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2. fejezet - A vízszintes hálózatok 
fogalmainak és történetének 
áttekintése 

1. 2.1 Bevezetés 

Ebből a fejezetből a vízszintes hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmakat ismerjük meg. Részletes foglalkozunk a 

magyarországi vízszintes hálózatok történetével, kiemelten kezelve a ma is használatban lévő Egységes 

Országos Vízszintes Alapponthálózatot, amely lényegében minden térképünk alapja, kerete. 

A legnagyobb számban negyedrendű vízszintes alappontok találhatók Magyarországon, pontsűrűségük 

átlagosan 1 pont/2 km2. A negyedrendű hálózat kiépítése befejeződött ugyan az 1990-es évek közepén 

(legfeljebb pontpótlás, pontáthelyezés lehet a feladatunk ilyen szempontból), de a kiépítés történetének ismerete 

hasznunkra válik. 

Eddigi tanulmányainkban találkoztunk már a vízszintes alappontok állandósításával, azonban ezeket a 

lehetőségeket is érdemes összefoglalni, kiemelve a magaspontok szerepét. Végül összehasonlítjuk a 

negyedrendű és a felmérési alappontok sűrítését. 

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti: 

• a vízszintes ponthely értelmezését és a pontossági mérőszámokat, 

• az országos hálózatok kialakításának elveit, 

• a hazai vízszintes hálózatok történetét, 

• a vízszintes alappontok megjelölésének módjait. 

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz: 

• helyesen értelmezni olyan fogalmakat, mint ponthiba, relatív hiba, 

• átlátni a háromszögelési hálózatok kialakulását, ebben a technika-technológia szerepét, 

• értékelni a hazai EOVA sajátosságait, 

• összehasonlítani egymással a különböző állandósítási módokat, 

• felsorolni a magaspontok előnyeit és hátrányait. 

2. 2.2 A kétdimenziós (2D) pontmeghatározás 
alapfogalmai 

2.1. 2.2.1 A vízszintes ponthely és mérés értelmezése 

Az országos vízszintes hálózatban – az elsőrendű hálózat első számítását kivéve – az alappontokat a vetületi 

síkon értelmezzük az ott definiált koordináta-rendszerben. A sík-koordinátákat méter egységben, két tizedes 

élességgel adjuk meg. Ez raszteres szemléletben azt jelenti, hogy a síkbeli ponthely egy 1×1 cm-es négyzetrács, 

egy négyzetcentiméteres pixel. 

A vízszintes értelmű geodéziai helymeghatározás (beleértve az alappontsűrítést is) mindig relatív: ismert 

koordinátájú (adott) pontokra támaszkodva, elsősorban iránymérés és távolságmérés alapján határozzuk meg az 

új pontok koordinátáit. 
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Az iránymérés során egy állásponton mért iránysorozatban az irányok irányértékét határozzuk meg. A 

távolságmérés (közvetett módon, távmérőműszerrel végezve: távmérés) során két pont közötti ferde távolságot 

mérjük meg, amit (több lépcső keresztül) a vetületi síkra kell redukálni. Ebben a fejezetben olyan vízszintes 

pontmeghatározást tárgyalunk, amikor ezt a két fajta mérés-típust tételezzük fel. Az irányok tájékozott 

irányértékét közvetlenül is meg lehetne határozni giroteodolittal, de ez a méréstípus nem terjedt el, speciális 

alkalmazásáról a Mérnökgeodézia tárgyban lesz szó. 

Az irány- és távméréseket a méréseket bemutató, áttekintő vázlatokon (a későbbiekben tárgyalandó 

meghatározási terveken) egységesen célszerű jelölni. A kétféle mérés-típus jele – amelyet az együttes 

kiegyenlítéssel számított hálózatok vázlatain is kiterjedten alkalmazunk – nagyon egyszerű. 

 
2-1. ábra Irány- és távmérések jelölései kiegyenlítéssel számított hálózat vázlatán 

Az iránymérés jele a vázlaton (2.1. ábra) egy vékony (rajzon 0,2 mm vastagságú) vonal, amely az irányzott 

pontnál (B) 1 cm hosszan pontozott. Ha oda-vissza mértük az irányt, akkor a vékony vonal folyamatos (mintha 

két, de csak egyirányban mért irány jelét egymásra rajzolnánk). A vonalat úgy rajzolják ki, hogy kezdete és vége 

1 mm-re közelíti meg a végpontok körét. A távmérés jele a mért távolság közepén meghúzott vastagabb vonal 

(rajzi hosszúsága 5 mm, vastagsága 0,6 mm). A mért távolság végpontjait vagy szaggatott vonal köti össze, 

vagy a mindkét végén szaggatott, de középütt folyamatos vékony vonal. Egy pontvázlatot ilyen jelölésekkel 

ellátva meg tudjuk állapítani, milyen típusú mérést végeztünk mely pontok között (de azt nem, hogy a 

távolságokat melyik álláspontról mértük, és azokat oda-vissza vagy csak egy irányban mértük-e). Más típusú 

meghatározási tervek jelöléseit a 3. modul tárgyalja. 

A vízszintes hálózat kerethibája úgy értelmezhető, mint az adott pontok koordinátáit terhelő hiba: a 

koordinátával jellemzett ponthelyről a hibátlan ponthelyre mutató vektor. A kerethibára a fölös mérések alapján 

és a jellemző mérési hibák ismeretében következtetünk: ha a javítások (irányeltérések, távolságeltérések) 

lényegesen meghaladják a jellemző mérési hibákat, akkor azt az adott pontok kerethibájának tulajdonítjuk. 

2.2. 2.2.2 A pontossági mérőszámok áttekintése 

Az irány- és távmérések alapján kiegyenlített hálózat végeredményeként megkapjuk a kiinduló mérési 

eredmények javításait (az irányjavításokat irányeltérésnek, a távolságjavításokat távolságeltérésnek is nevezik), 

valamint az új pontok koordinátáit (jelölje ezeket X, Y), továbbá a koordináta-középhibákat (mX, mY) és a 

kovarianciát (cXY). 

Hibaellipszis 

Ha csak a koordináta-középhibákat használnánk egy 2D pont jellemzésére, az nem fejezné ki a két koordináta 

kapcsolatát. További hiányosságot jelentene az a tény, hogy a koordináta középhibák nagysága függ a 

koordináta-rendszer felvételétől. Ezért felmerül az igény, hogy mutassuk ki minden irányban a középhibát és azt 

szemléletesen ábrázoljuk is. Ha ezt megtesszük, az. ún. talpponti görbe képéhez jutunk. Feltehető ezután a 

kérdés, hogy melyik irányban a legnagyobb és melyik irányban a legkisebb a középhiba, és mennyi annak az 

értéke. Ezek a számértékek kiszámíthatók (képletüket itt nem írjuk fel); jelölje a legnagyobb ill. legkisebb 

középhiba értékét a és b (a=mmax és b=mmin); a legnagyobb középhiba irányszöge az adott koordináta-

rendszerben pedig legyen a ϕ szög. Az a, b értékek alapján ellipszis szerkeszthető, amelyet a pont 

hibaellipszisének neveznek. A hibaellipsziseket a hálózat meghatározási vázlatán, a rajztól eltérő, alkalmas 

méretarányban (M=1:1, M=1:2) szokás ábrázolni. 

Ponthiba 



 A vízszintes hálózatok fogalmainak 

és történetének áttekintése 
 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A ponthiba bevezetését az indokolja, hogy egy vízszintes pontot egyetlen mérőszámmal jellemezzünk. A 

ponthiba egyaránt számítható a koordináta-középhibákból vagy a hibaellipszis méreteiből. 2D pont ponthibája: 

 . 3D pont ponthibája:  

Közepes ponthiba 

Az előzőekben felírt ponthiba mindig nagyobb (legfeljebb egyenlő), mint a bármilyen irányban számított 

középhiba, tehát a pont jellemzésére indokolatlanul nagy érték. Ezért vezették be a közepes ponthiba fogalmát. 

A közepes ponthiba sugarával megrajzolt kör területe megegyezik a talpponti görbe területével. 2D pont 

közepes ponthibája:  

Relatív hiba 

Vízszintes hálózatban a relatív hiba (R) egyetlen távolságmérésre, vagy iránymérésre egyértelmű. 

Távolságmérés esetén a távolságeltérés (E) és mért távolság (t) hányadosa. Iránymérés esetén a lineáris eltérés 

(E) és az irány hossza (t) hányadosa. Ezt a hányadost olyan valódi törtként szokás megadni, amelynek a 

számlálója 1:  

A relatív hiba megadható mm/km egységben (ppm egységben) is. Példa: ha egy t=500 méteres távolságon a 

távolságeltérés 2 cm, akkor annak R relatív hibája a következő. 

 

Egy vízszintes hálózat esetén nem egyértelmű, hogy annak relatív hibáját hogyan értelmezzük. Hiszen 

vehetnénk az egyes távolságok, irányok relatív hibáinak átlagát, de eljárhatnánk úgy is, hogy előbb vesszük az 

összes javítás átlagát, majd ezt az átlagot osztjuk el a távolságok és irányok hosszának átlagértékével. Az új A5 

szabályzat a hálózat relatív hibáját ez utóbbi módon értelmezi. A 2.1. táblázatban néhány jellemző értéket 

sorolunk fel a magyar vízszintes pontmeghatározások múltja alapján. 

2-1. táblázat A relatív hiba tipikus értékei különböző rendű régebbi hálózatokban. 

táblázat - A relatív hiba tipikus értékei különböző rendű régebbi hálózatokban 
 

rendűség relatív hiba 

[1/...] 
relatív hiba 

[mm/km] 
átlagos 

ponttávolság 
lineáris eltérés 

az átl. 

távolságon 

elsőrendű 1 / 500 000 2 ppm 30 km 6 cm 

negyedrendű 1 / 50 000 20 ppm 1 km 2 cm 

felmérési 1 / 10 000 100 ppm 200 m 2 cm 

Ferrero-féle szögközéphiba 

Az irányméréses hálózatok pontosságának jellemzésére a Ferrero-féle középhibát használják. Ezt úgy kapják, 

hogy kiszámítják minden egyes háromszög szögzáróhibáját (ε), figyelembe véve a gömbi szögfölösleget is. A 

szögzáróhibák alapján egy középhiba jellegű mennyiséget vezetnek le, a képletben az n a háromszögek 

darabszámát jelöli. 
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2.3. 2.2.3 Az országos vízszintes hálózatok kialakításának elvei 

 
2-2. ábra A háromszögelés elve, számítási alapadatai 

A háromszögelés egy nagyobb területi egység (ország) alapponthálózatának létrehozására szolgáló módszer, 

elsősorban az egymással csatlakozó háromszögek szögeinek megmérése által. Hosszú ideig a teodolit volt a 

geodéziai mérés szinte egyetlen fontos műszere, így kézenfekvő volt a módszer kialakulása. Az iránymérések 

elvégezhetősége, a szomszédos pontok összelátása érdekében szinte minden ponton állandó vagy ideiglenes 

pontjelek (gúlák, árbócok) építésére volt szükség. A terepen alkalmasan (rendszerint hegytetőkön) kiválasztott 

szomszédos alappontok között mért szögek szárai alkotják a háromszögeket, amelyek legalább egy oldalukkal 

csatlakoznak egymáshoz (2.2. ábra). Az összefüggő, a teljes területet lefedő háromszögek háromszögelési 

hálózatot alkotnak, a háromszögek csúcspontjai a háromszögelési pontok (rövidítve: hp, HP). A szomszédos 

háromszögelési pontok távolsága legfeljebb 30 km körüli érték lehet, tekintettel a látási viszonyokra, terepi 

fedettségre. Ha csak a háromszögek belső szögeit mérnénk, csupán a hálózat alakját ismerhetnénk meg. A 

hálózat méretének megadásához szükség van legalább egy oldal meghatározására. 

 
2-3. ábra Alapvonalfejlesztő hálózatok 

Nagyon hosszú, akár 30 km-es oldal közvetlen lemérésére régebben nem volt megfelelő eszköz, de ehhez 

megfelelő terepet sem lehetett találni. Ezért egy rövidebb, 1-3 km-es alapvonalat mértek meg közvetlenül, 

hosszas munkával (24 méteres invárdrótokkal), majd ezt az alapvonalat megfelelő geometriai alakzatokba 

foglalva, az alakzatok szögeit megmérve, „felnagyították" a szükséges oldalhosszra. Ez utóbbi alakzatot 

nevezzük alapvonalfejlesztő hálózatnak. Az alapvonalfejlesztő (más néven: bázisfejlesztő) hálózat lehet rácsos 

vagy rombuszos (diagonális) geometriai alakzatú (2.3. ábra). 

Ahhoz, hogy a hálózatot a Földet helyettesítő alapfelületen (ellipszoidon, gömbön) megfelelően elhelyezhessük, 

legalább egy pontjának (A) földrajzi szélességét (ϕ) és hosszúságát (λ) is meg kell adni, továbbá tájolni is kell, 

meg kell adni legalább egy oldalának azimutját (α). Ezt a földrajzi helymeghatározás módszereivel, csillagokra 

végzett észleléssel érték el (szélesség-, hosszúság-, azimut-mérés). A hálózat alakját tehát a szögmérési adatok, 
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méretarányát a hosszmérési adatok, elhelyezését a szélesség- és hosszúságmérések, tájékozását pedig az azimut-

mérések határozzák meg. 

Az előzőekben vázolt klasszikus háromszögelési módszert irányméréses háromszögelésnek nevezzük, tekintettel 

arra, hogy elsősorban iránymérésen alapul (idegen neve: trianguláció, triangulation). Elképzelhető (miután az 

1960-as évektől a távmérők is megjelentek), hogy a háromszögekből álló hálózatnak csak az oldalhosszait mérik 

meg. Ilyenkor tisztán hosszméréses háromszögelésről beszélünk (idegen nevén: trialateráció, trilateration). A 

gyakorlatban vegyes (irány- és távméréses) háromszögelési hálózatok kialakítására került sor. 

 
2-4. ábra Homogén hálózat és láncolat+kitöltő hálózat 

Egy ország háromszögelési hálózata létrehozható a teljes terület lefedésével, egy ütemben, ún. homogén 

hálózatként, amikor a számítás is egy lépésben történik. A másik megoldás, hogy két ütemben létesítik a 

hálózatot: először egy láncolatot (keretet, vázat) alakítanak ki, majd egy következő lépésben a kereten belül 

üresen maradt részeket töltik ki ún. kitöltőhálózattal. Ez utóbbi megoldás előnye a múltban az volt, hogy az 

egyes ütemekben létrehozott kisebb méretű rész-hálózatok számítása egyszerűbb volt, amit a korabeli számítási 

eszközökkel meg tudtak oldani, míg egy nagyobb méretű homogén hálózat együttes számítására a múltban nem 

voltak meg a számítástechnikai feltételek. A láncolat lehet egyszerű, ha egy háromszög-sor fut végig, vagy 

kettős láncolat, ha két sorból áll. A láncolatok (és a hálózatok) között megkülönböztetünk centrális hálózatokat 

(ha egy csúcsponttal több háromszög csatlakozik), és diagonális hálózatokat (amelyek átlós négyszögekből 

épülnek fel). A vízszintes hálózatok felépítésének klasszikus hierarchiája szerint először egy kb. 30 km 

oldalhosszúságú elsőrendű hálózatot hoztak létre, ezt követte egy 15 km-es másodrendű hálózat, majd egy 7 km-

es harmadrendű hálózat. 

3. 2.3 Történeti áttekintés 
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A háromszögelés módszerét a holland Snellius (1580-1626) alkalmazta először a fokméréssel kapcsolatban, 

amely a meridián(kör) ívhosszának meghatározására irányult. Országos háromszögelést először Württenbergben 

végeztek 1620-1630 között. Magyarországon Mikovinyi Sámuel alkalmazott először háromszögelési 

módszereket térképezési célra. Liesganig József 1769-ben a fokméréssel kapcsolatban alkalmazta a módszert. 

Az egyes országok teljes területét lefedő háromszögelési munkálatok a 19. század elején indultak meg Európa-

szerte, az országos nagyméretarányú térképkészítés megalapozására. Magyarországon 1807-ben kezdtek el 

nagyobb, összefüggő háromszögelést katonai térképezés céljára. 

3.1. 2.3.1 Az első országos vízszintes hálózat 

A Magyarország teljes területét lefedő első háromszögelési hálózatot 1859 és 1907 között építették ki (2.5. 

ábra). A munkálatok lényegében az Osztrák-Magyar Monarchia időszakára estek, a munkák végrehajtói a Bécsi 

Katonai Földrajzi Intézet katonatisztjei voltak. Ezt a hálózatot a szabályzatok gyakran „régi” háromszögelési 

hálózatként említik. Az újabb vízszintes alappontok pontleírásain is találkozhatunk az ebből az időszakból 

származó koordinátákkal, mivel az újabb hálózatokban is több, jó kilátású helyen lévő pontot felhasználtak, újra 

meghatároztak. 

 
2-5. ábra A Monarchia idején kiépített láncolat-váz 

A hálózat a monarchia minden országára kiterjedt, és a klasszikus elveknek megfelelően, először egy elsőrendű, 

30-50 km-es háromszögláncolatot hoztak létre, majd a láncolaton belül kitöltő hálózatot építettek ki. A jelenlegi 

magyarországi területeket érintő elsőrendű hálózatrészek számítására öt csoportban, 1892 és 1898 között került 

sor. A hazánk mai határát érintő 109 elsőrendű háromszög szögzáróhibájából számított Ferrero-féle szög-

középhiba, mF=0,81" volt. 

Az I. országos alaphálózattal kapcsolatos problémák abból adódtak, hogy a munkálatok közel fél évszázadig 

elhúzódtak és emiatt mai értelemben vett egységes elvekről nem beszélhetünk. A hálózat számítása is 

részenként történt, így a csatlakozásoknál törések, ellentmondások keletkeztek. A gyakorlati kataszteri 

munkákhoz az adatokat még azelőtt felhasználták, mielőtt a teljes kiegyenlítés befejeződött volna. Az I. 

országos alaphálózat pontjainak síkbeli koordinátái több rendszerben lettek számítva. 1863-ban bevezették a 

Bessel ellipszoidot és a kettős vetítés elvét, és a pontok síkkoordinátáit a magyarországi Gauss gömbhöz tartozó 

sztereografikus (SZT) rendszerben adták meg. 1908-ban Fasching Antal javaslatára három ferdetengelyű érintő 

hengervetületet vezettek be a magyarországi Gauss gömbhöz (hengervetület északi, középső és déli rendszer: 

HÉR, HKR, HDR). Ennek célja csak a vetületi torzulások mérséklése volt. Itt ugyanazon alaphálózathoz és 

ugyanazon alapfelülethez egy másfajta vetület tartozik. 

3.2. 2.3.2 A második országos vízszintes hálózat 
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2-6. ábra A két világháború közötti hálózat egy közbenső állapota 

Az első világháborút (1914-1918) követően az új területű, önálló Magyarországon újra létre kellett hozni a 

geodéziai alapokat. 1925-ben megindult egy önálló magyar háromszögelési hálózat kiépítése (2.6. ábra), ami 

azonban soha nem fejeződött be, csak 1939-ben abbamaradt, mert közbejött a második világháború (1939-

1945). Összesen 93 darab háromszög mérési munkálatai fejeződtek be, a Ferrero-féle szögközéphiba mF=0,5” 

volt, ami kiemelkedően jónak mondható. A második világháborúban a pontok és a mérési anyag egy része is 

elpusztult. 

3.3. 2.3.3 A harmadik országos vízszintes hálózat: az EOVA 

 
2-7. ábra Az EOVA elsőrendű hálózata 

Az első szakaszban, elsőként, 1948 és 1952 között, az országhatár mentén körbefutó, elsőrendű (átlagosan 30 

km-es oldalhosszúságú) háromszögekből álló láncolatot hozták létre. A Duna-Tisza közén ezt egy merevítő 

láncolat kötötte össze. A merevítő láncolat szögméréseit a két világháború közötti országos hálózat 

jegyzőkönyveiből vették át, mivel sürgető volt a mielőbbi készenlét. A munkálatok gyorsítása érdekében a 

kitöltő hálózatot nem 30 km-es elsőrendű háromszögekből építették ki, hanem 7 km-es harmadrendű 

háromszögekből. A rövidebb irányok észleléséhez így hamarabb és gyakrabban adódtak jó időjárási 

körülmények, és a jelépítési költségek is csökkentek. Ez az ötlet Regőczy Emil nevéhez fűződik, ami egy 1951. 

évi javaslatban fogalmazódott meg. 

A hierarchiából kimaradtak a másodrendű pontok, ezért Magyarországon a felsőrendű vízszintes hálózat csak 

elsőrendű és harmadrendű pontokból áll. A számítást azonban az elsőrendű hálózatnak megfelelő sűrűségű 

hálózattal végezték. Ehhez a harmadrendű kitöltő hálózat pontjai közül kiválasztottak olyan, úgynevezett 

domináns pontokat, amelyek közötti törésszögeket az eredeti mérési eredményekből levezették (2.8. ábra). 

Ennek elve Hazay István és Tárczy-Hornoch Antal nevéhez fűződik, akik nagyméretű, nemzetközi hálózatok 

kevesebb ponttal történő helyettesítésére dolgozták ki módszerüket. A fiktív mérések levezetésére, a nagyobb 
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háromszögek képzett szögeinek levezetésére azért volt szükség, hogy az akkori számítási segédeszközökkel is 

megoldható legyen a kisebb hálózat kiegyenlítése. A hálózat, illetve hálózatrészek kiegyenlítésére az 1950-es és 

1960-as években többször is kísérletet tettek, többek között a Szovjetunióban is. 

 
2-8. ábra Domináns pontokból kialakított fiktív háromszög 

A hálózat kiépítésének második szakasza a hálózat továbbfejlesztését és végleges számítását jelentette. Az 1960-

as években megjelentek a fizikai távmérők, így lehetővé vált több elsőrendű oldal hosszának közvetlen 

megmérése. Felülvizsgálták és áttervezték az addigi I-III. rendű hálózatot, a magasabb követelményeknek meg 

nem felelő adatokat újra meghatározták. Megteremtették a kapcsolatot egyes szomszédos országok hasonló 

hálózataival. Ebben az ütemben kb. 70 elsőrendű ponton került sor újabb mérésekre. 1970 és 1973 között történt 

meg a hálózat véglegesnek tekintett számítása, önálló kiegyenlítése. Eredetileg úgy gondolták, hogy a hálózat 

alapfelülete a Kraszovszkij ellipszoid lesz, vetületi rendszere pedig a Gauss-Krüger vetület, mivel akkor 

Magyarország a Varsó Szerződés tagállama volt. A koordináták titkosítása miatt végül is ez az elképzelés csak a 

katonai térképekre és vonatkoztatási rendszerre valósult meg. 

1972-ben új, polgári célú geodéziai alapokat hoztak létre Magyarországon. A geodéziai alapok alatt lényegében 

a vonatkoztatási rendszer megvalósítását értjük. Az új geodéziai alapok kezdeményezése és a munkálatok 

irányítása Joó István nevéhez fűződik. Bevezették a katonai felhasználástól elkülönülő, új paraméterű 

ellipszoidot (IUGG67 ellipszoid) és egy új vetületi rendszert, az Egységes Országos Vetületet (EOV). A 

ferdetengelyű, metsző hengervetületre a kettős vetítés elvét alkalmazva (egy új magyarországi Gauss gömb 

felvételével) történt a síkkoordináták számítása. Új térképrendszert is bevezettek (rövidítése: EOTR – Egységes 

Országos Térkép Rendszer), ahol a számozás alapja a sorok és oszlopok alapján definiált 1:100000 méretarányú 

szelvény; a nagyobb méretarányú szelvények ennek sorozatos negyedelésével eredeztethetők. A vízszintes 

alappontok pontszámai szintén ehhez a térképrendszerhez kötődnek, ahogyan azt később részletezzük. 

Ugyanahhoz az alaphálózathoz más-más alapfelület és vetület tartozik, így a katonai és polgári vízszintes 

vonatkoztatási rendszer elkülönült. A mai magyar polgári vonatkoztatási rendszert (másnéven geodéziai 

dátumot) röviden a HD72 jelzéssel is illetjük (Hungarian Datum 1972). Ez alatt értjük az újonnan felvett 

alapfelületet (IUGG67 ellipszoid), az új felsőrendű vízszintes alaphálózatot (a fizikailag állandósított pontokat) 

az 1972. évi kiegyenlítés szerinti ellipszoidi koordinátáikkal; valamint az ellipszoidhoz felvett vetületi rendszert 

(EOV) a hozzátartozó síkkoordinátákkal. 

Az új alaphálózat pontosságára a fölös mérések alapján a kiegyenlítésből kapott mérőszámokból lehet 

következtetni. A kiegyenlítés utáni iránymérési középhiba mirány=0,434". Ez 30 km-es átlagos oldal esetén 63 

mm lineáris eltérést jelent, ami R=1/475 000 átlagos relatív hibának felel meg. 

Az EOVA két sajátosságát, két különleges pont-típusát érdemes még kiemelni: a negyedrendű főpontokat és az 

iránypontokat. 

A negyedrendű főpontokat a harmadrendű háromszögek súlypontja közelében jelölték ki és mérésükre a 

harmadrendű irányméréssel egyidőben került sor, kihasználva azt a lehetőséget, hogy a munkaterületen 

felépítették az ideiglenes pontjeleket, a műszerállások és az irányzandó jelek készen voltak. Ezáltal jobb 

összhangot próbáltak elérni az időben elkülönülten mért harmadrendű és negyedrendű hálózat között, és ezek a 

pontok jelentettek további kapcsolatot a „régi” és az új hálózat között is. A negyedrendű pontok tervezett 

pontsűrűsége 1 pont/16 km2 volt, az átlagos ponttávolság így 4 km. Sajnos, az 1950-es években a munkálatok 

feszített határideje miatt számos főpontot csak külső irányokkal határoztak meg, volt, ahol fajelet alkalmaztak, a 

vetítések nem voltak szabatosak. Az 1960-as évek végétől ezeket a negyedrendű pontokat felülvizsgálták és a 

negyedrendű hálózat kiépítésekor újra meghatározták. A negyedrendű főpontokat B-pontnak is nevezik, ahol a 
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kezdőbetű a „beillesztett” szóra utal, mivel ezek a pontok a kitöltőhálózati pontok közé lettek beillesztve. A 

méréshez igazodva, a negyedrendű főpontok számozása a felsőrendű pontokhoz igazodik. 

 
2-9. ábra Az iránypontok létesítésének indokát bemutató sematikus rajz 

Az iránypont lényegében tájékozó pont, katonai kezdeményezésre jött létre, az ún. katonai tájékozási hálózat 

része. Magyarázatként el kell mondani, hogy bár a háromszögelési pontok rendszerint hegytetőkön, 

magaslatokon vannak, onnan, a terepszintről a szomszédos pontok mégsem láthatók, az erdővel való gyakori 

fedettség, a magas fák miatt (2.9. ábra). Tájékozó irányok hiányában pedig poláris bemérés, vagy poláris 

kitűzés sem végezhető. Márpedig ezeket a pontokat az 1950-es években a katonák is szándékoztak használni 

tüzérségi feladatokhoz (rövid hatótávolságú rakéták indításához), lényegében poláris kitűzés céljára. Így 

elhatározták (szovjet tanácsadók javaslatára), hogy azokhoz az első- és harmadrendű pontokhoz, ahonnan a 

terepszintről nem látható tájékozó pont, külön tájékozó pontokat telepítenek: ezek az ún. iránypontok. Két 

iránypontot kellett állandósítani, az anyaponttól néhány száz méterre, lehetőleg úgy, hogy az anyapontról a két 

iránypontra menő irányok közel merőlegesek legyenek. Rendszerint két, egymást keresztező nyiladék széleire 

került a két pont, de előfordult, hogy egy nyiladék két szélén, egymástól néhány méterre helyezkedi el a két 

iránypont. Az iránypontokat még az anyaponton történő mérések előtt állandósították OP (Orientalis Punct) 

feliratú kővel. Az anyaponton rendszerint gúlán történt az iránymérés, ahonnan lehetett látni a mérendő 

irányokat. Ebbe az iránysorozatba befoglalták az iránypontokat is. Miután a gúlát elbontották, az anyapont 

koordinátáit kiszámították, lehetővé vált az iránypontokra menő irányok tájékozott irányértékének megadása. 

Ezt az értéket írták be az iránypont pontleírásába, s a későbbiekben ezt, mint irányszöget használhatták fel az 

anyaponton, a terepszinten végzett tájékozáshoz. Az iránypontra csak méteres élességgel mértek távolságot. Így 

az iránypontnak nincsenek geodéziai pontosságú koordinátái, csak nagypontosságú irányszöge, ami tájékozás 

céljára szolgál. A későbbiekben, amikor a munkaterületen negyedrendű alappontlétesítés folyt, az iránypontokat 

rendszerint negyedrendű pontként is meghatározták, így koordinátát kaptak. Az ilyen iránypontoknak két 

pontszámuk van: egy eredeti és egy negyedrendű. Több iránypontot OGPSH pontként is kijelöltek: az ilyen 

iránypontok állandósítása eltér a szokásos negyedrendű pontokétól (lásd a következő alfejezetet). 

3.4. 2.3.4 A negyedrendű alappontlétesítés magyarországi 
történetének áttekintése 

Országos vízszintes alaphálózatunk részét képezik a negyedrendű vízszintes alappontok is. A negyedrendű 

alapponthálózat kiépítése az 1950-es évektől 1993-ig tartott. Célja az volt, hogy az országot egyenletesen 

lefedjék egy olyan sűrű hálózattal, amely képes a további mérési/kitűzési igényeket kielégíteni. Átlagosan 1-2 

km távolságban találunk az ország területén negyedrendű pontot. Az egyenletes ponteloszlás mellett a másik cél 

az ún. "jó meghatározás" volt, vagyis a meghatározó irányok egyenletes eloszlása a horizonton, a jó geometria, a 

minimum 2-3 fölös mérés biztosítása új pontonként. Az országos vízszintes negyedrendű alapponthálózat 

létrejötténél két szakaszt különböztetünk meg. 

• 1. szakasz: a „régi” hálózatban végzett helyi pontsűrítések (1945-1963). 

• 2. szakasz: egységes, összefüggő, országos hálózat kialakítása (1963-1993). 
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2-10. ábra. Fajel és jelrúd 

Szólni kell itt ennek az időszaknak egy sajátosságáról, az ún. fajeles rajonokról. Említettük, hogy az 

irányméréses háromszögelés pontjai az uralkodó magasságú helyekre kerülnek, ahol biztosítani kell az 

összelátást a szomszédos pontok között, ez viszont tetemes mennyiségű jelépítéssel, ideiglenes pontjelekkel 

(gúla, árbóc) oldható csak meg. Az ideiglenes jelek között 1963-ig fajeleket is alkalmaztak, innen a fajeles rajon 

elnevezés. A fajel élőfára erősített jelrúd, aminek a külpontosságát a kőhöz képest mérni kellett. Az élőfa 

mozgása természetesen bizonytalanná tette a pont azonosítását. Ebben az időszakban ugyancsak alkalmaztak 

jelrudakat (tokos póznákat) is, amelyek szintén nem tekinthetők szabatos jelnek, mert a tok mozoghat, 

azonosítása hibája túl nagy, a tok fölötti pontraállás nem egyértelmű. A fajeles rajonok relatív hibája 1/25000 

értékkel jellemezhető. A fajelek és jelrudak (2.10. ábra) alkalmazását később, 1963 után, nem engedték meg. 

A negyedrendű munkálatok második szakasza 1963-tól indult. Ekkortól ún. szabatos munkaterületekről 

beszélünk a következő pontosságfokozó intézkedések miatt. 

• Az állandósítási kőnél a központ jeleként az addigi vésett keresztet furatos fémcsap váltotta fel, a földalatti 

jelként addig alkalmazott keresztes téglát pedig furatos fémcsappal ellátott betonhasáb váltotta fel. 

• Pontvédelemként bevezették a vasbetonlapos állandósítás-kiegészítést (lásd 3. modul), az addigi körülárkolás 

helyett. 

• Ideiglenes pontjelként többnyire csavarozott árbocokat alkalmaztak, a fajelek és jelrudak használata 

megszűnt. 

• Megjelentek a fizikai távmérő műszerek (elsőként a svéd AGA cég AGA-6A, AGA 6BL „geodimétere”, majd 

a sváci Wild cég Wild Di3S rátét-távmérője), amelyek a pontosság fokozás mellett a gazdaságosságot is 

javították. 

A távmérők megjelenése révén a klasszikusnak nevezett irányméréses háromszögelés módszerét a vegyes 

hálózatok foglalták el. Az első időszakban a vegyes hálózat egy sajátos elrendezése, a sokszögvonal-hálózat (az 

alkalmazott műszerről elnevezve: geodiméteres hálózat) dominált. A sokszögvonalak kialakításával jól lehetett 

követni a vonalas létesítményeket (utakat, vízfolyásokat stb), amikor is az előző és a követő sokszögpontra 

kellett csak az összelátást biztosítani, ez kevesebb kényszert jelentett, kevesebb jelépítésre volt szükség, mint a 

klasszikus módszernél. A sokszögvonalakból sokszögelési csomópontokat, csomópontrendszereket alakítottak 

ki, ezzel a kerethibákat és mérési hibákat területre lehetett elosztani. A számításhoz is megvoltak a módszerek és 

eszközök. Az észlelés idejére megnövő növényzet a pontok közötti (műszerről prizmára, „kőről kőre” történő) 

összelátást gyakran akadályozta, ezért alakítottak ki egy sajátos ideiglenes pontjelet, a „kukoricaállványt”. Az 

1970-es évek végétől meghatározóvá váltak a távméréses hálózatok. Ezt a modul-elemekből építhető, 

könnyűszerkezetű létraállvány kifejlesztése tette lehetővé. Az új távméréses technológia gyakorlati alkalmazása 

a BGTV-nél dolgozó Hörcsöki Ferenc nevéhez fűződik. A mérőállványon lehetett távmérést (és a távmérés 

redukálásához zenitszög-mérést) végezni, de iránymérést nem, ezért váltak meghatározóvá a tisztán távméréses 

hálózat-részek. Természetesen a távmérés mellett az iránymérésnek is megvolt a szerepe és aránya. Az 1990-es 

évek elején a GPS technika megjelenése felgyorsította a negyedrendű pontmeghatározások ütemét, amire a 
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megnövekedett külterületi területosztások miatt nagy szükség is volt. Összesen 4013 negyedrendű pont létesült 

GPS technikával. 

2-2. táblázat - A különböző meghatározási módszerekkel lefedett negyedrendű területek 

aránya és az adott technológiával meghatározott negyedrendű pontok becsült 

darabszáma 
 

Fő módszer Meghatározás jellemzői  a fő 

módszeren belül 
Terület 

(%) 
Pontszám 

(darab) 

Klasszikus 
(irányméréses) 

háromszögelés 

Fajeles munkaterület 5,8 2 700 

Szabatos munkaterület néhány fajellel 3,0 1 400 

Szabatos munkaterület 9,5 4 500 

Klasszikus meghatározás összesen 18,3 8 600 

Vegyes (irány- és 

távméréses) 

meghatározás 

Hosszúoldalú sokszögelés (klasszikus < 

25 %) 
17,7 8 300 

Hosszúoldalú sokszögelés (klasszikus > 

25 %) 
10,0 4 700 

Távméréses háromszögelés (klasszikus < 

25 %) 
40,9 19 200 

Távméréses háromszögelés (klasszikus > 

25 %) 
4,3 2 100 

Vegyes meghatározás összesen 72,9 34 300 

GPS 
meghatározás 

GPS meghatározás összesen 8,8 4 100 

Összesen 
 

100 47 000 

A negyedrendű munkákat csak kijelölt szakmai vállalatok végezhették, kivételes esetben más intézmények. A 

Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (BGTV, amelynek jogutódja a Geodézia Rt.) a pontok 80,1 %-át, 

a Pécsi Geodéziai és Térképészet Vállalat (PGTV, utódja a Pécsi Geodézia Kft.) a pontok 19,7 %-át határozta 

meg, míg a fennmaradó 0,2 %-ot más intézmények. Székesfehérvár külterületén például a Budapesti Műszaki 

Egyetem tanárai, belterületén a GEO (az akkori Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar) tanárai végezték a 

negyedrendű pontmeghatározásokat. 

Szólni kell még a magyar negyedrendű hálózat azon történetének azon sajátosságáról, amit a vonatkoztatási 

rendszerek váltása jelentett. 1958 előtt a „régi” hálózatra támaszkodva, vagyis az I. országos hálózat pontjait 

adott pontként kezelve, a munkaterület elhelyezkedésétől függően sztereografikus vagy HKR, HÉR, HDR 

vetületi rendszerben folyt a meghatározás. 1958-tól, miután az új felsőrendű hálózatot kiegyenlítették, annak 

Gauss-Krüger (rövidítése: GK) vetületi rendszerű koordinátáit használták adott pontként, az összes új pont kb. 

40 %-a eredetileg GK rendszerű. A pontszámozás alapja is az 1:50000 méretarányú Gauss-Krüger vetületű 

topográfiai szelvény volt. Mivel a Gauss-Krüger vetület az akkori szocialista országok katonai térképeinek is 

alapja volt, amelyeket titkosan kezeltek, polgári célra visszatértek a „régi” vetületekhez. 1967-68-ban az addigi 

eredeti meghatározású GK-koordinátákat átszámították sztereografikus vagy hengervetületi rendszerbe. Ezeket a 

koordinátákat „Tr” jelzéssel látták el, megkülönböztetve azokat az eredeti (1800-as évekbeli) koordinátáktól. A 

pontleírásokon a GK pontszámot kitakarták (ilyen pontleírásokkal ma is találkozhatunk). 1976. január 1-jétől 

lépett életbe az EOV, ettől kezdődően kötelező jelleggel az EOV vetületen történt a számítás, az alappontok 
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számozása az EOTR-hez kötődik. A pontok 52 %-ának meghatározása történt EOV rendszerben. Természetesen 

újra szükség volt az addig elkészült pontok koordinátáinak átszámítására, amit hetedfokú polinommal oldottak 

meg. 

Összefoglalva: a negyedrendű alappontok létesítésének technológiája (mérési módszere), a műszerek 

fejlődésének következtében változott és röviden a következőképp jellemezhető. 

A kezdetekre, az 1960-as évek közepéig, az irányméréses (klasszikus) háromszögelés volt a jellemző. A 

távmérők megjelenésével, 1965-től a vegyes meghatározás egy speciális alakzata, a hosszúoldalú sokszögelés 

vált tipikus módszerré (átlagosan 1 km-es oldalhosszakkal), mert jobban lehetett követni a terep változásait, 

kevesebb ideiglenes pontjelre volt szükség. Az alumíniumból készült, szétszedhető és újraépíthető 

létraállványok (más szóval mérőlétrák) az 1980-as években a távméréses hálózatok megjelenését 

eredményezték. Ezek is valójában vegyes hálózatok voltak, hiszen iránymérésekre is sor került, de a 

meghatározó méréstípus a távmérés volt. Az 1990-es évek elején (1991-1993) a GPS technika hazai 

megjelenése tette lehetővé az országos vízszintes hálózat teljes kiépítését. 

A negyedrendű hálózat történetét a munka egyik aktív részese, Bölcsvölgyi Ferenc dolgozta fel és 2003-ban 

publikálta (Bölcsvölgyi, 2003). A 2.2. táblázat alapja ez a cikk illetve cikksorozat. 

4. 2.4 A vízszintes alappontok állandósításának 
áttekintése 

4.1. 2.4.1 Állandósítás kővel 

 
2-11. ábra Ép és sérült vasbetonlapos pontjelölés 

Terepi körülmények között, talajtakaró esetén a geodéziai alappontok időtálló, egyértelmű, stabil megjelölésére 

megfelelő méretű és kialakítású követ használnak leginkább. A kezdeti időkben ez faragott terméskő volt, amit 

később felváltott a vasalással ellátott betonhasáb. Maga a pontjel legtöbbször a vasbeton hasáb felső részén 

bebetonozott rézcsapnak a furata. A kővel történő pontjelölés a következő részekből áll (állhat): 

• Hordozó test: ez maga a kő, illetve vasbeton hasáb, amit anyapontnak is nevezünk. Az országos 

alappontoknál az oldalán HP (Háromszögelési Pont) felirat és esetleg évszám, iránypontoknál OP (Orientalis 

Punct) felirat található. A vasbeton hasáb mérete jellemző a rendűségére (3.2. táblázat). A régi hálózat kövei 

faragott terméskövek voltak, oldalukon KF (Kataszteri Felmérés) vagy MT (Militär Triangulierung) 

felirattal. 

• Központi jel. Ez ma keresztvésés vagy furat. Az 5×5 cm-es ún. keresztvésés kialakítását a gyártás során 

sablonnal oldják meg. A betonhasáb tetejébe ágyazott, 7 cm hosszú, 1 cm átmérőjű rézcsap az előzőnél jobb 

azonosíthatóságot tesz lehetővé, mert itt 1 mm-es furat jelzi a központot. 

• Biztosító pontjelölés. Ez lehet földalatti jel és őrpont. A mai földalatti jelek negyedrendű pontoknál 20×20×10 

cm méretű betonhasábok, furatos rézcsappal ellátva, míg a felsőrendű pontoknál 45×45×20 cm méretű őrkő 

van a központi jel függőlegesében elhelyezve. A földalatti jel elhelyezésének célja az anyapont sérülése, 
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megdőlése, pusztulása estén az alappont helyreállításának biztosítása. Felmérési alappontoknál a földalatti jel 

féltégla keresztvéséssel ellátva. Az elsőrendű pontoknál három földalatti jel van: a legalsó kőbe öntött ólomba 

vésett kereszt; a középső betonba ágyazott palack nyílása; a felső pedig téglába vésett kereszt. Az elsőrendű 

pontok körül a központtól legfeljebb 10 méterre négy őrpont (45×45×20 cm méretű, furatos rézcsappal 

ellátott őrkő) van a felszín alatt 80 cm-re elhelyezve. A szemben lévő őrpontok összekötő vonala a központon 

halad át. 

 
2-12. ábra Elsőrendű és negyedrendű kő-állandósítás metszete 

• Védőberendezés. A külterületen, szántóföldön elhelyezett anyapontok sérülését hivatott megakadályozni 

(például a kő kiszántását egy éjszakai szántáskor). Magyarországon ez leggyakrabban (az 1960-as évek 

közepétől) csonkagúla alakú, egymással összedrótozott vasbetonlapokból álló szerkezet, ami az anyapont fölé 

kerül, kiemelkedve a terepszintből. Ennek közepén, a központi jel fölött központosan, két téglára helyezve, 

egy 20×20×60 cm méretű, keresztvéséssel ellátott ún. fejelőkövet helyeznek el. A vasbetonlapok és a fejelőkő 

közötti részt döngölt földdel töltik ki. Előnye ennek a megoldásnak, hogy valóban védi a munkagépektől a 

pontot, hátránya viszont, hogy csak nagyon körülményesen lehet rajta műszerrel pontraállni és a fejelőkő (a 

laza földkitöltés miatt) gyakran elmozdul, nem központos. Védőberendezésként az 1980-as években 

alkalmaztak HP feliratú, alumínium jelzőoszlopot valamint alumíniumból készült, középrúd nélküli tripódot 

is. 

• Felhívó jel. A geodéziai alappont közelségére „figyelmeztet”. A felhasználót segíti a pont felkeresésekor, 

megtalálásakor, de hasznos szolgálatot tesz például az utak mentén elhelyezett alappontoknál, hogy azok gépi 

kaszáláskor ne sérüljenek és a fűkasza se sérüljön. A felhívó jel legtöbbször a földből 1 méterre kiálló, a 

tetejétől kezdve 50-50 cm-ként piros-fehér színűre festett vasbeton oszlop, az anyaponttól fél-egy méterre 

elhelyezve. Néha két darabot is elhelyeznek az anyapont két oldalán. Út menti pontnál az egyedi 

betonoszlopot a kőnek az úttal ellentétes oldalára kell leásni, a két betonoszlopot pedig az úttal 

párhuzamosan. 

A kővel történő állandósítás tipikus eseteit ábrákon és a 2.3. táblázatban foglaltuk össze. 

2-3. táblázat - A kővel történő állandósítás áttekintése 
 

rendűség anyapont 

kő mérete 

[cm] 

központi jel földalatti  

jelek 

száma 

védő-

berendezés 
őrpontok  

száma 

elsőrendű 25×25×90 furatos 

rézcsap 

régen: 

keresztvésés 

3 vb. lapok 4 
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harmadrendű 25×25×90 furatos 

rézcsap 

régen: 

keresztvésés 

2 vb. lapok 2 

negyedrendű 25×25×90 furatos 

rézcsap 
1 vb. lapok - 

ötödrendű 20×20×70 keresztvésés 1 - - 

felmérési 15×15×60 keresztvésés 1 - - 

4.2. 2.4.2 Különleges állandósítási módok régen és ma 

 
2-13. ábra Egyszerű vasoszlop és rudas vasoszlop 

Néhány régebbi és újabb vízszintes és magassági állandósítási módot Budapesten, a Bosnyák téri térképészeti 

székház előtti parkban tanulmányozhatunk. A geodéziai jelgyűjtemény Raum Frigyes kezdeményezésére jött 

létre. A régi, ma már csak szakmai emlékként létező pontjelek közül megemlítjük az egyszerű vasoszlopot 

(vasasztalt) és a rudas vasoszlopot (2.13. ábra). Ezek jól beváltak Budapest háromszögelésénél az 1930-as 

években. A teodolitot közvetlenül a vasoszlop tetejére, egy sárgaréz csapszegre helyezték. Az acélból készült 

rúd kiemelhető volt az oszlopból és a pont irányozhatóságát szolgálta. 

 
2-14. ábra Vasszekrény 
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A vasszekrényt nagykockakő burkolat esetén alkalmazták elsősorban. A burkolat szintjében elhelyezett HP 

feliratú vaslap felnyitható, a benne lévő vascsőbe kitűzőrúd szúrható illetve azon a műszer felállítható. 

 
2-15. ábra Vasbeton pillér (műszer pillérállványon) 

Vasbeton pilléreket elsősorban mozgásvizsgálati hálózatok pontjain építenek, mert ezek nemcsak a pont 

stabilitását biztosítják, hanem a műszer mozdulatlanságát is jobban szolgálják. A központot a pillérbe beépített 

fémlapon vagy furat jelöli (ilyenkor a műszer pillérállványon állítható fel), vagy a kényszerközpontos felállítást 

biztosító más speciális szerkezeti elem. Például csavarmenet, amibe egy csavarral a műszertalap becsavarozható, 

vagy olyan sablon, amibe speciális műszertalp illeszthető csakis egyféle módon. Ilyen műszerpillérekkel 

találkozhatunk a gödöllői vagy a fehérvári távmérőkalibráló alapvonalnál, vagy a Paksi Atomerőmű körüli 

hálózatnál. 

A kővel történő állandósítás kiváltására az utóbbi években több megoldás született, elsősorban a hordozó anyag 

súlyának csökkentése és a gyorsabb elhelyezés érdekében. Az előnyökre való törekvés hátrányokkal is jár: ezek 

a pontok kevésbé stabilak, mint a hagyományos kövek és azonosíthatóságuk is gyengébb, mint például a furatos 

rézcsapé. 

 
2-16. ábra Fémcső (a Faynot pontjel leverésének folyamata) 

A Faynot cég által gyártott FENO pontjel lényegében fémcső, amely két részből áll: egy földbe verhető, 35, 50, 

vagy 60 cm hosszúságú rozsdamentes horgonyból ez maga a fémcső (anchor) és egy speciális, gránitszerű 

betonnal kitöltött műanyag fejből. A műanyag jel a talajfelszínen stabilizálja a pontot és élénk színével 

megkönnyíti a pont megtalálását. A fémcsövet – a műanyag fejen keresztül átdugva – két részletben kell leverni: 

először magát a csövet, utána pedig a csövön belül lévő fémszálakat, amelyek a cső alján, horgonyszerűen 

szétnyílnak a talajban és ezzel kihúzás ellen védik a pontjelet. A fémcsöves állandósítás egyre inkább kiszorítja 

a kővel történő állandósítást a felmérési alappontok esetében, mivel könnyebben szállítható, gyorsabban 

elhelyezhető, mint a vasbeton kő. 

Speciális, elsősorban mérnökgeodéziai feladatoknál további egyedi pontjelölésekkel fogunk megismerkedni. 

Ilyen például a fényvisszaverő fólia, amelyet függőleges falakra ragasztanak fel. Mérete 2×2 vagy 4×4 cm, 
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közepe egyértelműen jelölt, a távmérőfény visszaverését néhány száz méterig biztosítja, így irány- és távmérésre 

alkalmas. Őrpontként is felhasználható. 

4.3. 2.4.3 Burkolatban elhelyezhető pontjelek 

 
2-17. ábra Burkolatban lévő SP jelű vascsap és őrcsapjai 

A belterületek, iparterületek felszínének többsége burkolt felület, ahol nem kővel állandósítunk. A burkolt 

felületek sajátossága, hogy azokat gyakran felbontják, így alappontjaink pusztulásának nagyobb az esély. Ez 

ellen régóta a közeli épületek, kerítések lábazati falában őrpontok, ún. őrcsapok elhelyezésével védekeznek, 

ugyanis az épületek (benne az őrcsapok) tartósabban megmaradnak, mint a burkolatok (illetve a bennük 

elhelyezett alappontok). Legalább három őrcsapot helyeznek el a közeli épületek, építmények lábazati falában, 

majd azoktól az alappont távolságát mm élességgel megmérik. Az alappont pusztulása esetén a méretekből 

ívmetszéssel az eredeti ponthely néhány mm-es hibával visszaállítható. 

Kísérleti jelleggel az 1980-as években Budapest egyes kerületeiben használtak ún. koordinátás őrcsapokat is, 

vagyis az alappontok mérése (sokszögelése) során poláris pontként (a távolságot az őrpontra elhelyezett 

prizmára mérve) meghatározták az őrpontok koordinátáit. A koordinátás őrpontokból szabad álláspontként 

határozható meg a későbbiekben egy újabb, közeli műszerálláspont helyzete. 

 
2-18. ábra Furatos fémcsap és bemérése őrcsapokhoz 

Városi járdákon ma is találkozhatunk SP (sokszögpont) feliratú vascsapokkal, ahol a központot furat jelzi. 

Átmérője 4-6 cm, mélysége 8-12 cm. Az SP feliratot (egyes pontoknál vagy magát a pontszámot) öntéskor 

alakították ki. A belterületi sokszögeléseknél az 1930-as évektől használtak ilyen pontjeleket. 

A burkolatban kivésett üregbe bebetonozható rézcsap legalább 7 cm hosszú kell legyen, alul kihajlított 

végződéssel, tetején furattal. Belterületi negyedrendű alappontok, elsősorban levezetett pontok jelölésére 

használtak rézcsapot. 
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2-19. ábra Mérési szegek 

A burkolatba beverhető vagy beépíthető szegek az utóbbi évtizedekben terjedtek el; a földmérési munkák 

számára speciális szegeket is készítenek. A szeg alakja, mérete, felirata, központi pontjele sokféle lehet, több 

cég gyárt ilyeneket. Fontos, hogy a szeg rozsdamentes fémből készüljön, megfelelő méretű (legalább 7 cm 

hosszú, 5-8 mm átmérőjű) legyen, jól azonosítható központtal. A szeg feje gyakran domború, középütt 

mélyedéssel (tartórúd behelyezése céljából), vagy furattal peremén felirattal van ellátva (mérési pont, felmérési 

alappont – messpunkt, vermessungs punkt). 

4.4. 2.4.4 Meglévő építmények felhasználása vízszintes 
alappontként: a magaspontok 

4.4.1. 2.4.4.1 A magaspont fogalma és jelentősége 

 
2-20. ábra Magaspontok: meglévő építmények, mint vízszintes alappontok 

Magaspontnak nevezzük azokat a magas építményeket, amelyeknek valamely elméletileg definiálható pontját 

(rendszerint az építmény tengelyvonalának és egy vízszintes síknak a metszéspontja) vízszintes geodéziai 

alappontként meghatároztuk. A magaspont magassági értelemben azonosítható pontjának vagy vonalának a 

magasságát is meghatározzuk, rendszerint csak dm-es megbízhatósággal. Tipikus magaspont a templomtorony, 

a víztorony, a vártorony, a kémény, de geodéziai célra felhasználhatók a rádióadók, átjátszó állomások, kilátók, 

épületcsúcsok, magasházak is. 

Magyarországon a múltban elterjedt gyakorlat volt magas építményeknek vízszintes geodéziai alappontként 

történő meghatározása. A mintegy 150 pontos elsőrendű hálózatban például 35 síkvidéki (alföldi) 

templomtorony van. Jelentős arányt képviselnek a magaspontok a több, mint 47000 negyedrendű pont között is. 

Napjainkban ugyancsak számos, irányzásra alkalmas magas építmény létesül, amelyek alappontként is 

szolgálhatnának. Jellemző, hogy kollégáink, egyes magaspontok koordinátáit, jól felfogott érdekből, saját 

kezdeményezésükre meghatározzák. Ennek oka, hogy a felmérést és a kitűzést rendszerint mérőállomással 
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végezzük, leggyakrabban poláris pont meghatározással vagy poláris kitűzéssel, a poláris mérés pedig a 

tájékozáson alapszik. Tájékozó pontnak – kényelmi és gazdaságossági okokból – leginkább jól látszódó 

magaspontokat választunk. 

A magaspontok előnyei a hagyományos állandósítású alappontokkal szemben: 

• Nincs szükség külön állandósításra, csak a megfelelő építmény kiválasztására. A jól megválasztott 

magaspontok fennmaradása rendszerint sokkal hosszabb távon biztosított, mint a kővel, vagy egyéb módon 

állandósított pontoké, különösen belterületen. A gyakorlatban nem egy olyan esettel találkozhatunk, amikor 

az alappontlétesítés után néhány évtizeddel a munkaterületen szinte kizárólag csak a magaspontok maradtak 

meg. 

• A mindennapi gyakorlatban a poláris kitűzési és részletmérési feladatoknál a magaspontokat előnyösen 

használjuk fel tájékozó pontként, mert rendszerint nagy távolságról és sok irányból jól látszódnak. Szükség 

esetén 10 vagy 20 km-es távolságból is felhasználható például egy kémény tájékozó pontként, ilyen távolról 

egy jeltárcsa vagy kitűzőrúd nem látható távcsővel. 

• Idő- és energiamegtakarítást érünk el azzal, hogy irányzandó jelek elhelyezéséről nem kell gondoskodnunk. 

Egy kővel jelölt tájékozó pontra jeltárcsát vagy kitűzőrudat kell odavinni és azt őrizni is kell, míg a 

magaspont esetében ez megtakarítható. 

A magaspontok hátrányai: 

• Szél és/vagy napsütés hatására mozgást végeznek (ez elsősorban a karcsú, magas építményekre vonatkozik). 

Konkrét példaként említjük a székesfehérvári hőerőmű 105 m magas kéményét, amely az egyoldalú 

felmelegedés hatására napi 15 cm-es átmérőjű, 8-as alakú mozgásgörbét képes leírni. Ezt a hátrányt csak úgy 

tudjuk ejteni, ha mozgásra hajlamos, nagyon magas építményt nem választunk geodéziai pontnak. 

• A magaspontok esetleges átépítése miatt elmozdulás-vizsgálatra lehet szükség, ami többletmunkát jelent. 

Tipikusan templomtornyoknál fordul elő, hogy a tetejét átépítik vagy a toronysisakot kicserélik, újrafedik, 

ami néhány cm-es változást okozhat. Esetleges villámcsapás vagy egyenetlen talajsüllyedés miatt is 

elmozdulhat a magaspont. Ezen a hátrányon úgy segítünk, hogy a magaspont körül őrhálózatot építünk ki, 

ami természetesen többlet-feladatot jelent. 

• A magaspont rendszerint nem alkalmas műszer-álláspontnak. Ezt a hátrányt olyan pont telepítésével 

küszöböljük ki, amely a terepszinten van és alkalmas álláspontnak. Ez szintén többlet-munkával jár. 

A műszerállásként való felhasználás szempontjából háromféle magaspontot különböztethetünk meg: 

műszerállásra alkalmatlant, csak külpontos műszerállásra alkalmasat és központos műszerállásra alkalmasat. 

Tekintsük át vázlatosan a klasszikus meghatározás többlet-feladatait a magaspont e három típusa esetén. 

4.4.2. 2.4.4.2 A műszerállásra nem alkalmas magaspont 
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2-21. ábra Magaspont őrhálózata 

A műszerállásra nem alkalmas magaspont tipikus példája a gyárkémény. Az ilyen pontok geodéziai 

meghatározása kizárólag előmetsző (külső) irányokkal történik. Célszerűen legalább négy, a horizonton 

egyenletesen elosztott meghatározó irányt mérnek. Ezután két többlet-feladat megoldása szükséges: őrhálózat 

kialakítása és terepszinti pont meghatározása. 

Miután a magaspont koordinátáinak számítása megtörtént, a magaspont körül legalább három pontból álló 

őrhálózatot alakítanak ki (2.21. ábra). Megmérik a szomszédos őrpontok távolságát, az ún. alapvonalak hosszát: 

ez régen mérőszalaggal történt, ma távmérővel. Teodolittal vagy mérőállomással megmérik a szomszédos 

őrpont és a magaspont által bezárt törésszögeket, ezek képezik a későbbi elmozdulás-vizsgálat alapját. A 

törésszögeket az országos alappontok esetében a magaspont törzslapján tüntetik fel. Egy későbbi alkalommal, 

nagytömegű pontsűrítés vagy országos alappont pótlása során, illetve ha felmerül a magaspont elmozdulásának 

gyanúja, akkor megismétlik a törésszögek meghatározását. A törésszögek változása alapján kiszámítják a pont 

új koordinátáit. Ha a régi és az új ponthely közötti lineáris eltérés meghaladja a 2 cm-t, akkor a pontot 

elmozdultnak tekintik, a régi koordinátákat megszüntetik és az új koordinátákat veszik nyilvántartásba. 

Régebben az elmozdult magaspont új koordinátáit grafikus pontelhelyezéssel határozták meg. Ehhez előbb a 

törésszögek változásából lineáris eltérést számítottak, az irányok hossza ismeretében. Felrakták egy mm papír 

közepére az eredeti pontot, M=1:1 méretarányt választva, a ponton keresztül megrajzolva a meghatározó 

irányokat, hiszen azok irányszöge ismert. A meghatározó irányokat a lineáris eltérésnek megfelelő mértékben és 

irányban eltolva, kijelölhető az új ponthely és lemérhetők a koordinátái. Ma numerikusan végezzük a 

koordinátaszámítást: az alapmérés után a magaspont koordinátái ismeretében kiszámítjuk az őrpontok 

koordinátáit is. A törésszögek ismételt megmérése után, előmetszéssel számítjuk a magaspont koordinátáit, amit 

egybevetünk az eredeti koordinátákkal. 
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2-22. ábra Magaspont, levezetett pontja és őrhálózatának meghatározási terve 

A magaspont (esetünkben kémény) körül a terepszinten állandósított pont koordinátáinak meghatározását 

magaspontlevezetésnek nevezzük, mivel a magaspont koordinátáinak ismeretében adunk koordinátát egy lenti 

pontnak. A geometriai meghatározáshoz (2.22. ábra) szükségünk van a magaspont és egy tájékozó pont 

koordinátáira, egy terepszinti alapvonal hosszára, a magaspontra menő irányok alapvonallal bezárt törésszögére, 

valamint az alapvonal egyik végpontjáról mérni kell a tájékozó pontra is. Ezeket az adatokat az őrhálózat mérése 

során lényegében meghatároztuk, csak egy adattal kell több: szükség van egy külső, adott pontra mért 

irányértékre. A geometriai megoldáshoz képest itt is geodéziai megoldásra, vagyis fölös mérésekre törekszünk: 

nem egy alapvonalat létesítünk, hanem kettőt, nem egy tájékozó irányt mérünk, hanem többet, esetleg több 

álláspontról is. A magaspontlevezetés számítása a koordinátaszámítás 3. modul 6. fejezetében szerepel 

részletesen. 

Az őrhálózat és a magaspontlevezetés mérési munkái tehát összefüggnek, célszerűen ugyanarra az alapvonalra 

épülnek. Felesleges lenne az őrpontok mindegyikét a felszínen állandósítani, hiszen ezek közel vannak 

egymáshoz. Az őrpontok közül csak azt az egyet állandósítják a felszínen, amelyről egy (vagy a legtöbb) 

tájékozó irány látható, vagyis a levezetett pontot, mégpedig a magaspont (az anyapont) rendűségének 

megfelelően. A többi őrpont állandósítása csak a felszín alatt 60 cm-el elhelyezett, 20×20×10 cm méretű 

földalatti kővel történik. 

4.4.3. 2.4.4.3 Külpontos műszerállásra alkalmas magaspont 

A külpontos műszerállásra megfelelő magaspont tipikus esete a templomtorony. A műszerállás leggyakoribb 

helye a toronyablakokban kialakított ideiglenes pilléren van, de az adott helyzetnek megfelelően a műszer az 

óranyílásban, mellvédfalon, tetőkibúváson stb. is elhelyezhető. A magasponton kialakított műszerállás lehetővé 

teszi, hogy az előző esettel szemben ne csak külső irányok, hanem az új pontról mért (belső) irányok és 

távolságok is részt vegyenek a magaspont koordinátáinak meghatározásában, így a meghatározási lehetőségek, 

valamint a fölös mérések száma és ezáltal a megbízhatóság növelhető. 

A már említett őrhálózat kiépítésén, a magaspontlevezetésen kívül most harmadik külön feladatként jelentkezik 

a külpontossági elemek meghatározása a toronyablakban elhelyezet külpontos műszerállás esetében (2.22. 

ábra). 

Ez azonban lényeges többletmunkát nem jelent, mert az ehhez szükséges alapvonal- és iránymérést az őrhálózat 

amúgy is szükséges mérésével egyidejűleg ugyanazon álláspontokon végezzük el. A művelet részleteit a mérés 

munkaszakaszánál tárgyaljuk. A toronymérés viszonylag hosszadalmas művelet, mivel az észlelés 

körülményeinek biztosítása, a műszerállások kialakítása, általános esetben a négy toronyablakban és a három 

alapvonal-végponton történő irány- és távmérés – beleértve a tájékozó irányok és a kapcsoló (közös) irányok 

biztosítását –, időigényes folyamat. 
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2-23. ábra Külpontos műszerállás (külpontossági elemek) toronyablakban 

4.4.4. 2.4.4.4 Központos műszerállásra alkalmas magaspont 

A magaspontoknak csak igen kis hányadát képezik azok, amelyeken központos műszerállás létesíthető. A 

műszerállásra alkalmas magaspontok tipikus példájaként a mérőtornyokat hozzuk fel, amelyeket az elsőrendű 

pontokon az 1970-es 80-as években építettek. A mérőtornyoknak álláspontként, vagy irányzott pontként való 

szabatos felhasználásakor az a feladat, hogy a központot jelentő kő helyét felvetítsük a műszerasztalra, a 

betetőző gúla jelét pedig levetítsük és meghatározzuk a külpontosság mértékét. A vetítés időigényes művelet, és 

legalább két fő részvételét igényli. A vetítést két egymásra merőleges irányból, két távcsőállásban végezzük 

kihasználva azt a lehetőséget, hogy a mérőtornyok alsó falán ablak található, amelyen keresztül a központ 

irányozható. A műveletet részletesen a helyszíni előkészítésnél tárgyaljuk. Lapostetős magas épületek tetején 

építethetők kisebb pillérek, amelyeken központosan fel lehet állni és irányozható jel is elhelyezhető rajtuk. (Az 

1970-es években Székesfehérvár belterületén a tízemeletes panelházak tetején építettek ilyen pilléreket, amelybe 

henger volt csavarható irányzandó jelként. A budapesti metró új vonala mentén kiépített hálózatban a 

magasházak tetején hasonló jelek láthatók.) 

5. 2.5 A negyedrendű és a felmérési alappontsűrítés 
összehasonlítása 

A negyedrendű alappontlétesítés célja, hogy lehetővé tegye a további, alsórendű alappontsűrítés gazdaságos és 

megfelelő pontosságú végrehajtását, feladata pedig a felsőrendű és negyedrendű főpontok között a negyedrendű 

pontok hálózatának a kívánt sűrűségben történő létrehozása. Az ország teljes területét lefedő negyedrendű 

pontmeghatározáskor nem voltak tekintettel a pillanatnyi igényekre, az előírt pontsűrűséget jó minőségű 

hálózattal kellett biztosítani. Ezért mondjuk azt, hogy a „jó meghatározás” az elsődleges szempont, az a 

későbbiekben dől el, hogy egy-egy pont mennyire válik „fontossá”, hányszor használják azt fel. A negyedrendű 

alappont helyének kiválasztásakor így a legfontosabb az, hogy jól meghatározható legyen, minél jobban 

biztosítsa a hálózat összefüggését. Csak sokadrangú szempont, hogy részletméréshez közvetlenül legyen 

felhasználható. Ahogyan a történeti áttekintésben láttuk, Magyarország teljes területén elkészült a negyedrendű 

alapponthálózat, jelenlegi feladatunk annak fenntartása, karbantartása, egyes pontjainak pótlása. 

A felmérési alappontsűrítés célja egy meghatározott felmérési vagy kitűzési igény közvetlen kielégítése. A 

felmérési alappont helyének kiválasztásakor a legfontosabb szempont, hogy a pont a részletmérést/kitűzést 

közvetlenül kiszolgálja. A nagy tömegű alappontsűrítés iránti igény elsősorban a nagyméretarányú térképek 

készítésekor jelentkezik, mert a földi felméréshez szükség van a felmérési alappontok sűrű hálózatára. A sajátos 

célú geodéziai munkák (birtokhatár kitűzések, tervezési és megvalósulási térképek készítése, megosztási és más 

jellegű változási vázrajzok készítése) ugyancsak feltételezik a megfelelő sűrűségű alappontokat. Felmérési 

alappontokat csak akkor hozunk létre, ha az országos alapponthálózatra támaszkodva a konkrét geodéziai 

feladatot nem tudjuk megoldani. Csak annyi pontot hozunk létre, amennyi a konkrét feladat végrehajtásához 

szükséges. A pontsűrítés csak a konkrét munkaterületre korlátozódik, így az helyi jellegű. 

A negyedrendű hálózat átlagos pontsűrűségét 1 pont /2 km2 értékben állapították meg, így a szomszédos 

negyedrendű pontok átlagos távolsága 1,4 km. Erdős területen ennél ritkább, néhány kiemelt település 

belterületén az átlagosnál sűrűbb ponthálózatot írtak elő. A belterületi nagyobb pontsűrűséget csak az 1960-as 

évek közepétől vezették be, így a megelőző munkaterületeken ez nem érvényesült. 
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Mivel Magyarország területe 93 ezer km2, az átlagos pontsűrűséggel számolva elvileg 46,5 ezer negyedrendű 

pontnak kellene lennie. Valójában 47000 negyedrendű pontot létesítettek, ehhez még hozzá kell venni a 

felsőrendű hálózat 2300 pontját, a 4800 negyedrendű főpontot és a mintegy 4000 iránypontot. Így összesen kb. 

58000 pont szolgál a hazai, vízszintes értelmű geodéziai munkák alapjául. A pontok száma a pontpusztulás, 

áthelyezés miatt változik. 

A felmérési alappontok átlagos távolságára, sűrűségére nincs előírás, hiszen azt a konkrét geodéziai feladat 

szabja meg. Mindenesetre kisebb ponttávolság a jellemző, mint a negyedrendűnél, kivéve azt az esetet, amikor 

az országos hálózat nagymérvű pusztulása következtében a negyedrendűnek megfelelő ponttávolságot látunk 

célszerűnek. 

2-4. táblázat A negyedrendű pontok átlagos sűrűsége. táblázat - A negyedrendű pontok 

átlagos sűrűsége 
 

 
pontsűrűség ponttávolság 

külterületen 1 pont / 2 km2 1,4 km 

erdős 

területen 
1 pont / 3 km2 1,7 km 

kiemelt 

belterületen 
2 pont / 1 km2 0,7 km 

Szólni kell itt is az ötödrendű és a felmérési alappontok közötti különbségről. Régen (az 1970-es évek előtt), a 

távmérők előtti korszakban, szükségszerű volt, hogy időben két ütemre különült el a pontsűrítés: ötödrendű 

háromszögelésre és sokszögelésre. A sokszögelést ugyanis csak a mérőszalaggal is megmérhető rövid 

oldalakkal tudták megvalósítani. Ma, miután távmérők és mérőállomások állnak szolgálatunkra, akár a néhány 

tízméteres, akár a km-es átlagos ponttávolság ugyanolyan elven, az irány- távméréses hálózat kialakításával 

megoldható. Nem szükségszerű tehát, hogy időben két ütemre bontsuk a pontsűrítést, az ötödrendű pontok 

lényegében kihagyhatók. Munkaszervezési vagy egyéb megfontolásokból természetesen két ütemre is bontható 

a pontsűrítés (ahogyan azt a GPS-szel történő pontmeghatározásnál is indokoltuk), de nem kötelező elvárásként, 

ez a munkát irányító szakember kompetenciájába tartozó döntés. Az „új” A5 szabályzat pontossági elvárások 

(hibahatárok) tekintetében egyébként nem tesz különbséget ötödrendű és felmérési alappont között: ugyanaz a 

hibahatár vonatkozik mindkettőre. Az újabb hibahatár egyébként szigorúbb, mint a régi volt, tekintettel a 

mérőműszerek fejlődésére. 

A negyedrendű alappontlétesítés elvi módszerei (irány- és távmérés lehetőségét feltételezve) a következők. 

• Tisztán irányméréses (klasszikus) háromszögelés. 

• Tisztán távméréses háromszögelés. 

• Vegyes (irány- és távméréses) meghatározás. 

Amióta távmérők (mérőállomások) is léteznek, a gyakorlatban az irány- és távméréseket egyaránt tartalmazó 

vegyes hálózatok a jellemzőek. Ezt nevezhetjük földi eljárásnak, irány- és távméréses alappontsűrítésnek is. 

Akkor tekintjük a módszert korszerűnek, ha az irány- és távmérésekből álló vegyes hálózatot kiegyenlítéssel 

számítjuk. A negyedrendű alappontlétesítés módszerei az eddigi hazai gyakorlat szerint a következők voltak. 

• Tisztán irányméréses háromszögelés. fajeles munkaterületen nem fajeles (szabatos) munkaterületen 

• Vegyes meghatározás. hosszúoldalú sokszögelés (Geodiméter alkalmazásával, csomópont kialakításával) 

elsősorban távméréses háromszögelés (létraállványok alkalmazásával, iránymérésekkel kiegészítve) 

• GPS meghatározás 

A felmérési alappontsűrítés módszerei az eddigi hazai gyakorlat szerint a következők voltak. 

• Sokszögelés 
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• Keretpont-mérés (előmetszéses pontmeghatározás) 

• Fotogrammetriai pontsűrítés (F pontok) 

• GPS meghatározás 

• Irány- és távméréses hálózat 

2-5. táblázat A negyedrendű és felmérési (ötödrendű) alappontsűrítés összehasonlítása. 

táblázat - A negyedrendű és felmérési (ötödrendű) alappontsűrítés összehasonlítása 
 

 
negyedrendű ötödrendű (felmérési) 

cél „jó meghatározás” egyenletes 

pontsűrűség 
Felmérési feladat és igény 

szerint 

területi kiterjedés Az egész ország területe: 

országos 
Egy adott helyszín: lokális 

a felmérés 

szolgálata 
közvetett módon, mindig 

megelőzi a felmérést 
közvetlen módon, felméréssel 

egyidejű is lehet 

megrendelő, 

költségviselő 
állam (FÖMI) → állami 

alapmunka 
igénylő → sajátos célú 

tevékenység 

vizsgáló FÖMI földhivatal 

átlagos 

ponttávolság 
1000 m 700–1400 m 100 m 50–500 m 

módszer régen: háromszögelés ma: 

irány- és távméréses hálózat 
régen: sokszögelés ma: irány- 

és távméréses hálózat 

állandósítási kő 

mérete 
25×25×90 20×20×70 (15×15×60) 

szakmai szabályzat A3 A5 

iránymérési 

fordulók 
2 1 

iránymérés 

hibahatára 
  ( ) 

távmérés 

hibahatára   ( ) 

relatív hiba 1:50000 1:25000–1:60000 1:10000 1:5000–1:30000 

A mai korszerű földi eljárás – tekintet nélkül a rendűségre – az irány- és távméréses hálózat kialakítása és 

együttes kiegyenlítése, már a kitűzés során a hálózati szemléletet alkalmazva. A módszert tekintve tehát 

alapvetően nincs különbség a negyedrendű és felmérési alappontok földi úton történő meghatározási módjában: 

egy jól kialakított és megfelelően mért irány- és távmérési hálózat kiegyenlítéséből áll a feladat. A pontossági 

követelmények azonban szigorúbb technológiát követünk a negyedrendű pontmeghatározásnál. 
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6. 2.6 Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a vízszintes alappontokkal kapcsolatos fogalmakat foglaltuk össze először. Bemutattuk a 

háromszögelés elvét, majd a hazai háromszögelési hálózatok történetét. Kiemeltük az EOVA sajátosságait és a 

negyedrendű vízszintes alappontok magyarországi technológiáját. Összefoglaltuk az állandósítási lehetőségeket, 

külön kitérve a magaspontok szerepére. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen jelöléseket használunk a vízszintes meghatározási terven, ha együttes számítás történik? 

2. Mi a relatív hiba, milyen relatív hibával jellemezhetők a különböző rendű EOVA hálózatok? 

3. Mi a klasszikus háromszögelés elve, mi az alapvonalfejlesztő hálózat szerepe? 

4. Hány vízszintes hálózat épült ki Magyarországon, mikor készült a legutóbbi? 

5. Mi volt a domináns pontok szerepe, előnye? 

6. Miért s hogyan hoztak létre iránypontokat, hogyan állandósították azokat? 

7. Milyen technológiával létesítettek negyedendű vízszintes alappontokat Magyarországon? 

8. Soroljon fel régi és újabb állandósítási módokat! 

9. Mi a magaspont jelentősége, hogyan csoportosíthatók? Melyek az előnyei és hátrányai, utóbbiak miatt 

milyen többletfeladatokat kell végezni? 

10. Hasonlítsa össze a negyedrendű és felmérési alappontsűrítést többféle szempontból! 
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