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Kivonat 

Mielőtt a digitális alaptérkép előállításával részleteiben foglalkoznánk, szükséges áttekinteni a térképi 

objektumok körét, amelyek a térképi tartalmat adják. Jelen fejezetben nem teszünk különbséget az állami 

alapadatként vagy csak külön megrendelésre (alapadatként) történő előállítás között, inkább csak a tartalom 

logikai kapcsolataira tekintettel annak azonosítása érdekében szükséges ismereteket tárgyaljuk. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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4. fejezet - A digitális alaptérkép 
tartalma (objektumai és azonosítása) 

1. 4.1 Bevezetés 

A modulban a digitális alaptérkép tartalmának részletes bemutatására kerül sor annak érdekében, hogy a mérnök 

egyértelműen azonosítani tudja, mely objektumokat kell ábrázolni, azokat milyen módon lehet azonosítani a 

természetben. A DAT1 szabályzat [2]  alapulvételével  részletesen tárgyaljuk az elhatárolás feladatkörét és 

dokumentálásának módját, valamit ismertetjük a földrészletek és alrészletek elnevezésének rendjét és szabályait. 

A modulból megismeri: 

• a térképi tartalom azonosításának fokozatait, 

• a térképi objektumok körét, 

• az elhatárolás elveit, szintjeit és végrehajtását 

• a helyrajzi számozás rendjét és szabályait 

• az alrészletek megjelölésének módját. 

A modul áttanulmányozása után képes lesz: 

• azonosítani és megkülönböztetni a térképi objektumokat, 

• végrehajtani az elhatárolás feladatait 

• elvégezni a helyrajzi számozást és az alrészletek megjelölését. 

2. 4.2 A térképi tartalom kiválasztásának és 
azonosításának szakaszai 

A digitális térképkészítés teljes feladatsorának maradéktalan megértéséhez a továbbiakban meg kell 

ismerkednünk a DAT szerinti tartalommal - számítástechnikai megközelítésben - annak érdekében, hogy a 

térképet az eredeti célok szerint sokoldalúan és szelektíven használhassuk; továbbá a létrehozásához 

rendelkezésre álló alapadatokkal és adatnyerési módokkal, valamint azokkal az elvárásokkal, amelyek 

behatárolhatják az adatok felhasználását, vagy annak módját. 

A térképi tartalom pontosítása minden újabb térképkészítésnél fontos. Terepi újfelmérés esetén a következő 

szakaszokból és feladatokból áll: 

• azonosítás (térképi, irodai) 

• kialakítás (elveinek tisztázása) 

• terepi azonosítás 

• elhatárolás (település és fekvés, valamint földrészlet esetén) 

• megjelölés 

• jegyzőkönyvi rögzítés 

• ábrázolás 

• objektum-azonosító hozzárendelés. 
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Ezek közül azonban nem mindegyik fordul elő általánosan, így: 

• nem szabatos felmérés során a jegyzőkönyvi rögzítés vagy egy tulajdonosi lista egyeztetésére korlátozódik, 

vagy teljesen elmarad; 

• digitális átalakítás esetén csupán az első kettő és az utolsó két fázis kerül alkalmazásra. 

Amint már láttuk, az objektumokat  kiterjedésük szerint  négy csoportba soroljuk: vannak pontszerű, vonalszerű 

és területszerű objektumok, valamint mátrix-szerűen rendezett pontokból álló objektumok. 

A  pontszerű  objektumnak a síkbeli kiterjedése a DAT fogalma szerint elhanyagolható. Helyzetét egy EOV 

koordinátapár, és opcionálisan, az EOMA szerinti magassága határozza meg. 

A  vonalszerű  objektum töréspontjaival az EOV síkjában meghatározott törtvonal, mely önmagába záródhat 

(poligon), más vonalat, határt és határvonalat keresztezhet. Két töréspontot körív vagy átmeneti ív is 

összeköthet. 

A  területszerű  objektum valamely területi egység (pl. földrészlet) vagy tereptárgy (pl. épület) az EOV síkjára 

vetített alakzata. A területszerű objektum külső határa egy önmagába visszatérő zárt vonal, mely önmagát nem 

érintheti és nem metszheti. Egyes esetekben a külső határon belül előfordulhat egy, vagy több belső határ is 

(úszótelek, zárt udvarú épület stb.). 

A  mátrix-szerű  objektum egy, az EOV síkjában megadott,  szabályos négyzetháló rácspontjaiban  található 

magassági adatok mátrixba rendezett halmaza. 

Az objektumok azonosításának  eszköze és alapvető elemei a pont, a vonal, a terület és a rácspontok elnevezésű 

geometriai alapelemek  . A területet  határ  fogja közre, a határ pedig  határvonalakból  áll. Az azonosításnál 

tehát ezeknek az elemeknek a felismerése lesz fontos [2]. 

3. 4.3 A térképi objektumok részletezése 

Az objektumok részben 

• állami alapadatok  , részben 

• alapadatok  at (csak külön megrendelés esetén ábrázolandó) képeznek. 

Arról, hogy adott esetben kell-e az adott objektumot azonosítani, mérni és ábrázolni, a konkrét megbízás 

(szerződés) intézkedik. 

3.1. 4.3.1 Geodéziai pontok 

3.1.1. 4.3.1.1 Vízszintes és háromdimenziós alappontok 

A digitális alaptérképnek tartalmaznia kell valamennyi, a természetben állandó módon megjelölt vízszintes és a 

GPS-szel meghatározott háromdimenziós alappontot. 

Amennyiben a felmérendő terület nem EOTR szerinti térképekkel rendelkezett, korábban fel kellett keresni és 

azonosítani az összes régi hálózati alappontot, melyek föld feletti jele megtalálható és legalább fotogrammetriai 

felmérési alappont minőségben meg kellett határozni. 

A geokódot jelölő ponthely azonos magával a ponttal. 

Azonosításuk és meghatározásuk az A.5. szabályzatban és annak a GPS technikára kiadott „módosítás‖-ában 

(48/2010 FVM rendelet) található. 

3.1.2. 4.3.1.2 Magassági alappontok 

A digitális alaptérképnek tartalmaznia kell valamennyi EOMA rendszerben lévő magassági alappontot és a 

geodéziai célra használt gravimetriai alappontokat. 



 A digitális alaptérkép tartalma 

(objektumai és azonosítása) 
 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Azonosításuk és meghatározásuk az A.4. szabályzatban található. Korábban a magassági alappontoknak nem 

volt országos koordinátájuk, a DAT-ban való szerepeltetés azonban megköveteli, hogy legalább részletpont-

értékű EOV koordinátával rendelkezzenek. 

3.1.3. 4.3.1.3 Részletpontok 

Megkülönböztetünk: 

• yízszintes és 

• magassági részletpontokat. 

A részletpont az az elemi objektum, amely  képviseli  : 

• a  pontszerű  objektumokat (pl. kutat, oszlopot); 

• a vonalszerű objektumok  töréspontjait  (pl. vágány tengelye, vezeték); 

• a területszerű objektumokat körbezáró  határok töréspontjait   (pl. földrészlet, épület, úszótelek); 

• vonalszerű objektumoknak és területszerű objektumok határainak valamilyen kombinációjában kapott  

metszéspontjait  ; 

• a  geokódokat  meghatározó  pontokat  . 

A térképezendő vízszintes részletpontokat a  rendűségük  , valamint a bel- vagy külterületi  jellegük  szerint 

megfelelő pontossággal kell  azonosítani, megjelölni és meghatározni  . 

a.) Szabatosan jelöltnek  tekinthető az a pont, amelynek azonosítási középhibája nem haladja meg a  3 cm  -

t (pl. vésett kereszttel vagy szeggel ellátott vasbeton kő, téglából vagy betonból épített fal sarokpontja). 

b.) Egyértelműen azonosíthatónak  tekinthető az a pont, amelynek azonosítási középhibája nem haladja meg a 

rendűségnek és a tűrési osztálynak megfelelő helyzeti középhiba értékét (lásd az 1. modul 1.9.2 és az 5. modul 

adatminőségi jellemzőiről szóló pontját). 

Új felmérés esetén, ha  a meghatározandó részletpont  azonosíthatósága nem éri el  az előírt helyzeti vagy 

magassági pontosság értékét, akkor még a részletmérés előtt,  elsőrendű  pont esetében  kővel  , vagy burkolatba 

ütött hilti szeggel; alacsonyabb rendű pont esetében   facövekkel, vagy festéssel  kell azokat megjelölni. 

3.2. 4.3.2 A "Határok" objektumosztály objektumai 

Ide a következő felületszerű objektumok tartoznak: 

• a közigazgatási egységek (államhatártól településig), 

• a közigazgatási alegységek (fekvések), 

• a közterületi földrészletek (építési tömbhatárok), 

• a nem közterületi (tömb-belsőben levő) földrészletek, 

• az alrészletek és művelési ágak, valamint 

• a termőföld-minőségi osztályok. 

Az  állami alapadatot képező felületszerű objektumok  határai határvonalakból állnak, azok töréspontokba 

kötnek. Azonosításkor tehát a  töréspontokat  kell mindenképpen egyeztetni a természetben. 

Az  államhatár  töréspontjait a Magyar Köztársaság és az érintett szomszédos állam által kölcsönösen  

jóváhagyott határokmányok  , a hozzájuk tartozó rajzi munkarészek és adatok alapján kell térképezni. 

A  megyehatár  töréspontjainak adatait a központi földmérési szervezet az MKH adatbázisból biztosítja a 

felmérő cég részére, a megyei földhivatalon keresztül. 
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A  települések és fővárosi kerületek határainak töréspontjait  az illetékes önkormányzati és földhivatali szervek 

erre vonatkozó határozatai alapján kell térképezni, de összhangban a Központi földmérési szervezet által 

karbantartott MKH (  M  agyarország  K  özigazgatási  H  atáradatbázisa) adatbázissal. 

A  közigazgatási   alegységek  objektumainak  azonosítása  az illetékes  önkormányzat és  az illetékes  

földhivatal  helyszíni egyeztetése, és vonatkozó határozatai alapján történik. 

A  földrészletek, alrészletek és művelési ágak 

A digitális alaptérkép a  termőföld-minőségi osztály  határát is tartalmazza. Átvétele a földhivatal 

talajosztályozási térképéről történik. 

Ha egy határvonal egy másikat  keresztez  , a kereszteződést  törés(metszés)pontnak  kell tekinteni és 

részletpontként kell kezelni. 

Ugyanígy a  vonalas létesítmények  határvonalaival való  metszések is  . 

A felületszerű objektumok kialakítása és elhatárolása külön pontban (4.4 pont) szerepel. 

A  geokód  ot kijelölő  pont azonosítása  : a közigazgatási egység (település)  önkormányzati épülete 

főbejáratának közepe  , a közigazgatási alegységeknél (fekvéseknél), földrészleteknél, alrészleteknél, művelési 

ág területeknél és termőföld minőségi osztály területeknél azok  rámutatással kijelölt pontja  . 

3.3. 4.3.3 Épületek, kerítések és tereptárgyak azonosítása 

3.3.1. 4.3.3.1 Épületek azonosítása 

A digitális alaptérképnek tartalmaznia kell az  állandó jellegű  épületeket és építményeket, amelyek 12 m2-t 

elérik, vagy meghaladják. 

Állandó jellegűek  a kőből, téglából, betonból, vályogból, tömött falból készült, vagy előregyártott elemekből 

összeállított épületek és építmények, továbbá a faépületek és a vasvázas épületek közül pedig azok, amelyeknek  

alapja vagy lábazata szilárd   (kő, tégla, beton stb.) van. Állandó jellegűnek kell tekinteni a régebbi időkből 

fennmaradt –leginkább a volt zártkertekben előforduló – favázas épületeket (pl. a boronaprésházakat) is, 

valamint a  beton alapokon álló hétvégi faházakat  . 

A  12 m2  , vagy annál kisebb épületek közül csak azokat kell kötelezően tartalmaznia a térképnek, amelyeknek  

önálló jele  van (pl. kápolna, harangláb, kilátó stb.), valamint külterületen van és  tájékozódásra alkalmas  . 

Egyéb esetben térképezésük opcionális, és a Műszaki tervben előírtaktól függ. 

Építés alatt  lévő épületek közül azokat kell felmérni, amelyeknek  fő falai már állnak.  A felvonulási épület 

nem tartalma a térképnek. Az ábrázolásnál a dokumentálásnál utalni kell az épület be nem fejezett voltára. 

Az egymással folyamatosan  egybeépített   különböző rendeltetésű   (lakó, gazdasági és egyéb) épületeket 

külön-  külön  kell beazonosítani. 

Épületeknél a  külső falsíknak a talajjal való metszésvonalát  kell térképezni. Ha a  lábazat  a felmenő 

falsíknál  beljebb  van, a felmenő  falsíkot  kell bemérni. 

A falsík  ki- és beugrásai  közül csak azokat kell feltüntetni, melyek a 

• belterületen a 20 cm-t, 

• külterületen a 40 cm-t   összességükben  elérik. 

Ha rendszertelen ki-beugrások vannak, csak a  fő falsíkot  kell térképezni. 

A  többszintes  épületeknél, ha az emeleti szint(ek) a földszinti alapterületen túlnyúlik: 

• belterületen 50 cm-rel, 

• külterületen 100 cm  -rel, 
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akkor a túlnyúlás vonalát a terepszintre  le kell vetíteni  , és a levetített vonalaival azonosítani, víztorony, 

kilátótorony stb. esetén is. 

Amennyiben az épület mellett folyosó (tornác) húzódik, ha azt fallal –legalább 1 m magasan – lezárják, az 

épülethez tartozóan kell ábrázolni. Ha csak támasztó oszlopok tartják, a tényleges falsíkot kell az épület 

széleként bemérni. 

Amennyiben azonban a terasz követelményeit annak padozata eléri, teraszként ábrázolandó. 

 
4.1. ábra: Az épületet hosszában kísérő folyosó oldalfallal, illetve támaszokon. Forrás: Hankó [1] 

Nyitott vagy zárt erkélyt nem kell térképezni. 

 
4.2. ábra: Nyitott és zárt erkély. Forrás: Hankó [1] 

Ha az épület  árkádja   alatt   közterület  van, a közterület feletti  épületrészt elkülönítve  kell azonosítani. 

Pilléreken álló épület pilléreit akkor kell alaprajzban ábrázolni, ha elérik az 1m2-t. 

 
4.3. ábra: Pilléreken álló épület és átjáró. Forrás: Hankó [1] 

Kifelé ferdén felmenő  falsíkú épületnél szintén  le kell vetíteni. 
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Az épület  függőleges beugrásait  nem kell ábrázolni, amennyiben az építmény külső határának talajszinti 

vonala mérhető (csupán az épület belső pontjai kezdődnek „beugrással‖). 

A geokódot az épület alaki közepe által képviselt pontra kell megadni. 

 
4.4. ábra: Kifelé ferde falú és befelé eltolt falú épületek. Forrás: Hankó [1] 

3.3.2. 4.3.3.2 Épületek tartozékainak azonosítása 

Teraszt  akkor kell térképezni, ha a területe az  5 m2  -t meghaladja. A terasz síkra vetített határa azonosítandó 

be. A terasz magassága kevésbé jellemző, inkább az épület-tartozék jellege meghatározó, de 20 cm  alatti  

teraszt  burkolatnak lehet tekinteni  . 

Épülethez tartozó  lépcső esetén is   5 m2  az ábrázolás határa. Az egyes lépcsőfokokat, lépcsőpihenőt nem kell 

külön ábrázolni a térképen. Meg kell különböztetni „építészetileg meghatározó‖ és nem meghatározó jellegű 

lépcsőt. Előbbiről akkor beszélünk, amikor az épület jellegzetes része a lépcső (pl. a Nemzeti Múzeum lépcsője, 

a Duna-parti lépcsők vagy pl. az iskolák, egyetemek lépcsői, nagyobb építmények, irodaházak főbejáratához 

tartozó lépcsők, stb.). 

Épület  melletti rakodót  akkor kell ábrázolni,  ha a szélessége  meghaladja a  60 cm  -t. 

 
4.5. ábra: Rakodó vagy rámpa. Forrás: Hankó [1] 

Tartópillért  akkor kell építményként ábrázolni, ha talajjal való metszési  területe  meghaladja az  1 m2  -t (4-4 

ábra bal oldala). Kisebb pillért – szükség esetén – pontszerűként kell beazonosítani és jelkulccsal kell ábrázolni. 

3.3.3. 4.3.3.3 Falak, támfalak, kerítések, földművek azonosítása 
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Magasságuktól függetlenül kell bemérni és térképezni valamennyi  tömör  falazatot  és kerítéslábazat  ot, 

melynek  szélessége 50 cm-t, és hossza (kapuval együtt) az 5 m-t eléri  (ferde támfalaknál is). Ha a kapunyílás (a 

nagy-és kiskapu együttes hossza) 5 m-nél nagyobb, a falat meg kell szakítani. 

 
4.6. ábra: Támfalak. Forrás: Hankó [1] 

Támpilléreket  akkor kell feltüntetni,  ha a kiugrás  mérete meghaladja az  50 cm  -t. 

 
4.7. ábra: Támpillér 

Töltést, védgátat  akkor kell mérni, ha a  koronaszélességük 

• belterületen a 2 métert, 

• külterületen a 4 métert  meghaladja. 

 

b>= a+2 m 

A töltés lábvonalát akkor kell meghatározni, ha az a vele párhuzamos földrészlet határvonaltól legalább 1 méter 

távolságra van. 

Az  anyaggödrök  , külszíni fejtések,  meddőhányók  a domborzati tartalom körébe tartoznak, síkrajzilag  csak  

akkor kell meghatározni,  ha alrészletként  kell kialakítani ezeket. 

3.3.4. 4.3.3.4 Egyedi építmények, tereptárgyak azonosítása 

Különálló  tornyot, toronyszerű építményt   (TV torony, víztorony, hűtőtorony stb.)  méret- és alakhelyesen 

területszerű objektumként  kell ábrázolni (körívvel is lehetséges). Az 1 m2-nél kisebb alapterületű torony esetén 

a tengely pontját kell meghatározni. 
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4.9 ábra: Víztorony levetítése. Forrás: Hankó [1] 

Templomot, kápolnát, imaházat, mauzóleumot  méret- és alakhelyesen kell meghatározni. 

Haranglábat  mérethelyes alaprajzzal vagy pontszerűen kell térképezni. 

Különálló kéményt  akkor kell ábrázolni, ha az alapterülete az  1 m2  -t meghaladja. 

Épület kéményét  akkor kell pontszerűen ábrázolni, ha az a  tető felett legalább 10 m magas  ra kiemelkedik. 

A  szélmalmot  és az állandó jellegű  szélmotort  , ha az alapozása  4 m2-nél nagyobb  ,  mérethelyesen  , 

különben  pontszerűen  kell ábrázolni. 

Egyedülálló  jellegzetes élőfát   (képes fa, védett fa stb.)  pontszerűen  kell ábrázolni. 

A védett  fasor  első és utolsó fáját a tényleges helyén kell feltüntetni. 

Egyedül álló  sírt, kriptát mérethelyesen  kell ábrázolni, területszerű objektumként. 

A  dögkutat, dögteret  területszerűen kell ábrázolni. Az 1 méternél kisebb átmérőjű dögkutat tengelyénél kell 

bemérni. Bemérni általában két-két átellenes pontjával célszerű, amelyek metszéspontja a kút közepe. 

A működő és nem működő  függőleges aknák, légaknák  bejáratát, illetve felszíni létesítményeit fel kell tüntetni. 

Ha a területük  1 m2  -nél nagyobb, akkor alaprajzszerűen, ha kisebb, akkor pontszerűen kell ábrázolni. 

Vízszintes és  lejtős tárnák bejáratának  vetületét, illetve támfalait kell ábrázolni. 

Közterületről nyíló  - talajszinten levő -  pince bejáratot vonalszerűen  kell ábrázolni. Magánterületen lévő 

pincebejáratot nem kell ábrázolni. 

Természetes barlangoknál  csak az épített bejárati boltív vetületét és a támfalakat kell feltüntetni síkrajzi 

elemként. 

Külterületen  lévő  valamennyi  , a  belterületen  pedig  a közterületeken  lévő  szobor, díszkút, emlékmű  

ábrázolandó. Ha a talapzatuk alapterülete meghaladja az 1 m2-t, az ábrázolás méret- és alakhelyesen történik, ha 

ennél kisebb, akkor a beazonosítás  pontszerű  . 
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Rom  akkor ábrázolandó a térképen, ha azt az illetékes  műemlékfelügyelőség  nyilvántartja (egyéb romos 

épületet nem kell ábrázolni, de ha épületként még használatos, aszerint kell ábrázolni). A romnál a külső fal 

talajjal való metszését kell meghatározni és területszerűen ábrázolni. Más romosnak tekinthető épület-

maradványokat tehát vagy nem kell, vagy épületként kell ábrázolni. 

3.4. 4.3.4 Közlekedési létesítmények azonosítása 

3.4.1. 4.3.4.1 Utak, utcák, járdák, árkok azonosítása 

Az út teljes területén belül ábrázolni kell a  szilárd burkolat határát  , a  2 m-nél szélesebb és 0,5 m-nél mélyebb 

útszéli árkot, az 1 m-nél  szélesebb  burkolt járdát, gyalogjárót és kerékpárutat  . 

A  közterületi  földrészleteken  a szilárd burkolat  határát (kiegyenlítő vonallal) kell bemérni. Az árok felett a 

kocsibejárókat nem kell mérni. 

Az elnyúló objektumok külön-külön szakaszokban történő felmérését a földrészlethatárokhoz kell igazítani. 

A  nyilvános üzemanyagtöltő állomás  területének ábrázolásánál a tetőszerkezet alatti  kutakat   jellel  (pl. 

szaggatott vonallal) kell ellátni. 

A  mellékutakat, talajutakat  a természetben található állapot szerint kell bemérni, és lehetőleg  méterre 

kerekített szélességgel  kell térképezni. A földutaknak az egyébként egyenes tengelyvonalától való időszakos 

jelentéktelen eltéréseit nem kell figyelembe venni. 

3.4.2. 4.3.4.2 Vasutak és más kötöttpályás közlekedési létesítmények 
azonosítása 

A vasútvonalakat két fő szakaszra szokás bontani: 

• vasúti pályatest és 

• vasútállomás. 

A vasútállomás területe a be- és kijárati jelzők közötti terület. Ezen túl a vasúti pályatest található. 

A közforgalmú  vasutaknál  , közúti  villamosnál  és a földalatti vasútnál (metró), a HÉV-nél, siklónál és 

fogaskerekű vasútnál a  sínpár tengelyvonalát,  kétvágányú pálya esetén mindkét sínpár tengelyvonalát kell 

ábrázolni, az ívekben folyamatos görbe vonallal. Jellegük szükség esetén megírandó. 

A normáltól (1435 mm)  eltérő nyomtávot  a vágánytengely megszakításába  meg kell írni  . 

Bányaüzemek, ipartelepek, üzemi központok  határvonalán belül lévő vasutak közül  csak  azokat kell ábrázolni,  

amelyek közforgalmat is  lebonyolítanak. 

Alagút esetén  csak az alagút torkolatáig  kell térképezni. 

A vasutak  nyílt pályája  mentén ábrázolni kell az  őrházakat és egyéb épületeket,  a keresztező közutakat. 

Azokat az őrházakat, melyek egyúttal  lakóépületek is  , a hozzájuk tartozó  udvarral együtt alrészletként  kell 

kialakítani. Ugyancsak alrészletként kell kialakítani a kisajátítási határon belül lévő, művelési ágban 

nyilvántartott területet. 

Vasúti   töltést, illetve bevágást  síkrajzi elemként  nem kell  feltüntetni. Ugyancsak nem térképezendők a 

pályatest szegélyárkai. 

A vasút  forgalmi és jelzőberendezései  közül csak a vasútállomás két végén lévő  bejárati   jelzők  et kell 

feltüntetni. 

A villamos  felsővezetékkel  ellátott vasút vágánytengelyére a  jelkulcs  szerinti ábrát kell elhelyezni, kb. 600-

800 m sűrűségben. 

A  vasútállomások  önálló földrészlethatárán  belül  a vágánytengelyeket nem kell ábrázolni. 
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Az  épületek  közül  csak az állandó jellegűek  ábrázolandóak. Azonban a gyalogos- és járműforgalmi alul- és 

felüljárókat is térképezni kell. 

A vasúti megállóhelyet nevével vagy rövidítésével meg kell írni. 

Az állandó jellegű, közlekedésre szolgáló kötélpályát, libegőt tengelyvonalukkal kell ábrázolni. Térképezendő 

ezek  fogadó állomásai is  , valamint a tartópillérek, ha azok alapozása meghaladja az 1 m2-t. Rendeltetésük és 

nevük megírandók. 

A pályák külön-külön szakaszokban történő  felmérését  a  földrészlethatárokhoz  vagy a pálya geometriája, 

anyaga, tulajdonságai szerinti változás kezdetéhez  kell igazítani  a növekvő km irányában haladva. 

3.4.3. 4.3.4.3 Légiforgalmi létesítmények azonosítása 

A  repülőtér  területét a töréspontokkal megjelölt és/vagy a helyszínen egyeztetett határral kell azonosítani. 

Az  utasfogadó épületeket  , az irányító tornyokat, a hangárokat és az egyéb kiszolgáló épületeket,  föld feletti 

üzemanyag tárolókat  területszerű objektumként kell felmérni. 

A repülőtéren belül a területek határait (fel- és leszállópályákat, megközelítő utakat, repülőgép parkolók 

területét) a  szilárd burkolatok  szélei határozzák meg. 

A geokódot az irányítótoronyra vagy kis repülőterek esetén a reptér főbejáratára kell megadni. 

3.4.4. 4.3.4.4 Közlekedés műtárgyainak azonosítása 

Hidak  hídfőit - mind a víz feletti, mind a vonalas létesítmény feletti - a  talajszinttel való metszésvonalukkal  

kell ábrázolni. A hidaknak a légtérben lévő két szélét kell azonosítani. 

A hídfők  kőburkolatú töltéslezárását is  fel kell tüntetni. A pilléreknek a felülről látható részének a mindenkori 

középvíz szintjével, illetve a talajjal való metszésvonalát kell térképezni. 

Patakokon átívelő  pallók és bürük  közül csak azokat kell térképezni, amelyeknek  szilárd, állandó alapozásuk  

van. Ha a szélességük nem haladja meg az  egy métert  , akkor ábrázolásuk a tengelyvonalukkal egybeeső 

egyetlen vonallal történik. 

A  közúti aluljárók  föld alatti részénél a  két szélét  kell a jelkulcs szerint (DAT1-M2) feltüntetni. 

A  gyalogos alul- és felüljárókat lépcsőjükkel együtt  kell ábrázolni, a föld alatti részét kell a jelkulcs szerint 

(DAT1-M2)l feltüntetni. 

Alagutaknál  a be- és kijárati  boltíveknek a vetületét  kell feltüntetni, valamint a bejárat melletti támfalat is 

ábrázolni kell. 

A  0   ,6 m-nél nagyobb  átmérőjű  csőátereszeket  és  mindegyik   fedlapos átereszt  a  tengelyvonalban  kell 

felmérni és térképezni. 

Az  autópályák  mentén a  segélykérő telefonállomásokat  a függőleges tengelyük helyén, pontszerűen kell 

ábrázolni. 

A  környezetvédelmi átjárót  jellegének megfelelően: áteresznek vagy felüljárónak kell ábrázolni. 

A  kilométer táblát vagy követ  minden közút és vasút mellett a tényleges helyén kell  pontszerűen  ábrázolni. 

Az út mellett a  töltésláb vonalát vagy a bevágás  felső élét akkor kell térképezni vonalként,  ha  az a földrészlet 

határtól  legalább 1 m távolságra  van. 

Az elnyúló objektumoknál a külön-külön szakaszokban történő felmérést a földrészlethatárhoz célszerű 

igazítani. 

A  geokódot  a területek rámutatással kijelölt középpontja, áteresznél az áteresz és az út  tengelyvonalainak 

metszéspontja  jelöli ki. Egyébként a pontszerű hely vagy a szakaszkezdet határozza meg. 
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3.4.5. 4.3.4.5 Távvezetékek és függőpályák 

Nagyfeszültségű elektromos távvezetéket  mind a külterületen, mind a belterületen a  tengelyvonalában  kell 

azonosítani. 

Teherszállító drótkötélpályát,  és az egyéb, nem közlekedési célú  függőpályát  a teherviselő  drótkötél   

nyomvonalában  kell beazonosítani. Kétirányú forgalom esetén mindkét nyomvonal felmérendő. 

Földfeletti csővezeték    (távhő, olaj, gáz stb.) térképezése  tengelyvonalban  történik. 

Felszín feletti csővezetékek  nyomvonalát  egy vonalként  kell beazonosítani akkor is, ha egy kötegben több cső 

van elhelyezve. 

Földalatti távvezetékek  felszín alatti nyomvonalát  belterületen nem  kell ábrázolni. 

Külterületen csak  akkor,  ha  azokhoz egyúttal  szolgalmi jog kötődik  , és a területileg illetékes megyei 

földhivatal az üzemeltető a térképezéshez alkalmas munkarészeket rendelkezésre bocsátja. 

A bányaüzemek,  ipartelepek területén  a földfeletti vezetékek és szállítóberendezések közül  csak az átmenő 

vezetékeket  kell feltüntetni (tartozékait sem). 

Magasfeszültségű  elektromos távvezeték tartóoszlopát  akkor kell térképezni, ha beton alapozása az  

1 m2   területet  meghaladja  . 

Az elektromos távvezetékek mindig  transzformátorházban  , vagy  transzformátoros oszlopban  végződnek. 

Ezeket akkor is térképezni kell, ha alapozás nélküliek. 

A  gáz-, olajkutak nyílását  kell térképezni. Felszíni alapozásukat akkor kell feltüntetni, ha azok alapterülete 

meghaladja az 1 m2-t. 

A  felszín feletti csővezetékek  falazott, illetve alapozott  tartói  közül csak a nyomvonal  töréspontjain lévőket  

kell térképezéshez azonosítani. 

A  földalatti csővezetékek   felszíni létesítményeit  : aknákat, a töréspontok jelzőtábláit, szaglócsöveket 

pontszerűen kell bemérni. 

Ha az épített aknák területe meghaladja az 1 m2-t, azt alak- és mérethelyesen területszerűen kell feltüntetni. 

A gáz-, olaj- és egyéb  üzemanyagtartályok  közül csak a föld felettieket kell feltüntetni. 

3.5. 4.3.5 Vizek és vízügyi létesítmények azonosítása 

3.5.1. 4.3.5.1 Folyó- és állóvizek azonosítása 

A  folyóvizeket  (folyók, patakok, állandó és időszakos vízfolyások) az illetékes  vízügyi szerv által kijelölt   

medervonalukkal  kell ábrázolni. 

Medervonal térképezésénél  belterületen az 1 m-t, külterületen a 2 m-t  el nem érő ki- és beugrásokat figyelmen 

kívül kell hagyni. 

A folyóvizek medrében lévő  állandó jellegű szigeteket  ugyancsak az illetékes vízügyi szerv által kijelölt 

határvonalukkal kell ábrázolni. 

Zátony  akkor  sem  térképezendő, ha az a középvízszint fölé emelkedik. 

Vízfolyások  elhagyott medrét  síkrajzilag  csak  akkor kell feltüntetni,  ha az alrészletet, vagy önálló 

földrészletet képez  . 

Az  állandó jellegű közcélú nyílt csatornákat   (pl. vízkivételi műveknél a tápláló és elvezető csatornák)  

szélességüktől függetlenül  ábrázolni kell. 
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A  belvizet levezető állandó jellegű árkot  és a mezőgazdasági öntözést szolgáló állandó árkokat akkor kell 

ábrázolni, ha  mélységük a 0,5 m-t, szélességük a 2 m-t eléri  vagy meghaladja. 

A  természetes   tavak   partvonalát  az illetékes vízügyi szerv  kijelölése alapján  kell térképezni. 

A  mesterséges tavak   (víztározók, halastavak stb.) partvonalát a tulajdonos, illetve a vagyonkezelő vagy 

használó szervezet jelöli ki. Ennek hiányában az előforduló  legmagasabb vízszintet kell meghatározni (az 

illetékes vízügyi szerv adatai alapján) és ennek megfelelően kell mérni a partvonalat. 

A legmagasabb vízszinthez vagy  megadott magassághoz tartozó meder- és partvonalat  (esetleg a sziget  

határvonalát  )  kétféleképpen  lehet meghatározni: 

1. szintezéssel kijelöljük azon pontok helyét, amelyek a kérdéses szintnek megfelelnek, és megjelöljük a 

pontokat, majd külön munkafázisban bemérjük azokat. 

2. a partszakaszokon vízszintes és magassági értelemben 2-2 pontot mérünk, majd interpolálással kiszámítjuk 

azon pontok koordinátáit, amelyek az adott szintet metszik. Ezután szükség esetén kitűzzük és megjelöljük 

azokat. 

3.5.2. 4.3.5.2 Vízi közművek és műtárgyak azonosítása 

A  felszíni vízkivételi művek  állandó jellegű  építményeit  a 4.2.3 pontban leírtak szerint  kell azonosítani  . 

A  felszín alatti vízbeszerzési művek  közül  csak a felszínen látható építményeit  kell feltüntetni a térképen. 

Ivóvíz- és szennyvízvezetékeket   belterületen nem  kell ábrázolni, csupán a  felszíni aknapontokat  . 

Belterületen a vízvezetékhálózat  felszíni szerelvényeit   (víznyerő hely, tűzcsap, elzáró szelep stb.) a digitális 

alaptérkép  pontszerűen  tartalmazza. 

A  hajó- és kompkikötők   szárazföldi területét  akkor kell azonosítani,  ha az önálló földrészlet vagy alrészlet  

. A járműközlekedést szolgáló  szilárd  burkolatú  felületeket  ábrázolni kell. 

Kompkikötők közötti  kompjárat vonalát  egyenes vonallal kell ábrázolni. 

A mederben, illetve a parton lévő  szabályozási és partvédő létesítményeket  , mint zsilip, gát, móló, 

partvédőmű, sarkantyú, duzzasztógát,  térképezni  kell. A szabályozási és partvédő műveknek a hullámtér felőli 

oldalán a  vízfelülettel, illetve a talajjal való metszésvonalát kell ábrázolni. 

A 2 m2-nél kisebb területű zsilipet   pontszerűen  kell térképezni. 

A vízierőműveknél csak az  állandó jellegű épületeket  kell térképezni. 

A  víztorony, hidroglóbusz  térképezendő, általában jelkulcsi jellel ábrázolhatók. 

A vízügyi hatóság intézkedésére létesített árvédelmi töltés  minden esetben térképezendő. 

Külterületen valamennyi   állandó jellegű forrást  fel kell tüntetni. Nagyobb kiterjedésű erdőben lévő forrás 

helyét a megfelelő pontosságú üzemi térképről is át lehet venni. 

A  természetes forrást  a víz  felszínre törésének a helyén pontszerűen  kell térképezni. A  kiépített forrásokat  , 

amennyiben alapterületük 2 m2-nél nagyobb,  alak- és mérethelyesen  kell ábrázolni. A közismert forrás  nevét 

is  fel kell tüntetni. 

Külterületen valamennyi kutat  ábrázolni kell,  kivéve a tanyákon belüli nem mélyfúrású  kutakat. 

Belterületen és különleges külterületen   csak a közterületen  található,  használatban lévő  kutakat kell 

ábrázolni. 

Nyílt  kutak (pl. gémeskút) nyílásának középpontját  , zárt kutak  fedőszerkezetének középpontját  , illetve 

felszálló csövét kell térképezni. Ha a kút nyílása, vagy fedett területe meghaladja a  4 m2  -t, akkor a kutat  

méret- és alakhelyesen  kell ábrázolni. 
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A  folyamkilométer táblákat  helyükön pontszerűen ábrázolni kell. 

A  medencék  közül a mezőgazdasági, üzemi és egyéb szempontból  jelentősebbek  , pl. úszó- és 

fürdőmedencék, vízművek felszíni tároló és tisztító medencéi, hőerőművek hűtő- és zagytavai, szennyvíztelepek 

derítő medencéi stb. (Jelentősebbnek –  egyéb irányadat híjján  – az 50 m2 feletti medencét kell tekinteni.) 

3.6. 4.3.6 A digitális alaptérkép domborzati tartalma 

A domborzat ábrázolása a digitális alaptérkép  síkrajzához illeszkedő  felbontással és részletezéssel történik. 

A domborzatot  szintvonallal és jelkulcsi elemekkel  kifejezve vagy domborzatmodell formájában kell 

szerepeltetni. A magassági részletpontokat a felmérendő domborzat magasságkülönbségi viszonyaihoz 

illeszkedő sűrűséggel, illetve kótált pontok formájában. 

1. Szintvonallal  azokat a területeket szokás magasságilag ábrázolni, ahol a  természetes terepfelszín     dominál  

. 

2. Ahol a beépítettség nem teszi lehetővé a szintvonalas domborzatábrázolást, ott  kótált pontokkal  kell a 

magassági viszonyokat ábrázolni. Ez főként városias területeken jellemző, ahol viszonylag  sok   a 

mesterséges felület  . 

A szintvonalak lehetnek alap- és fő, valamint felező, és negyedelő szintvonalak, mint a topográfiai térképeken. 

Emellett néhány jellemző pontnak a magasságát  kótált pontként is  meg kell írni. 

Sem a szintvonal, sem a kótált pontok nem elegendőek önmagukban a magassági viszonyok elegendő 

kifejezéséhez, ezért további elemeket is alkalmazunk: 

a. relatív magasságokat és 

b. jellemző domborzatidomok jelkulcsait. 

Kivételesen  a digitális térkép előállítására vonatkozó megrendelés, vagy az elfogadott Műszaki terv azt írhatja 

elő, hogy az  1:10 000 méretarányú topográfiai térképről  át lehet venni a szintvonalakat. 

A domborzat digitális alaptérképen történő szerepeltetésének lehetősége a  digitális domborzatmodell is  , ez 

azonban  ezidáig  a DAT keretében  nem  fordult elő. 

3.6.1. 4.3.6.1 Magassági alappontok azonosítása 

A negyedrendű magassági alappontok meghatározását a 312/1960./ T.11./ ÁFTH sz. utasítás szerint kell 

végezni. Ahol az EOMA harmadrendű hálózata még nem készült el, ott a negyedrendű szintezési alappontok 

esetében a 427/1964. ÁFTH sz. utasítás szerint, ahol az EOMA harmadrendű hálózata már elkészült, ott az 

A.6. szabályzat alapján kell az azonosítást végrehajtani. 

3.6.2. 4.3.6.2 Magassági részletpontok azonosítása 

A magassági részletpontok  sűrűsége  : 

• Elsőrendű  magassági részletpontok (lényegében a vízszintes alappontok) olyan sűrűségűek kell legyenek, 

hogy  10 ha-ra legalább egy db  kerüljön, arányos eloszlásban. 

• A  másodrendű  magassági részletpontok (burkolt útkereszteződések és más szilárd felületek burkolatainak 

jellemző pontjai sűrűsége:   40-100 m  kell legyen, domborzattól függően. 

• A  harmadrendű  magassági részletpontok szerepe a másodrendűek olyan fokú sűrítése,  amit a felmérendő 

domborzat megkíván  a valósághű ábrázolás érdekében. 

3.6.3. 4.3.6.3 A szintvonalas ábrázolás tartalmi előírásai 

Az  alapszintköz  értéke — számos külterületen és az 1:10000 topográfiai térképről történő szintvonal átvétel 

esetén — síkvidéken 1 m, buckás területeken 2 m, domb- és hegyvidéken 2.5 m, és 5 m lehet. 



 A digitális alaptérkép tartalma 

(objektumai és azonosítása) 
 

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Alapszintvonallal ki nem fejezhető domborzati részletidomoknál (nyereg, pihenő, lejtőátmenet stb.)  felező 

szintvonalakat  kell alkalmazni. 

Állóvizeknél  (természetes és mesterséges tavaknál) a  meder mélységi  viszonyait az alábbiak szerint kell 

kifejezni: 

• ha a mederviszonyokra vonatkozó adatok  nem szerezhetők be  , akkor a medervonalon belül semmiféle 

mélységi adatot nem kell megadni; 

• ha a vízügyi szervektől  beszerezhetők  a víz mélységi adatai, akkor medervonalakon belül domborzati  

segédvonallal  kifejezett mélység-vonalakat kell alkalmazni; 

• ha ismert  a meder domborzata, és az alapszint feletti magassága is, akkor a medervonalon belül  domborzati 

segédvonallal  kell ábrázolni. A felmérő cég a mederábrázolást a földhivataltól adatszolgáltatásként kapott 

munkarészek alapján dolgozza be. 

Folyóvizek  partvonalán belül a meder  mélységi viszonyait nem kell  megadni. 

Az ábrázolt  árkok mélységi adatait relatív magassági  adattal kell megadni. A vonatkozási ponthelyet az  árok 

közepében  kell feltüntetni. 

3.6.4. 4.3.6.4 A kótált pontokkal történő magassági ábrázolás tartalmi előírásai 

Amennyiben kótált pontokkal történik a magasságábrázolás, akkor feltétel, hogy  hektáronként 5-7 db adat  

legyen meghatározva és megírva. 

Mind a szintvonalas, mind a kótás magassági ábrázolás esetén a magassági részletpontokon túl a  közutak és 

utcák tengelyvonalának a jellemző vízszintes és magassági törésein  , az utca (vasút) keresztezésnél, vagy utca 

betorkollásnál magasságot kell meghatározni. 

3.6.5. 4.3.6.5 Domborzati alakzatok térképezése 

Jelkulcsi jellel  kell ábrázolni mindazokat a természetes vagy mesterséges eredetű domborzati elemeket, 

amelyek: 

• a természetben jól felismerhetők (azonosíthatók), de formájuk szintvonalakkal tökéletesen nem fejezhető ki 

(pl. horpadás), 

• a terepfelszín folyamatosságát meredek oldalátmenettel megszakítják (pl. tereplépcsők, töltések), 

• formája és kiterjedése változó (pl. szakadások, külszíni fejtések), 

• eredetét kívánjuk kifejezni (pl. suvadás). 

Tereplépcső, terasz, szakadás  : csak azokat kell térképezni, amelyek hossza meghaladja a 10 m-t, egyúttal a 

maximális relatív magasságkülönbsége eléri a 0.5 m-t. 

Horpadás  : olyan természetes, vagy mesterséges eredetű lejtők, melyeknek nincs élesen egyértelműen látható, 

meghatározható koronavonaluk, de a környezet általános lejtési viszonyaitól eltérnek. Ide tartozik pl. a füves 

oldalú természetes horpadás, a morotva, halovány. 

Metsződés  : vízmosásként nem ábrázolható éles talpú teknő. 

Vízmosás  (  horhos  ): attól függően, hogy szélessége 1 m-nél kisebb, 2 m-nél nem nagyobb, illetve 2 m-nél 

nagyobb, a jelkulcs három változatának egyike szerint kell felmérni. 

Víznyelő, karsztlyuk  (dolina, töbör): a 3.5 m2-nél kisebbeket a mélységük feltüntetésével, az ennél 

nagyobbakat szintvonallal kell kifejezni. 

Suvadás (csuszamlás  ): a lejtők azon szakasza, ahol a felső rétegek a lejtő mentén lecsúsztak. Ha a felső részén 

leszakadt fal van, azt tereplépcső szerűen kell bemérni. A suvadás területét domborzati segédvonallal kell 

körülhatárolni. 
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Omladék  : a homok- és földomladékot, továbbá a kő- és kavicsomladékot tagoltságuk és körvonalaik alapján 

kell beazonosítani. Ha a felső részén leszakadt fal van, azt tereplépcső-szerűen kell bemérni. 

Sziklaszakadék, sziklafal  : ide tartoznak az általános lepusztulás következtében létrejött meredek, közel 

függőleges, sziklás szakadékok. A sziklafal relatív magasságát helyenként meg kell adni. 

3.7. 4.3.7 Területkategóriák azonosítása 

3.7.1. 4.3.7.1 Felmérési munkaterületek azonosítása 

A felmérési munkaterületek azonosítása két részletben történik:  előzetes  megjelölés formájában és  végleges  

azonosítás formájában. 

Az előzetes megjelölés a felmérendő munkaterület kijelölésekor a  földhivatalban  történik a Műszaki terv 

alapján, és kerül átadásra a felmérő cégnek. 

Az  azonosítás és a terepi felmérés  az előzetes megjelölésben szereplő felmérési munkaterület határvonala 

alapján történik. 

A  végleges azonosítás  a  felmérés eredményeként  előállt, felmért földrészletek, illetve közigazgatási 

alegységek, vagy egységek külső határvonalának véglegesítésével történik, a felmérési munkák utolsó 

fázisaként. 

A geokódhoz a terület rámutatással kijelölt középpontja adja meg. 

3.7.2. 4.3.7.2 A DAT adatbázis kezelési egységek (ABKE) területei 

A DAT adatbázis kezelési egységének alapjául a  település területe  szolgál, melyet az illetékes földhivatal jelöl 

ki, meglévő adatok alapján, külső határként. 

A DAT adatbázis kezelési egység másik lehetséges szintje a  körzeti földhivatal igazgatási határa  által 

kijelölt terület. Elsősorban összesítési és statisztikai célokból kell használni ezt a kezelési egységet. 

A geokód megadásához a terület középpontját rámutatással kell kijelölni. 

3.7.3. 4.3.7.3 Térség jellegű területek 

A térség-jellegű  területek adatgazdái jelölik,  vagy  jelöltetik   ki  területük határának közigazgatási bejárása, 

illetve államigazgatási határozat alapján. 

A határ töréspontok koordinátáinak pontossága nem térhet el a DAT követelményszintjétől. 

A geokódot a terület rámutatással kijelölt középpontja adja meg. 

4. 4.4 Elhatárolás 

4.1. 4.4.1 Település- és fekvéshatárok elhatárolása 

Település és fekvések elhatárolásakor a meglévő határjelek felkeresése, karbantartása (esetleges visszaállítása, 

pótlása), illetve szükség szerint új határjelek elhelyezése történik meg. A külterületet részben településhatár, 

részben a belterület (vagy a különleges külterület) határolja. Ezért külterületi elhatárolásról nincs értelme 

beszélni. 

Településhatárként  kell kezelni a település, és a fővárosi kerület (továbbiakban település) területének 

elhatároló vonalát, melynek a töréspontjait koordinátákkal kell meghatározni. 

A településhatár valamennyi jellemző töréspontját, kivéve a jellegükből fakadóan jelölhetetlen vagy nehezen 

jelölhető pontokat, állandósítani kell. A jellemző töréspontokon kívül állandósítani kell még a hosszú egyenes 

szakaszok vonalpontjait 500-750 méterenként. Ha az egyenes szakasz vonalas létesítményt (út, vasút, patak stb.) 

metsz, ezek mindkét oldalán állandósítani kell a településhatár vonalpontját. 
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A meg nem közelíthető töréspontokat (vízfelület, mocsaras hely, szakadék stb.) nem kell állandósítani, és azokat 

sem, melyeknek fennmaradása nem látszik biztosítottnak (pl. nagyüzemileg művelt táblák). 

A természetben azonosított, meglévő határköveket újakkal kicserélni nem szabad, karbantartani viszont 

kötelező. Az állandósítást 15x15x60 cm méretű, háromszög vagy négyszög keresztmetszetű, keresztjellel 

ellátott vasbeton kővel kell végrehajtani úgy, hogy az 3-5 cm-re kiálljon a földből. Amennyiben a határpont  

egyben  új vízszintes alappont, azt a rendűségnek megfelelően kell állandósítani. Amennyiben a 

„hármashatárpont‖ fennmaradása másként nem látszik biztosítottnak, az állandósítást min. 0,5 m magas 

határdombba helyezett kővel kell elvégezni. 

Az eredeti helyén meglévő, nem előírt méretű határkövet nem kell új kővel kicserélni. Az elmozdult követ 

helyre kell állítani. 

Nem kell tehát állandósítani: 

• íves határszakaszon az egymáshoz túl közel (20 m-nél közelebb) eső pontok mindegyikét, 

• a meg nem közelíthető helyen lévő pontokat, 

• az olyan helyen lévő pontokat, melyek fennmaradása nem látszik biztosítottnak. 

A határkövek állandósításának és karbantartásának tényét a felmérő cégnek a Felmérési törzskönyvbe be kell 

vezetni. 

A határpontok két hármashatár közötti sorszámát át kell venni a régi térképről, és a digitális alaptérképen 

megírni, de ha abban betű van, akkor a hármashatárokat 999-es számmal kell ellátni. 

4.1.1. 4.4.1.1 Igazgatási határvonalak (településhatárok) megállapításával 
kapcsolatos hatósági eljárás 

Az alaptérképen a település közigazgatási határvonalát a vonatkozó jogszabályoknak, vagy az illetékes 

közigazgatási szervek döntésének megfelelően kell megállapítani. Ezek hiányában a határleírási 

jegyzőkönyvben foglaltakat kell figyelembe venni. 

A település felmérése előtt a település határvonalának megállapítása érdekében a rendelkezésre álló iratok, 

térképek és adatok figyelembevételével  bizottsági   egyeztetést  kell lefolytatni. Ahol az egyeztetés 

eredményeként a korábbi állapothoz képest eltérés nem mutatkozik, a közigazgatási határ jeleit helyre kell 

állítani, majd be kell mérni és azokat kell a térképen ábrázolni. 

Eltérés esetén a  bizottság  vagy visszaállítja a határozatnak megfelelő határvonalat, vagy – ha a határvonal 

módosítását tartja indokoltnak – kezdeményezi a területrész átcsatolásával kapcsolatos hatósági eljárás 

lefolytatását. 

A bizottságban: 

• az érintett település  ek  önkormányzatainak jegyzői, 

• az illetékes körzeti földhivatal és 

• a felmérő (képviselője) vesznek részt. 

A bizottság vezetője a földhivatal képviselője. 

A bizottság eljárásáról  jegyzőkönyvet,  és alkalmas méretarányban  határvázlatot  kell készíteni, amelyek 

rögzítik a megállapításokat és az esetleges módosító javaslatokat. A jegyzőkönyv egy-egy példányát a 

bizottságban képviselt szervezeteknek kell megküldeni. 

Térképfelújításkor  a  felmérő egyezteti  az érvényben lévő nyilvántartási térképen feltüntetett települési és 

belterületi határvonalat a természetbeni állapottal. Ha a nyilvántartott és a természetbeni állapot között eltérést 

talál, erről – a felmérési törzskönyvben tett bejegyzéssel – tájékoztatja a körzeti és megyei földhivatalt, amely 

állásfoglalással válaszol a bejegyzésre. 
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4.1.2. 4.4.1.2 A határvonal egyeztetése 

A határt, az önkormányzat közreműködésével – a természetbeni állapottal –egyeztetni kell a felmérés során. 

Az állandósított pontok szemrevételezésével – ha mód van rá, ott ellenőrző méréssel – meg kell győződni azok 

azonosságáról és mozdulatlanságáról. 

A nem állandósított, de helyileg beazonosítható (pl. kő nélküli határdomb) jellemző töréspontot a 

legvalószínűbb helyén állandósítani kell, és koordinátáit újonnan meghatározni. Erről az elhatároláskor  

döntenek  és eszerint kell a feladatot később elvégezni. 

• Ha a településhatár egyértelműen beazonosítható (pl. út széle), az állandósítást végre kell hajtani. 

• Ha a határvonalat a természetben nem lehet egyértelműen beazonosítani, akkor azt a korábbi hiteles térképről 

vett adatok alapján kell kitűzni. Amennyiben a kitűzés akadályba ütközik, vagy aszerint az eredeti határvonal 

(célszerűen) már nem állítható vissza, az illetékes önkormányzatok véleményének figyelembevételével a 

felmérő cégnek határvonal módosítást kell kérnie a földhivataltól. 

• Korábbi numerikus határpontokat beméréssel/kitűzéssel azonosítani kell, illetve a hiányzó határpont 

állandósításokat kitűzés után pótolni kell. A régi hálózatban meghatározott pontokat a kitűzés előtt az új 

hálózatba kell transzformálni, azonos pontok felhasználásával, vagy a DAT.2. szabályzat M1. mellékletében 

tárgyalt TRAFO program segítségével. 

4.1.3. 4.4.1.3 A közigazgatási határvonal módosításai 

Amennyiben bizonyos szakaszon a határvonal módosítására kerül sor, az kétféle jogcímen történhet: 

1. műszakilag indokolható  határkiigazítás  , vagy 

2. területátcsatolás  formájában. 

Előbbi egyszerűbb eljárás, mert a döntés után azonnal aszerint történhet a felmérés munkája. A munkálatok 

végén a változást a földhivatal határozatban hivatalosan is rögzíti. 

A területátcsatolás hosszadalmasabb, és több munkarész (határváltozási vázrajz és területkimutatás, stb.) 

elkészítését követően, különböző fórumokon történő döntésekhez kötött, ami elhúzódó feladatot jelent a 

felmérésnél is. 

4.1.3.1. 4.4.1.3.1 Műszakilag indokolható határkiigazítás 

Műszakilag indokolt határkiigazítást  kell végezni, ha a település határa 

• természetes terepalakzat vagy mesterséges létesítmény (folyó, patak, csatorna, árok, út stb.) középvonalán 

vagy szélső vonalán halad, és a terepalakzat (a létesítmény) nyomvonalát, illetve a település  határvonalát  

jelentő szélső vonalát mesterséges beavatkozással  megváltoztatták  (mederszabályozás, csatornaszélesítés, 

útkorrekció); 

• mesterséges létesítmény (út, árok) szélén halad, és a létesítmény helyzetét szabályozás, korrekció miatt 

megváltoztatták, 

• kisajátítási határral esik egybe, és ezt újabb kisajátítással megváltoztatták, 

• összefüggően használt területet metsz át, 

• nyomvonalas létesítmény (út, csatorna) középvonalán halad, a határt át kell helyezni az egyik vagy másik 

oldalára úgy, hogy a volt határrészlet egyik fele teljes szélességében az egyik, a másik fele a másik 

településhez tartozzon. 

A felsorolt műszakilag indokolt határkiigazításról, ha mindkét település azonos körzeti földhivatalhoz 

tartozik — az illetékes önkormányzatok véleményének figyelembevételével — a körzeti földhivatal hoz 

határozatot. Egyéb esetben a megyei földhivatal az illetékes a határozathozatalra. 
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A felsoroltak térképi rögzítését, ha az nem jár határszakaszonként (hármashatárponttól hármashatárpontig) 5 

hektárnál nagyobb területváltozással – térképezési határkiigazításnak kell tekinteni. Erről az érdekelt települési 

önkormányzat képviselő-testülete – az 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján adott – véleményének 

figyelembevételével a körzeti földhivatal hoz határozatot. 

A főváros és a megye határvonalának térképi határkiigazításáról – a helyi önkormányzatok, valamint a fővárosi 

és a megyei közgyűlés véleményének figyelembevételével –  a csökkenő területű megyében illetékes körzeti 

földhivatal  vázrajz alapján  hoz határozatot  . Az érintett körzeti földhivatalok e határozat alapján intézkednek a 

módosított határvonal térképi átvezetéséről. (Ugyanezt kell alkalmazni akkor is, ha a határvonal megváltozása 

már az alaptérkép forgalomba adása után történt.) 

4.1.3.2. 4.4.1.3.2 Területátcsatolás 

Amennyiben bármilyen indokkal  területátcsatolást  kell végezni, akkor a földhivatal — részletes 

indokolással — az illetékes települések önkormányzatának erre javaslatot tesz. 

Területátcsatolást  közigazgatási eljárás  során hozott határozat mondhat ki. 

Területátcsatolás  esetén az új határ lehetőség szerint: 

• utak, csatornák, vagy vasútvonalak valamely szélén (a kisajátítási határon), folyók, tavak, patakok eszmei 

középvonalán haladjon, 

• minél kevesebb töréspontot tartalmazzon, 

• ne szeljen át földrészletet, hanem azt teljes területével egyik, vagy másik településhez csatolja, 

• ne ossza meg a település területét úgy, hogy különálló területrész keletkezzék, 

• vegye figyelembe az egyes földrészletek megközelítési lehetőségeit (pl. autópálya miatti lezártság). 

Ha új határjelet kell elhelyezni, akkor a régi számozást nem kell megváltoztatni, hanem az új határjelet a 

legközelebbi kisebb számú régi határjel számának számokkal való aláosztásával kell megjelölni. A 

számítógépbe vitelkor a törtjelet elhagyjuk. Például: 4, 4/1, 4/2, ..., 5, helyett: 4, 41, 42, 5. stb. Hármashatár után  

közvetlenül  beillesztett új pont 99/1, 99/2, pl. 991, 992 számú lesz. Amennyiben az aláosztott számjegyű 

határpontok száma jelentős, a határszakasz pontjai átszámozhatók. 

Amennyiben az érintett önkormányzatok az egyébként indokolt határkiigazításhoz, vagy határátcsatoláshoz nem 

járulnak hozzá, vagy nem működnek közre, ezt a tényt a Felmérési Törzskönyvben rögzíteni kell. 

4.2. 4.4.2 Belterület (mint igazgatási alegység, fekvés) határának 
elhatárolása 

A  belterületi  határvonalat az illetékes  önkormányzat határozatának megfelelően  kell megállapítani. Az 

egyeztetéssel kapcsolatban az előző pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

Belterületi határként kell kezelni tehát annak a területnek az elhatároló vonalát, amelyet az illetékes szerv 

belterületként kijelölt. Ezt az önkormányzattal együttműködve, a meglévő alaptérkép felhasználásával 

azonosítani kell. 

A belterület határának általában  minden töréspontját  –  legalább  –  ideiglenesen  fakaróval, vagy egyéb 

módon (festés) a felmérés idejére  meg kell jelölni.  Hosszabb egyenes szakaszon kb. 200 méterenként kell 

megjelölni és majd bemérni a határt. Ahol a töréspontok túlságosan sűrűn következnek egymás után, a 

töréspontokat nem kell megjelölni, ezeket elméleti pontoknak kell tekinteni. 

Út, vagy árok, csatorna  tengelye  , vízmeder  nem lehet  belterület  határ  . 

Ha a belterülethatár kisajátítási határral esik egybe, a határpontokat helyszínelni kell. A meghatározó jellegű 

töréspontoknál az elpusztult köveket pótolni kell. 

A belterületi határ valamennyi töréspontját (és bemért vonalpontját) – ha még nincsenek megszámozva –  

sorszámmal  kell ellátni. A számozáshoz településenként 5001-6999-ig terjedő sorszámokat célszerű használni. 
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Ha a belterület határpontjait ilyen jellegű számozással már korábban ellátták, a pontokat újra átszámozni nem 

kell. Az esetleg utólag beillesztett töréspontoknál az előző sorszám  aláosztását  kell alkalmazni (az előző 

pontban leírtak szerint). 

Településhatárhoz csatlakozó belterület határszakaszon a pontszámozás a településhatárnak megfelelő számozás 

marad. 

A belterület szélén haladó utcák, utak- ha a belterületen lévő ingatlanoknak innen van bejáratuk- belterületbe 

való csatolását, az elhatárolási eljárás során, kezdeményezni kell a helyi önkormányzatnál. 

A felmérés ideje alatt a határjelek karbantartását a felmérő cégnek kell elvégeznie. A meghatározó jellegű (a fő) 

töréspontokat állandósítani kell. 

A belterület határvonala földrészletet nem metszhet. 

A külterület különleges részének (volt  zártkertek  ) elhatárolása hasonló elvek szerint történik a belterületéhez, 

azonban nehezebb dolgunk van általában, részint mert a területek csak ritkán elkerítettek, részint, mert a tömbök 

kontúrjai is sokkal határozatlanabbak. 

A korábbi vonatkozó szakmai előírások szerint: „a zártkert határvonalát a zártkert létesítésére vonatkozó 

határozatnak megfelelően kell térképezni‖. Amint írtuk, a zártkert ma már önálló közigazgatási alegységként 

nem kezelendő, hanem a külterület kiemelt részét képezi (különleges külterület), azonban az ingatlan-

nyilvántartásban továbbra is külön fekvésként kezelik. 

A ―zártkert‖ határvonalával kapcsolatos teendők gyakorlatilag azonosak a belterületnél követendő eljárással. Ha 

a ―zártkert‖ határvonala egyben belterületi vagy községhatár is, akkor az utóbbiakra vonatkozó előírásoknak 

megfelelően kell eljárni. (A korábbi, ún. F.7. szabályzat a 7001-9999 számcsoportot ajánlotta a ―zártkerti‖ 

határpontok számozására). 

Az elhatárolásról az esetleges módosításokat is feltüntető  Határvázlat  és szöveges  határleírási jegyzőkönyv  is 

készül a  határbejárási jegyzőkönyvön  kívül. 

4.3. 4.4.3 Földrészletek és alrészletek kialakítása és elhatárolása 

4.3.1. 4.4.3.1 A földrészletek kialakítása és elvei 

Földrészlet  nek kell tekinteni: a föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási és belterületi határokkal, 

közterület esetében elágazásokkal és kereszteződésekkel meg nem szakított területét, amelynek minden részén 

azonosak a tulajdoni és a vagyonkezelési viszonyok. Földrészletnek kell tekinteni továbbá a kialakított építési 

telket a tulajdoni, kezelési és földhasználati viszonyoktól függetlenül. 

A földrészletet művelési ágak szerint (illetve kivett területek alapján) alrészletekre kell bontani. 

Ha az (1) bekezdésben meghatározott földterület húsznál több alrészletet tartalmazna, azt külön-külön 

földrészletként kell kialakítani úgy, hogy legfeljebb húsz alrészlet kerüljön egy földrészletbe. 

A földrészletek kialakítása során elsősorban a korábbi nyilvántartásokkal való összhangot kell figyelembe venni 

mind új felmérés, mind térképhelyesbítés esetén. 

A földrészlet határát egy egyenes szakaszokból álló, önmagába visszatérő tört vonallal kell a digitális 

alaptérképen ábrázolni. 

A földrészletek elhatárolását „  Földrészlet-elhatárolási vázlat  ‖-on kell szemléltetni, ami a korábbi térkép 

másolatán készül. Vékony vonallal a korábbi térképen szereplő és a felmérés után is egyezőnek talált határok 

szerepelnek rajta, a változott szakaszok kivastagítva utalnak erre a tényre. Tartalmazza az azonosító adatokon 

kívül a pontszámokat (numerikus/digitális felmérések esetében) és a pontok megjelölésének módját is 

(jelkulccsal). 

4.3.1.1. 4.4.3.1.1 Közterületi földrészletek kialakítása 

A közterület fogalmába az utak, a dűlőutak, a vasutak, közcélú vízfelületek, a parkok, az utcák, a terek és más 

hasonló, közcélokat közvetlenül szolgáló, létesítmények elhelyezését biztosító, rendeletben 
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forgalomképtelennek és elidegeníthetetlennek nyilvánított földrészletek tartoznak. A közterület megjelölése 

nevével (pl. Kossuth) és jellegével (pl. tér) történik (vagyis a Kossuth tér megnevezés  két tulajdonság  ). 

A vonalas létesítmények (vasút, út, folyó, csatorna stb.) határát a település és a belterület határánál le kell zárni, 

és külön belterületi és külterületi földrészletet kell kialakítani. 

Az egymást keresztező — nem kisajátított — vonalas létesítmény földrészleteket a következők szerint kell 

kialakítani: 

• szintbeli keresztezés esetén az  alacsonyabb rendű  vonalas létesítményt a magasabb rendű vonalas 

létesítmény határánál  le kell zárni  , és a folytatását külön földrészletként kell kialakítani, 

• többszintű keresztezés esetében a  föld felszínén haladó  vonalas létesítményt  egy földrészletként  , a többit 

pedig megszakítva, külön-külön földrészletként kell kialakítani. 

A  vonalas  létesítmények sorrendisége  szintbeli  kereszteződések esetén: 

• közforgalmú  vasút   (vagy egyéb, épített vágányú pálya, pl. HÉV), 

• út  , 

• gazdasági, vagy  iparvasút  , 

• árok  , csatorna. 

Ezen belül az  utak  sorrendisége: 

• autópálya, 

• autóút, 

• elsőrendű főút, 

• másodrendű főút, 

• kiépített mellékút, 

• talajút. 

 

 

Belterületen a leírtakon túlmenően 

 

1. elsődleges szempont: az út,  utcanév változásánál  a földrészlet határt is le kell zárni; 

2. kereszteződésnél a  szélesebb utca  magasabb rendű a keskenyebbnél; 

3. egyenlő szélesség esetén a  burkolt  területű utca magasabb rendű a burkolatlannál; 

4. egyenlő burkolat esetén a  hosszabb  utca a magasabb rendű a rövidebb utcánál. 

A felsoroltak – értelemszerűen – a  külterületen is  alkalmazandók. 

A külterületi mellékutakból és dűlőutakból kialakított földrészletek hossza lehetőleg ne haladja meg az  1-

1,5 kilométert  . 

A vasúti pálya és a vasútállomás területét külön-külön földrészletként kell kialakítani. A  vasútállomás  

határvonalát – mint írtuk – a bejárati jelzők vonalában, illetve a vágány tengelyére merőlegesen kell 

megállapítani. 

A folyók, tavak partvonala közti terület (meder), és a mederben lévő  sziget külön földrészlet  et képez, azonos 

tulajdonviszonyok esetén is. 
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A vizek medrében lévő  védőművek   (kikötői építmények, pl. móló) és jelentősebb műtárgyak (duzzasztógát), 

továbbá az  árvédelmi töltés  is önálló földrészletekként alakítandók ki. 

A  csatornák, mesterséges tavak és árkok   (kivéve a szegélyárkokat és a nem vízlevezetést szolgáló árkot) külső 

határvonalai közötti területsávot egyetlen földrészletnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy ezen belül a 

térképen a meder szélét vagy töltést ábrázolni kell-e. 

A  temetőt, közparkot, játszóteret, vásárteret  a közúttól elkülönítve, önálló földrészletként kell kialakítani. 

Ha egy közterületet tartalmazó földrészletről több mint 20 pince nyílik, abból a területből több földrészletet kell 

kialakítani. 

4.3.1.2. 4.4.3.1.2 Nem közterületi földrészletek kialakítása 

Egymás mellett fekvő, azonos jogállású belterületi földrészle-teket (házhelyeket) csak az építésügyi hatóság  

hozzájárulásával  szabad összevonni. 

Az egy építési telket, és a telken lévő több lakóházat egyetlen földrészletnek kell tekinteni, ha a tulajdonos és a 

vagyonkezelő az egész telekre és az épület(ek)re nézve azonos (pl. lakásszövetkezet, társasház közösség). Az 

egy  építési telket akkor is egy földrészletnek kell tekinteni,  ha a rajta lévő épület(ek) tulajdonjoga nem azonos 

az építési telek tulajdonjogával. Az épület eltérő tulajdonjogának nyilvántartására a megállapodáson alapuló 

használati jog ad lehetőséget, melyet a tulajdoni lapra is bejegyzenek. 

Külön földrészletet kell kialakítani akkor, ha az épület — az általa elfoglalt területtel együtt —   más 

tulajdonban  van, illetve  más a vagyonkezelője  , mint a befoglaló területnek. Ilyen esetek pl.: 

a) önkormányzati lakótelepi park területén lévő óvoda, vagy egyéb intézmény; 

b) lakótelepi telken lévő szövetkezeti lakóház, társasház stb. 

A kialakítandó földrészlet szükség esetén  úszótelek  is lehet. Úszóteleknek azt a földrészletet nevezzük, 

melynek egész kerülete mentén egy másik, nem közterületi földrészlet határol, tehát mintegy úszik annak 

területében. 

A földrészlet kritikus kialakítását csak a telekalakítási szabályok alapján és a földhivatal hozzájárulásával lehet 

végrehajtani. 

Külön-külön földrészletként kell kialakítani a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt lévő területen lévő  

majort, üzemi központ területét  , lakó- és gazdasági épületeket udvarukkal együtt (tanya). 

A saját használatú utak közül önálló földrészletként kell kialakítani az erdőgazdasági nagyüzemek állandó 

jellegű útjait, és a 3 m-nél szélesebb tanyai bejáró utakat. 

A magántulajdonban lévő csatornák, mesterséges tavak és árkok (kivéve a nem vízlevezetést szolgáló árkot) 

külső határvonalai közötti területét egyetlen földrészletnek kell tekintetni, függetlenül attól, hogy ezen belül a 

térképen a meder szélét, vagy a töltést ábrázolni kell-e. 

4.3.2. 4.4.3.2 Földrészletek elhatárolása 

A földrészletek  elhatárolásának  fogalmát az 1. modulban megadtuk. 

A földmérési jogszabályok előírják, hogy a földrészlet határvonalának meghatározásánál figyelemmel kell lenni 

a meglévő ingtalan-nyilvántartási térképen található ábrázolásra, a természetben megjelölt állapotra és - ha nem 

ütközik jogszabályba - a felek akaratára. 

A földrészletek  szabatos  elhatárolásán a következő elemekből álló munkaszakaszt kell érteni: 

1. a földrészlethatár töréspontjainak  azonosítása  , vagy jogi helyzetének kitűzése; 

2. a határ töréspontjainak helyszíni  megjelölése  (kő, csap, festés),  pontszámozás  ; 

3. elhatárolási  vázlat készítése  ; 
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4. tulajdonosi állapotok  jegyzőkönyvi   rögzítése  ; 

5. vitás esetekben  a jogi állapot kitűzésével egyidejűleg a helyszíni állapot  (kerítés)  bemérése  . 

Az elhatárolás eredményessége érdekében a felmérés megkezdése előtt a felmérő szerv – hirdetményi felhívás 

útján, a helyi önkormányzat közreműködésével – köteles felszólítani az ingatlanok tulajdonosait, vagyonkezelőit 

vagy használóit (a továbbiakban: tulajdonos), hogy a tulajdonukban, használatukban vagy kezelésükben  (a 

továbbiakban: tulajdon) levő földrészletek határának állandó módon – kerítéssel, fallal – meg nem jelölt 

töréspontjait legalább 5x5 cm keresztmetszetű, 30 cm hosszú cövekkel, vagy leásott fakaróval jelöljék meg. 

A földrészletek tulajdonosai (a jogszabály erejénél fogva) kötelesek a földrészlethatár állandó módon meg nem 

jelölt pontjait megjelölni és – különösen  külterületen  – a tulajdonos nevét és lakcímét is fel kell írni a karóra, 

vagy a karó mellé helyezett táblára. 

Ha a két szomszédos tulajdonos  egyetértésben  , közös karóval jelölte meg a határ töréspontjait, akkor a mérés 

során ezt kell figyelembe venni. 

Ha a két szomszédos tulajdonos által elhelyezett  két jel nem azonos  , vagy nem állapítható meg egyértelműen, 

vagy az ingatlanok határpontjainak megjelölése (kikarózás) nem történt meg, akkor figyelmeztetni kell a 

tulajdonosokat mulasztásuk pótlására. Ismételt mulasztás esetén  a természetbeni állapotot  (amennyiben az 

egyértelmű és mérhető) kell bemérni és térképezni. 

 
4.10. ábra: Földrészletek elhatárolásának esetei 

A 4.10 ábra a szokásos (gazdasági okokból praktikus)  elkerítési módokat  mutatja be. Azonban a földrészlet 

határaként az ábra mindegyik esetében az utcafronti és a farmezsgyei pontokat összekötő  egyenest kell tekinteni  

, amint azt a két szélső földrészlet külső határai is ábrázolják. Ettől természetesen - okkal – el lehet térni (pl. ha 

az ábrán a 6076-6077 hrszú földrészletek határán jól kiépített kerítés húzódna). 

Nem elkerített  (vagy a tulajdonosok által egyértelmű határjellel meg nem jelölt) földrészletek esetében a 

határvonal megállapítását a terület műveléséből kiindulva célszerű elvégezni. Amennyiben a határvonal vélt 

helyének közelében állandó jellegű növénykultúra (szőlő, gyümölcsös, erdő) található, ott a telepítés fél 

sortávolságát alapul véve jelölhetjük meg a határt. Azonos növénykultúrák esetén a növények fajta-különbségei, 

vagy fejlődési különbségei segíthetnek a határ elkülönítésében. 

Végső soron korábbi térképről kell a határt átvenni és megjelölni, majd bemérni. 

Az épületekhez  köthető   úszótelkek  elhatárolásánál a következőkre kell figyelemmel lenni: 

• úszótelkek határa általában az  épület falától  számított  egy méterre  legyen; 
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• épület ívelt falánál, vagy földszinti teraszánál a földrészlet határát egyenes vonalú szakaszokkal kell 

megállapítani; 

• az épülethez tartozó terasz, lépcső, kocsifeljáró, világítóakna stb. az épület tartozéka, tehát az  egy métert 

ezeknek a szélétől kell számítani  . 

Közterület fölé nyúló épületrész  levetített falsíkja által lehatárolt területet a közterülethez tartozónak kell 

tekinteni, ugyanis a közterület ettől még szabadon használható bárki által. 

Az erdőgazdasági nagy  üzemek  , bánya- és ipari üzemek, szövetkezeti majorok, vasutak, csatornák  határait  a 

vagyonkezelő vagy használó cégnek, illetve a használónak a természetben megjelölni, vagy más egyértelmű 

módon (pl. a töréspontok koordinátáival) kell megadni. Amennyiben a megadott adatok a természetbeni 

használattal nem egyeznek meg, akkor figyelmeztetni kell a vagyonkezelőt, vagy használót az eltérésre. Ha az 

eltéréseket a vagyonkezelő vagy a használó nem módosítja, akkor a természetbeni állapotot kell bemérni és 

térképezni. 

Kisajátított vonalas létesítményeknél és egyéb területeknél a földrészlet határaként a  kisajátítási határt  kell 

elfogadni. Ettől eltérni csak „jó okkal‖ (pl. túlépítés) lehet, de a tulajdonost/vagyonkezelőt a végleges ábrázolás 

előtt erről tájékoztatni kell. 

Külterületen a nem kisajátított országos, illetve önkormányzati közutaknál az út határvonala — tehát a 

földrészlet határa — a közút árkának, töltésének, illetve bevágásának külső széle. 

A  belterületen áthaladó országos közútnál  a földrészlet határt a Közúti Igazgatóság, illetve az önkormányzat 

állásfoglalása szerint kell megállapítani (Általában három földrészletként kell ezeket a szakaszokat kialakítani: a 

közutat és a hozzá tartozó padkát, esetleg a szegélyárkot az útügyi hatóság tulajdonaként, a kerítésektől eddig a 

vonalig a két oldalon kialakuló sávot az önkormányzat tulajdonaként.) 

A külterületen lévő, nem kisajátított, állandó jellegű vasutaknál a földrészlet határát a pályatest határával (árok 

külső széle, töltésláb, bevágás felső széle) kell meghatározni. 

Külterületen a nagyobb gazdaságok területét lehetőleg a  táblák mentén  kell önálló földrészletekre osztani. 

Miután jellegük merőben eltérő, külön földrészletként kell feltüntetni az üzemi központokat, a lakótelepeket, a 

kerítéssel körülvett gyümölcsösöket, szőlőket, stb.) 

A különleges rendeltetésű ingatlanoknál (börtönök, laktanyák, lőterek, stb.) a földrészlethatár megállapításához 

az illetékes hatóság állásfoglalása szerint kell eljárni. Ezekhez a területekhez külterületen olyan területek is 

tartoznak, amelyeken mezőgazdasági termelést is folytatnak (pl. a börtönök közelében). Utóbbiak külön 

(művelt) földrészletként alakítandók ki. 

A MÁV és a HM határköveinek állandósítása mindig az illetékes MÁV ill. HM szerv feladata, közutaknál az 

„ÚT‖ feliratú kő alkalmazása célszerű. 

A felmérési munka megkezdése előtt a földhivatalnak írásban kell a település önkormányzatának a figyelmét 

felhívni arra, hogy az esetleg függőben lévő vagy tervezett határozatokat, melyek a földrészletek kialakítását 

befolyásolhatják, legkésőbb a felmérés elkezdéséig hozza meg. 

Előfordul, hogy a határvonal a természetben nem azonosítható, de a régebbi térkép vagy valamilyen vázrajz azt 

megbízhatóan ábrázolja, akkor a határvonalat arról kell átvenni. 

4.4. 4.4.4 A művelési ágak megállapítása és alrészletek 
kialakítása 

A művelési ágak megállapításának, elhatárolásának és ezen alapulva, az alrészletek kialakításának szabályait a 

mindenkor érvényes  ingatlan-nyilvántartási jogszabály  [3] tartalmazza. 

Egy földrészleten belül a különböző művelési ágak területét – ha azok a legkisebb területi mértéket elérik – 

alrészletekként kell kialakítani. 

Az alrészlet határát egy egyenes szakaszokból álló, önmagába visszatérő vonallal (határral) kell a digitális 

alaptérképen ábrázolni. 
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Az alrészleteket az alábbiak figyelembevételével kell kialakítani. 

a. Belterületi alrészletek: 

• Az 1 ha területet el nem érő földrészlet "művelés alól kivett" minősítésű (kivéve a következő esetet). A 

nem közterületi földrészlet "épület és udvar" vagy "beépítetlen terület", illetve „beépítetlen terület‖ lehet. 

• Az 1ha-t meghaladó területű földrészleten, ha azon üzemszerű mezőgazdasági termelés folyik, a tényleges 

művelési ágat kell feltüntetni. 

• A külterületből, különleges külterületből belterületbe csatolt földrészletek megtartják eddigi művelési 

águkat, míg ezzel ellentétes helyi önkormányzati, vagy földhivatali határozat nem születik. 

• Alrészletet csak ott szabad kialakítani, ahol a többitől eltérő művelési ág területe a 800 m2 -t meghaladja. 

b) Külterületi alrészletek: 

• Azt a földrészletet, amelynek a területe a 800 m2 -t nem haladja meg, és rajta állandó jellegű lakóépület van, 

teljes egészében művelés alól kivett területként kell kialakítani. 

• Egy mezőgazdaságilag művelt földrészleten lévő épület a terület művelési ágát nem változtatja meg: az 

épületet a környező megművelt területhez kell kapcsolni. Ha az épület(ek)  lakóház  (ak) nagysága a 36 m2-t 

meghaladja, a tulajdonos kérheti az épület(ek) és a hozzá tartozó udvar alrészletté való alakítását, és "művelés 

alól kivett" területté nyilvánítását. 

• Egy földrészleten belül a különböző művelési ágakból akkor kell alrészleteket kialakítani, ha azoknak területe 

egyenként a 400 m2 -t meghaladja. 

• Ha egy földrészleten útnak (vagy ároknak) használt terület is van, melyet nemcsak a tulajdonos, hanem más 

személyek is rendszeresen, közlekedés (vagy vízlevezetés) céljára használnak, önálló alrészletként kell 

kialakítani (saját út), akkor is, ha területe nem haladja meg a 400 m2-t. 

• ha egy földrészleten lévő művelési ág területe nem haladja meg a 400 m2-t, de az a szomszédos 

földrészlet(ek)en folytatódik, le kell határolni, de a területet a földrészleten belüli szomszédos művelési ág 

alrészletéhez kell kapcsolni (pl. patak mentén húzódó gyepsáv). 

4.4.1. 4.4.4.1 A művelési ágak 

4.4.1.1. 4.4.4.1.1 Szántó 

Szántó művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, mely általában szántóföldi művelés alatt áll, tekintet 

nélkül arra, hogy átmenetileg parlagon hagyják. 

4.4.1.2. 4.4.4.1.2 Kert 

Kert művelési ágban kell nyilvántartani azt a művelés alatt álló területet, melyet dísznövénnyel, virággal, 

zöldséggel hasznosítanak, esetleg gyümölcsfával, vagy szőlővel vegyesen. 

4.4.1.3. 4.4.4.1.3 Rét 

Rét művelési ágban kell nyilvántartani azokat a füves területeket, amelyek fűtermelésre, kaszálásra, 

szénatermelésre hasznosítható. 

4.4.1.4. 4.4.4.1.4 Legelő 

Legelő művelési ágban kell nyilvántartani azokat a füves területeket, amelyek legeltetéssel hasznosíthatóak. 

Ugyancsak legelőként kell nyilvántartani azokat a fűvel benőtt területeket, melyeken ugyan nem legeltetnek 

rendszeresen, de egyéb mezőgazdasági termelésre sem használják. 

4.4.1.5. 4.4.4.1.5 Szőlő 

Szőlő művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, amelyen a termesztett főnövény a (csemege- vagy 

bor)szőlő. 
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A nagyüzemi szőlők telepítésének főirányát (meghatározott jellel) fel kell tüntetni. 

4.4.1.6. 4.4.4.1.6 Gyümölcsös 

Gyümölcsös művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, melyen a termesztett főnövény a gyümölcsfa, 

illetve gyümölcsbokor. 

Gyümölcsös művelési ágban kell nyilvántartani a legalább két gyümölcsfa sorból álló pásztákat, valamint a 

gyümölcsfa-iskolai termelést szolgáló alanytelepeket is. 

Nagyüzemi gyümölcsös telepítésének főirányát fel kell tüntetni. 

4.4.1.7. 4.4.4.1.7 Erdő 

Erdő művelési ágban kell nyilvántartani: 

• az erdő jellegű faállománnyal borított területeket; 

• a faállománnyal átmenetileg nem borított területeket, melyeken erdőfelújítási előkészítő munka folyik; 

• az erdőben lévő azon tisztásokat, amelyek az árnyékolás, vagy egyéb gátló körülmények miatt más 

műveléssel gazdaságosan nem hasznosíthatóak; 

• az erdészeti csemetekerteket; 

• a legalább  négy sor  fából álló fasorok, valamint a mező- és hóvédő erdősávok területét; 

• a külterületi parkokat, arborétumokat; 

• az erdei nyiladékokat, a nem állandó jellegű fakitermelő utak területét, valamint az erdő területén áthaladó 

vezetékek védősávjának területét; 

• a folyók árterületén a faállománnyal borított területeket; 

• a bányaszolgalommal érintett, fával borított biztonsági övezetek területét. 

4.4.1.8. 4.4.4.1.8 Fásított terület 

A 400 m2 területet meghaladó, erdő jellegű faállománnyal borított, de 5000 m2-nél nem nagyobb területet 

fásított területként kell nyilvántartani. Ezek a területek általában védelmi célból kerülnek telepítésre (legfeljebb 

3 fasorból álló mező-, vagy „hóvédő‖ erdősávok). Ekként kell nyilvántartani azt a területet is, amelyen az erdő-

jellegű fatelepítés már megtörtént, illetve a legalább 50%-ban fedett fás legelőt, kisebb fasort, facsoportot. 

4.4.1.9. 4.4.4.1.9 Nádas 

Nádas művelési ágban kell nyilvántartani azt a területet, amelyen ipari, építkezési vagy mezőgazdasági 

felhasználásra alkalmas nád vagy gyékény terem. 

A mélyfekvésű vizenyős területeket, amelyeken nád és gyékény csak szórványosan fordul elő, művelés alól  

kivett  területnek kell minősíteni (mocsár). 

4.4.1.10. 4.4.4.1.10 Halastó 

Halastó művelési ágban kell nyilvántartani azokat a területeket, melyeket – a vízügyi hatóság engedélyével – 

haltenyésztésre használnak. 

Ide tartozik a haltenyésztésre használt mesterséges tó és tartozékai: a teleltető és ivadéknevelő tó, a táp- és 

levezető csatornák, gátak és kiszolgáló épületek területei, vagyis az egész halgazdaság területe. 

4.4.2. 4.4.4.2 Művelés alól kivett terület 

Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani azokat a területeket, melyeken mező- vagy erdőgazdasági 

termelést nem folytatnak 
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A művelés alól kivett területekről  is  szó esett már az 1. modulban. Ezeket egészítjük most ki az ingatlan-

nyilvántartási jogszabály alapján. A kivett területek csoportjai: 

1.) A  településsel kapcsolatos  művelés alól kivett területek: 

• a beépített és beépítetlen építési telkek, a nem építési telken lévő épületek és építmények, valamint az ezekhez 

tartozó udvarok; 

• a közparkok, játszóterek, lakótelepek közkertjei, belterületi élőfagyűjtemények (arborétumok); 

• a gyógyfürdők, üdülőhelyek területei; 

• a sporttelepek, állandó jellegű táborhelyek (kempingek) területei; 

• a vásárhelyek és kiállítási területek; 

• a temetők; 

• az állandó jellegű szemétlerakóhelyek; 

• a feltöltés alatt álló területek; 

b.) a  termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban  művelés alól kivett területek: 

• az üzemek telephelyei a tárolóhelyekkel együtt; 

• a felszíni művelésű bányák; 

• a vízművek és a hozzájuk tartozó védterületek; 

• a szennyvíztisztító telepek; 

• az állandó jellegű mező- és erdőgazdasági telephelyek területei; 

• a dögterek; 

• a terméketlen területek; 

c.) a  közlekedéssel és a hírközléssel kapcsolatban  művelés alól kivett területek: 

• az országos és helyi önkormányzati közutak, sajáthasználatú utak területei; 

• a 3 m-nél szélesebb utak; 

• a közforgalmú, ipari és gazdasági vasutak, az állandó jellegű erdei vasutak területei; 

• a repülőterek teljes, a repülés célját szolgáló területe; 

• a kikötők szárazföldi területe; 

• a rádió, televízió és egyéb adótornyok működéséhez szükséges terület; 

d.) a  vízgazdálkodással kapcsolatban  művelés alól kivett területek: 

• a folyók, patakok, vízfolyások, természetes tavak, víztározók, mocsarak területei; 

• a belvízlevezető és öntözőcsatornák, árkok területei; 

• a védtöltések, gátak, valamint ezek agyaggödreinek területe; 

e.) a  honvédelemmel és rendészettel kapcsolatban  művelés alól kivett területek: 

• a fegyveres testületek és rendészeti szervek céljára állandóan igénybe vett területek; 
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• azok a területek, amelyeknek gazdasági felhasználását nemzetközi megállapodás korlátozza; 

• azok a területek, amelyeknek gazdasági felhasználását honvédelmi, illetőleg rendészeti okokból kormány-, 

vagy miniszteri rendelet megtiltotta. 

f.) Itt is megemlítendő a különféle védelem alatt álló területek csoportja is. 

Fontos megjegyzeni, hogy ezeknek a területeknek nem művelési ága van, hanem neve (  megnevezése  ). Ez a 

név (megnevezés) azonban nem lehet akármi, azt jegyzékből (Kirajzolási minták, megírási szabályok, 

rövidítések jegyzéke) kell választani. 

5. 4.5 Földrészletek helyrajzi számozása és 
alrészletek megjelölése 

5.1. 4.5.1 A helyrajzi számozás általános előírásai 

Amint azt a 2. modul is tartalmazza, minden földrészletet külön – egész vagy tört – helyrajzi számmal kell 

megjelölni. Egy közigazgatási egységen belül egy helyrajzi szám csak egyszer fordulhat elő. A helyrajzi szám 

alátörés nélkül, illetve alátöréssel egyszerre érvényesen nem szerepelhet. 

Helyrajzi számozási szempontból az egy közigazgatási egységhez tartozó, de földrajzilag elkülönülő egységeket 

(domíniumokat) nem kell külön kezelni, hanem a közigazgatási egység helyrajzi számozási rendszerébe kell 

illeszteni. 

Az új felmérés során a belterületi, illetve különleges külterületi földrészletek helyrajzi számait  csak indokolt 

esetben szabad megváltoztatni  . 

A helyrajziszámozás kiinduló pontja a központi belterület központja (pl. a polgármesteri hivatal épületét, vagy 

más középületet tartalmazó földrészlet. A helyrajzi--számozás irányát a központtól körkörösen távolodva kell 

felvenni. 

Belterületen áthaladó valamennyi vonalas létesítmény területét a belterület határán le kell zárni. 

Vonalas létesítmények többszintű keresztezése esetén a föld felszínén haladó vonalas létesítményt egy helyrajzi 

számmal, az általa megosztott vonalas létesítményeket pedig külön-külön helyrajzi számmal kell megjelölni. 

Nem minősül többszintű kereszteződésnek a vasúti vagy közúti áteresz. 

A közös udvarokból a különböző tulajdonban lévő épületek által  lefoglalt   területeket  - ha ezek már korábban 

is önálló helyrajzi számmal voltak megjelölve - továbbra is önálló helyrajzi számmal kell ellátni még abban az 

esetben is, ha az épületeket időközben lebontották. 

A helyrajziszámozásból kimaradt földrészletet a mellette lévő földrészlet helyrajzi számának alátörésével kell 

megjelölni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egy helyrajzi számot  tévedésből  ismételten felhasználtak. A fel 

nem használt helyrajzi számokat az írásbeli munkarészekben „átugrott‖-ként kell kezelni. 

A belterületek és különleges külterületi egységek földrészleteinek helyrajziszámozását megváltoztatni – 

legfeljebb csak – településegyesítés illetve területátcsatolás esetén szabad. 

A külterületi földrészletek – esetleges – áthelyrajziszámozását lehetőleg a régi helyrajziszámozás irányát 

betartva kell elvégezni. 

A helyrajzi szám módosítását a földrészletek helyrajziszámozásának általános előírásai szerint kell végezni 

5.2. 4.5.2 Külterületi földrészletek helyrajziszámozása 

A külterületi földrészletek helyrajzi számozását a 44/2006 FVM sz. rendelettel [4] összhangban a 2. modul 

2.3.7.1 pontja tartalmazza. Eszerint: minden külterületi földrészlet „0‖-ás helyrajzi számot kap, beleértve a fiktív 

külterületként kezelt belterületeket és különállóan kezelendő zártkerteket is. Egy-egy táblán belüli földrészletek 

a táblaszám alátöréseit kapják. 
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A helyrajzi számozás rendszerét a 44/2006 FVM. sz. rendelet [4] alapján szemlélteti a következő ábra. 

 
4.11. ábra: A külterületek helyrajzi számozása. Forrás: 44/2006 FVM. sz. rendelet 

5.3. 4.5.3 Belterületi és zártkerti földrészletek helyrajzi 
számozása 
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A belterületi földrészleteket a belterület központjától – több belterület esetén a központi belterület központjától 

távolodva, fekvésüknek megfelelő sorrendben – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével–  1-gyel kezdődő  

folytatólagos egész számokkal kell helyrajziszámozni. 

Ha a közigazgatási egységen belül  több különálló belterület  van, akkor a különálló belterületek földrészleteit - 

az egyes belterületi egységek elhelyezkedésének sorrendjében - a központi belterületnél, illetőleg az előző 

belterületnél felhasznált legmagasabb helyrajzi szám után  következő százeggyel  (101-el) kezdve – de legalább 

ötven szám kihagyásával – kell helyrajzi számozni. Indokolt esetben a kihagyandó számok mennyiségét a 

megyei földhivatal ettől eltérően is előírhatja. 

Egyes megyei városok és Budapest főváros földrészleteit kerületenként elkülönítve kell helyrajzi számozni. A 

helyrajzi számozást az I. kerület földrészleteinél 1-gyel kell kezdeni, a II. és a további kerületek földrészleteit az 

előző  kerületekben  felhasznált helyrajzi számok után – a szükség szerinti mennyiségű számjegy (általában 500) 

kihagyásával – a következő  ezereggyel  (1001-el) kezdődő számcsoport számaival kell végezni. A megyei 

városok kerületeinek számcsoportjait az illetékes megyei földhivatal állapítja meg. 

Az utakat, utcákat és más közterületeket – elnevezésük szerint – általában egy helyrajzi számmal kell 

megjelölni. Utcák kereszteződése esetén a keskenyebb utcát a szélesebb, egyenlő szélességű utcák esetében a 

rövidebb utcát a hosszabb utca határvonalánál le kell zárni és önálló földrészletként helyrajzi számozni. Ha 

valamely közterület egy része országos közút átkelési szakasza (az országos közútnak a belterületen áthaladó 

része), az országos közút területét (Budapest főváros kivételével) az átkelési szakasszal érintett egyéb 

közterülettől elkülönítetten kell helyrajzi számozni. 

5.4. 4.5.4 Az alrészletek megjelölése 

Az alrészleteket — egymástól való megkülönböztetésük, a földrészleten belüli elhelyezkedésük meghatározása, 

továbbá nyilvántartásuk végett — az abc kisbetűivel kell megjelölni. A megjelölésre a magánhangzók közül 

csak az "a" betűt, a mássalhangzók közül pedig csak az egyjegyűeket szabad használni. 

Ha azonos művelési ág többször fordul elő (úgy, hogy egymással nem érintkeznek) egy földrészleten belül – 

amennyiben területük külön-külön eléri a legkisebb területi mértéket (ami általában: 400 m2) – valamennyit 

külön-külön alrészletként kell megjelölni. 

5.5. 4.5.5 A minőségi osztályfoltok jelölése 

A földminőségi osztályok művelési áganként kerültek meghatározásra. Térképi jelölésük is a művelési ágakhoz 

kötött. Kétféleképpen történhet: 

1. csak a művelési ág elfogadott (max. 3 karakterből álló) betűjelét és a minőségi osztály számát tartalmazza a 

felirat egy üres betűhellyel elválasztva (pl. s 3, k 2, n 5, stb.); 

2. vagy ehhez még - ugyancsak egy betűhellyel elválasztva – hozzáírjuk a ha-onkénti AK értéket is 2 

tizedesjegy élességgel (pl. s 3 24.50; vagy pl. n 5 12.35, stb.). 

A gyakorlatban általában az első megoldást alkalmazzák. 

6. 4.6 Összefoglalás és ellenőrző kérdések, feladatok 

Ebben a modulban a digitális alaptérkép objektumainak összefoglalását és részletes bemutatását tettük meg. 

Bemutattuk ezen kívül az elhatárolás feladatait és a helyrajzi számozás elveit, szabályait. 

Ellenőrzésül válaszoljunk a következő kérdésekre: 

1. Melyek a térképi tartalom kiválasztásának és azonosításának szakaszai? 

2. Mely pontok szerepelnek a DAT adatbázisában, és minként azonosítjuk azokat? 

3. Település és fekvéshatárok azonosítása, elhatárolása. 

4. Milyen határmódosítások fordulhatnak elő a térképkészítéssel összefüggésben? 
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5. Épületek és építmények térképi ábrázolása. 

6. Épülettartozékok és egyéb építmények térképi ábrázolása. 

7. Közlekedési létesítmények ábrázolása. 

8. Vízügyi létesítmények ábrázolása. 

9. Domborzati tartalom a térképeken. 

10. Földrészletek kialakítása és elhatárolása, valamint dokumentálása. 

11. Művelési ágak és jellemzői, azonosítása 

12. Művelés alól kivett területek 

13. Helyrajzi számozási rendszer és fő elvei. 
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