetszőleges irányú (de az egyik 

főponthoz: pl. az E/V-hez, illetve a K-hoz csatlakozó) egyenesre számítjuk ki. 

Amint látjuk, a terepi mérési (kitűzési) vonallal az O ponton át szerkesztettünk egy párhuzamost. A helyi mérési 

vonal b tengelye az E pontban egybeesik az E pontnak erre a párhuzamosra vetítő egyenessel. Így a talppontnál 

derékszögek keletkeztek, melyeknek a körívpontoknál levő szöge lényegében a helyi irányszög (illetve annak 

kiegészítő szöge). Ezeket viszont egyszerűen számíthatjuk. 

Amennyiben a 14.26 ábra szerint az E pontból induló mérési vonal irányát az egyenestől (β: a kitűzési vonal és 

az érintő által bezárt szög) megmérjük, a kitűzési vonal derékszögű rendszerében az egyes részletpontokból az 

O középpontokba mutató sugár helyi „irányszöge” (δ’i) számítható: 

δ’E=β (merőleges szárú szögek lévén), 

δ’1=δ’E+α’1 (mert α’1 az 1-sz. pontnál az előző sugárral párhuzamos miatt váltószög) 

δ’2=δ’1+α’2; és így tovább... 

ahol α'i az ábrának megfelelően értelmezett középponti szög. 

A körív részletpontokhoz tartozó sugarak helyi rendszerű irányszögei (δ'i) ismeretében a részletpontok kitűzési 

méreteit (az O-ból a mérési vonallal párhuzamos egyenesre vetített pontoknál jelentkező háromszögekből) az 

alábbi képletekkel számíthatjuk. 

a1 = r (sin δ'E - sin δ'1) b1 = r (cos δ'E - cos δ'1) 

a2 = a1+ r (sin δ'1 - sin δ'2); b2 = b1 + r (cos δ'1 - cos δ'2) ; 

an = an-1 + r (sin δ'n-1 - sin δ'n) ; bn = bn-1 + r (cos δ'n-1 - cos δ'n). 

Ezekkel a gépi számításra is alkalmas képletekkel a derékszögű koordináták egyszerűen számíthatók. (A 

képletekben ezért alkalmazható ez a sorrend – vagyis az előzőből vonjuk le a következőt –, mert a sin és a cos 

függvények a kiegészítő szögek esetében előjelhelyes vetületeket számolnak). 

A kitűzés elvégezhető egyetlen irányról is, de hosszú lapos íveknél, vagy ha az ordináták túl nagyok lennének, 

ezért célszerűbb a középponttól (K) két irányt kitűzni. Természetesen ilyenkor mindkét vonalra külön-külön 

számítjuk a részletpontok helyi koordinátáit. 
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Felvehetjük a kitűzési vonalat úgy is, hogy iránya párhuzamos legyen az országos koordinátarendszer 

valamelyik tengelyével. A kitűzési méretekből ebben az esetben egyszerű módon, összeadással kapjuk meg a 

részletpontok országos rendszerbeli koordinátáit. 

Mindenképpen arra kell törekedni, hogy 

• jó mérőpálya mellett, 

• minél rövidebb ordinátával, 

• minél több pont legyen kitűzhető ugyanarról a vonalról. 

7.3.7. 14.7.3.7 Körív részletpontok kitűzése mérési vonalhálózatról 

Ha megfelelő helyzetű alappontjaink vannak, a főpontokkal együtt tűzzük ki a körív részletpontokat is, mert így 

biztosíthatjuk a legjobban a kitűzött pontok összhangját. 

A kitűzési méretek transzformációs számításához természetesen ismernünk kell a részletpontok országos 

koordinátáit. 

A koordinátákat számíthatjuk polárisan az ív középpont koordinátáiból a sugár (r) távolságában, ha a 

középponti szögek ismeretében meghatározzuk minden részletpontra az irányszöget. 

Ennek a számításnak hátránya, hogy függetlenül számítjuk mindegyik részletpont koordinátáit, ezért nincs 

ellenőrzésünk az egyes pontok számítására. 

Szigorú ellenőrzéssel számíthatjuk a koordinátákat, ha az ív eleje (E) és az ív vége (V) pontokhoz csatlakozó 

sokszögvonalba foglaljuk a részletpontokat. 

Az oldalak hosszát és a törésszögeket a sokszögeléssel történő kitűzésnél ismertetett módon számíthatjuk. Hogy 

ne keletkezzék záróhiba a kerekítés vagy az elhanyagolás hibáiból, az oldalak hosszát mm élességgel, a 

szögfüggvényeket min. 6 tizedesre vegyük figyelembe. 

Amennyiben a számítást polárisan végezzük, az adatok felhasználását és kiírását gondosan ellenőrizni kell. 

Ha középponti szögek azonos nagyságúak, akár egy programozható zsebszámológéppel is gyorsan, 

folyamatosan számíthatjuk a körív-részletpontok koordinátáit. Bebillentyűzzük és tároljuk a középpont (0) 

koordinátáit, a sugarat (r), a két szomszédos részletpontot összekötő ívhez tartozó középponti szöget (α') és a 

középpontból az ív kezdő főpontjára (E) értelmezett irányszöget (δoE). A program folyamatosan számítja a tárolt 

szögek összeadásával a poláris irányok irányszögeit, és egyenként kijelzi a részletpontok koordinátáit. 

8. 14.8 Összefoglalás, ellenőrző kérdések 

A modul összefoglalást adott a geodéziai gyakorlat során előforduló kitűzések sokféleségéről, módszereiről és 

feltételeiről, valamint számítási megoldásairól. 

Ellenőrzésül válaszoljunk a következő kérdésekre. 

1. A kitűzések fogalma, célja, tárgya. 

2. A kitűzések csoportosítása és jellemzői 

3. A kitűzések megbízhatósága és dokumentálása 

4. A derékszögű (ortogonális) kitűzés elve, képletei, szabályai 

5. Derékszögű kitűzés szabad mérési vonalról 

6. A poláris (tahimetrai) kitűzés elve, képletei, szabályai 

7. Kitűzés külpontból 
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8. Kitűzések szabad álláspontról 

9. Kitűzés sokszögeléssel 

10. Tájékozott főirányról történő kitűzés elve, képletei, szabályai 

11. Kitűzés elő- és oldalmetszéssel 

12. Egyenesek és törtvonalak kitűzése 

13. Az E és V körívfőpontok kitűzése 

14. A K körívfőpont kitűzése 

15. Körív részletpontok kitűzése érintőről azonos abszcisszákkal, illetve húrhosszakkal 

16. Kerületi szögekkel és meghosszabbított húrról történő körív-részletpontok kitűzése 

17. Körív részletpontok kitűzése sokszögeléssel és húrmagasság negyedelésével 

18. Körív részletpontok kitűzése egyik főponthoz csatlakozó tetszőleges irányú egyenesről derékszögű 

adatokkal 

19. Körív fő- és részletpontok kitűzése mérési vonalhálózatról 

Irodalomjegyzék 

Nagy L. :  Országos felmérés III.  Főiskolai jegyzet  Székesfehérvár,  1977, 

Vincze L. :  Országos felmérés II.  NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet,  Székesfehérvár,  2003 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a 

továbbiakban: Fttv) 

 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. sz. törvény végrehajtására kiadott 178/2008 Korm. sz. rendelet 

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú 

földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a 

földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről 

47/2010 FVM sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett 

pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről 

(röviden: GNSS rendelet) 

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési 

munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi 

szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 

FVM-FTF sz. , korábbi szakmai előírás a [15] előtt) 

Mérnökgeodéziai (M.1.) Szabályzat (29/1974 MÉM sz. rendelettel kiadva- bár már nem hatályos, de műszaki 

előírásai részben alkalmazhatók) 


