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1. fejezet - Térképészeti alapfogalmak 

1. 1.1 Bevezetés 

A Térképészeti alapfogalmak modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a 

térképek készítése és használata során előforduló alapismereteket, alapfogalmakat tárgyalja. Kerül minden 

matematikai bizonyítást, képletet, csak a térképezés során felmerülő elvi és gyakorlati problémákat veti fel, 

magyarázza meg jelentésüket. A megoldásokat a szakma részletkérdéseit tárgyaló tantárgyakban, modulokban 

találhatjuk meg (pl. geodézia, alappontmeghatározás, fotogrammetria, nagyméretarányú felmérések, 

térinformatika, kartográfia, stb.). 

Ebben a modulban megismerhetjük: 

• a térképkészítés alapismereteit; 

• a Föld geometriai paramétereit; 

• a Föld elméleti alakjának definícióját; 

• az alapfelületeket; 

• az alapszintfelületeket. 

A modul elsajátításával áttekintést kap a geodéziában, térképészetben a Föld alakjával kapcsolatban felmerülő 

alapfogalmakról. 

2. 1.2 Térkép fogalma 

A földfelszín és a hozzá kapcsolódó térbeli alakzatok és jelenségek mértékhez kötött és rendezett rajzi 

vonatkozású modellje a térkép. (Klinghammer, 1991) 

A földfelszín az a határfelület, mely a szárazföldeket és vízfelületeket elválasztja a Föld légkörétől. Ezen a 

felületen, vagy annak közvetlen közelében lévő 

• természetes terepalakulatok (domborzat, vízfolyások, növényzet, stb.), 

• mesterséges létesítmények (épületek, utak, vasutak, vezetékek, stb.) és 

• jelenségek (szélirányok, hőmérséklet, népesség, stb.) 

képezik a térképezés tárgyát és összefoglaló nevük: tereptárgy. 

A térképi ábrázolás meghatározott méretarányban, kicsinyítéssel, síkba vetítve, felülnézetben történik. 

A térkép hagyományos megjelenési formája egy rajz, amely rendszerezve, áttekinthető módon tartalmazza a 

felhasználás szempontjából szükséges térképi elemeket. 

A térképek nyomatott formában, vagy manapság egyre gyakrabban digitális formában, számítógépen tárolva és 

megjelenítve állnak rendelkezésre. A terepi mérésektől kezdve a térképek elkészítéséig tartó folyamat is egyre 

nagyobb mértékben automatizált eljárásokkal történik, ennek ellenére a terepi munkák, a felmérések során 

óhatatlanul felmerül még az igény a kézzel készített jegyzetek, térképvázlatok iránt. 

Ezért tekintjük át röviden – elsősorban didaktikai okokból – a hagyományos térképkészítés módszereit, 

eszközeit, melyek segítségével ezek a vázlatok elkészíthetők. A térképészeti alapismeretek témakörben e 

tantárgy keretében készült modulok csak az alapelveket és az alapfogalmakat tárgyalják, mintegy bevezetve a 

témakörök részletes tárgyalásával foglalkozó – pl. geodézia, felsőgeodézia, vetülettan, geofizika – tantárgyakat 

és modulokat. Ezzel – reményeink szerint – segítve a későbbi jobb tájékozódást és megértést az összetett és 

sokszor egymásba fonódó szakmai ismeretek elsajátítása során. 
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A topográfia feladatával foglalkozó modulok ezzel szemben már építenek a különböző, elsősorban a mérési 

módszerekkel foglalkozó – pl. geodézia, fotogrammetria, alapponthálózatok – tantárgyak elméleti és gyakorlati 

ismereteire. 

A különböző formában és eszközökkel felmért, szerkesztett térképek kirajzolásának, nyomtatásának és 

sokszorosításának eszközeit és módszereit más modulok – pl. informatika, térinformatika, kartográfia – 

keretében lehet elsajátítani, de ezek mindegyike támaszkodik az itt tárgyalt alapismertekre. 

3. 1.3 Térképkészítés alapjai 

A térképekre az egyes rajzi elemek mérések alapján kerülnek fel. Mérésekkel határozzuk meg az egyes terepi 

objektumok helyét, számítjuk a koordinátáit egy célszerűen választott koordináta rendszerben, és ennek 

segítségével szerkesztjük fel a térképre a térkép koordináta rendszerében. A mérések során egy időben sok pont 

adatait határozzuk meg, a pontok és a hozzájuk tartozó adatok azonosítására pontszámokat használunk. A 

pontszámozás önmagában még nem elég információ ahhoz, hogy a térképet megszerkesszük, hiszen az csak egy 

pontot azonosít. A terepen a pontok között kapcsolatok vannak, csak akkor kapunk értelmes, jól használható 

térképet, ha a terepen összetartozó pontok, és a nekik megfelelő a térképi pontok kapcsolata azonos. A pontok 

kapcsolatait a terepen a mérésekkel egy időben, szabadkézzel készített vázlaton (manuálé) rögzíthetjük. A 

rögzített mérési eredmények, és a vázlat együttes használatával lehet később a térképet megszerkeszteni. 

A mérési eredmények feldolgozása után a számítások eredményeinek segítségével szerkesztjük meg a térképet. 

Ez így nagyon egyszerűnek hangzik, de ezeket a méréseket és számításokat részleteiben később több tantárgy 

(modul) keretében lehet majd elsajátítani (pl. Geodézia, Alappontmeghatározás, Nagyméretarányú felmérések, 

Fotogrammetria, stb.). Most két alapvető mérési módszer elvét tárgyaljuk. Az egyik a derékszögű 

koordinátamérés, a másik a poláris koordinátamérés. Mindkét eljárás feltételezi, hogy már rendelkezünk 

alappontokkal. Az alappontok ismert pontok, ami azt jelenti, hogy a terepen be tudjuk őket azonosítani (meg 

vannak jelölve) és ismertek a koordinátái egy derékszögű koordináta rendszerben. Az alappontok meghatározása 

külön munkafázisban, a részletes felmérést megelőzően történik. Ezekre az ismert pontokra támaszkodva, 

további ún. részletpontok (pl. épületsarok, kerítés, stb.) koordinátáit mérések segítségével meg tudjuk 

határozni. 

3.1. 1.3.1 Derékszögű koordináta mérés elve 

Tételezzük fel, hogy adva van két alappont (az ábrán S1, S2) és meg szeretnénk határozni a P új pont helyzetét. 

Kössük össze az S1-S2 pontot, nevezzük ezt alapvonalnak. A P pontból állítsunk merőlegest erre az alapvonalra. 

Mérjük meg a P pont talppontjának távolságát az S1 alapponttól, majd mérjük meg a talppont (alapvonal) és a P 

pont távolságát. E két mennyiség a P pont derékszögű koordinátái (az S1 – S2 egyenes és az S1 kezdőpont 

által meghatározott derékszögű koordináta rendszerben) és ezek ismeretében ki tudjuk számítani, vagy meg 

tudjuk szerkeszteni a P pont helyét. Az alapvonalon mért távolság az abszcissza, a rá merőleges távolság az 

ordináta. 
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1-1. ábra Derékszögű koordináta mérés elve 

3.2. 1.3.2 Poláris koordináta mérés elve 

Tételezzük fel, hogy adva van az A és B két alappont, és meg szeretnénk határozni a P új pont helyzetét. Mérjük 

meg az A pontban egy ismert B pont felé menő irány és az ismeretlen P pont felé menő irány által (a vízszintes 

síkban) közbezárt szöget, majd mérjük meg az A pont és a P pont közötti (vízszintes) távolságot. E két 

mennyiség a P pont poláris koordinátái, és ennek ismertében számítani, vagy szerkeszteni tudjuk a P pont 

helyét. 

 
1-2. ábra Poláris koordináta mérés elve 

3.3. 1.3.3 Mérés, a leolvasás részei 

Méréskor mindig egy összehasonlítást végzünk. Van a mérendő mennyiségünk, és van egy etalonunk, amivel 

ezt a mérendő mennyiséget összehasonlítjuk. Például súlyméréskor a mérleg egyik serpenyőjébe tesszük a 

mérendő tárgyat, a másik serpenyőbe az „etalonokat”, a különböző súlyú, előre legyártott, és „hitelesített” 

ismert tömegű „tárgyakat” (a súlyokat). Méréskor a két serpenyő tartalmát hasonlítjuk össze, és a legjobb 

egyezőség esetén megállapítjuk a mérendő tárgy súlyát úgy, hogy összeszámláljuk a másik serpenyőbe tett 

ismert tömegű súlyokat. 
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Távolság, vagy szögmérés esetén is hasonlóképpen járunk el. 

 
1-3. ábra Mérendő t távolság összehasonlítása egy etalonnal 

Az etalon osztásain egy konkrét érték meghatározását leolvasásnak nevezzük. Az A-B pontok közé eső mérendő 

t távolságunk mellé helyezzük az etalonunkat (vonalzó, mérőszalag, stb.). Az A pontot illesszük az etalon kezdő 

osztása mellé, és a t távolság B végpontját vetítsük rá az etalonra. A távolság B végpontját, melynek helyét a 

beosztáson meg kell határozni, általánosságban indexnek nevezzük. Ez a pont általában mindig két osztás közé 

esik. A távolság leolvasása az etalonon két részből áll. A leolvasás első része az a távolság, amely a beosztás 

kezdő vonása és az indexet közvetlenül megelőző beosztás között van, ez a főleolvasás (F). A leolvasás másik 

része az a távolság, mely az indexet közvetlenül megelőző beosztás és az index között van, ez a csonka 

leolvasás (cs). A csonkaleolvasást becsléssel állapítjuk meg, mely műveletet egy segédbeosztással (pl. nóniusz), 

vagy segédberendezéssel (leolvasó mikroszkóp) segíthetünk, pontosabbá tehetünk. 

3.3.1. 1.3.3.1 A nóniusz 

A nóniusz egy olyan segédbeosztás, mely a csonkaleolvasást pontosabbá teszi. Tulajdonságai: 

a. a nóniusz beosztás legkisebb része (b) a főbeosztás legkisebb részénél (a) kisebb vagy nagyobb, de azzal 

semmi esetre sem azonos. 

b. a nóniusz beosztás legkisebb osztórészének egész számú többszöröse a főbeosztás legkisebb osztórészének 

egész számú többszörösével egyenlő. 

n * b = m * a, (n és m pozitív egész számok pl. 10*b = 9*a) 

i. a leolvasáshoz szükséges indexet zérussal jelöljük. 

 

1-4. ábra Nóniusz 

Ha a nóniusz indexét és a főbeosztás egy osztásvonását egy egyenes mentén összeillesztjük, akkor a nóniusz 

utolsó vonása is egybeesik a főbeosztás valamelyik osztásvonalával. 

A nóniusz legkisebb osztásrésze és a főbeosztás legkisebb osztásrésze közötti különbség: 

n * b = m * a ➔ b = a*m/n 

a-b = a- – a*m/n = a*(1-m/n) = a*(n/n - m/n) = a* (n – m) / n 

pl.: m=10; n=9; ➔ a-b = a * (10-9) / 10 = a/10 
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1-5. ábra Csonkaleolvasás nóniusz segítségével 

Először a főleolvasást (F) határozzuk meg úgy, hogy megállapítjuk a nóniusz indexét (0 osztását) közvetlenül 

megelőző főbeosztást értékét. Tételezzük fel, hogy a főbeosztáson egy osztásköz 1 mm-nek felel meg. 

Példánkban a főbeosztás értéke 4, azaz F = 4 * 1 mm = 4 mm 

Ez után megállapítjuk, hogy hányadik nóniusz-vonás esik legjobban egy egyenesbe a főbeosztás-vonások 

valamelyikével, és kiszámoljuk a csonka leolvasás értéket (cs). 

A példában a nóniusz ötödik vonása esik legjobban egybe a főbeosztás egyik vonásával, a csonka beosztás 

értéke tehát cs = 5*(a-b) = 5*0,1 mm = 0,5 mm. 

A főleolvasás és a csonkaleolvasás értékeit összeadjuk, a mért távolság tehát: 

t = F + cs =4 mm + 0,5 mm = 4,5 mm. 

3.3.2. 1.3.3.2 Majzik-féle háromszögpár 

A Majzik-féle háromszögpár két egybevágó, egyenlő szárú, derékszögű háromszögvonalzóból áll. Az egyik az 

alapvonalzó, melynek az átfogóján a térkép méretarányának megfelelő távolság osztásoknak a √2-szöröse 

található. A másik a mozgó, vagy segéd vonalzó, melynek a két befogója lecsapott élű, ezek mentén lehet 

pontosan vonalat húzni, és az átfogóján nóniusz beosztás található. A Majzik-féle háromszögpárral a térképen 

távolságot lehet mérni, vagy távolságot lehet felszerkeszteni, úgy, hogy a két vonalzót az átfogóik mentén 

egymás mellett elcsúsztatjuk. Ha a mozgó vonalzó befogóit a térképi koordináta rendszerrel párhuzamosra 

állítjuk, akkor a térképre a mért pontok derékszögű koordinátáit tudjuk felszerkeszteni. 

Az ábrán a mozgó (szaggatott vonallal rajzolt) háromszög befogóit a térképi koordináta rendszer XY 

tengelyeivel párhuzamosra állítottuk. Ekkor a mozgó háromszög X tengellyel párhuzamos befogójának 

elmozdulásával két pont ΔY koordináta különbségét lehet meghatározni. 
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1-6. ábra Távolság meghatározás Majzik-féle háromszögpárral 

Először a mozgó vonalzó (hosszú szaggatott vonal) X tengellyel párhuzamos befogóját az A ponthoz illesztjük, 

az alapvonalzót úgy állítjuk, hogy az átfogók mentén a két osztás 0 osztása egybe essen. Ezután az alapvonalzót 

rögzítjük és a mozgó vonalzót az átfogók mentén addig mozgatjuk, amíg az X tengellyel párhuzamos befogója a 

B pontra nem illeszkedik (rövid szaggatott vonal). Ekkor az átfogókon elhelyezett beosztások segítségével 

közvetlenül az A és B pontok ΔY koordináta különbségét olvashatjuk le. (Az ábrán ez 17,7 mm. A √2-es 

szorzóval nem kell foglalkoznunk, mert a befogók ΔY elmozdulása esetén az átfogók mentén az elmozdulás 

értéke √2* ΔY, és az átfogón elhelyezett beosztás is a kívánt méretek √2-szöröse.) 

3.4. 1.3.4 Mérési jegyzet, mérési vázlat készítése 

3.4.1. 1.3.4.1 Mérési jegyzet (manuálé) készítése 

A terepen a méréseket "mérési jegyzeten" (manuálén) tüntetjük fel. A mérési jegyzetet ceruzával, szabad kézzel 

alakhelyesen kell rajzolni. A mérési jegyzeten nem ragaszkodunk a méretarányhoz, elsősorban az 

olvashatóságra kell törekedni. A mérési jegyzetet olyan áttekinthetően és részletesen kell elkészíteni, hogy a 

térképezéskor a bemérés minden mozzanata fennakadás nélkül követhető legyen és segítségével bárki meg tudja 

szerkeszteni a terület térképét. 

A mérési jegyzet tartalma: 

• minden lapra fel kell írni a munkaterület nevét, az északi irányt, a mérési jegyzet jelét és a mérés időpontját, a 

mérés időpontját és a készítő nevét; 

• fel kell tüntetni a meghatározás alapjául szolgáló alap- vagy kisalappontok helyét és azonosítóit; 

• a felmért tereptárgyak alakhelyes alaprajzát, általában nagyobb méretarányban, mint amiben majd a térkép 

készülni fog; 

• a tereptárgyak egyedi azonosítóit, jellemzőit (pl. házszám, út burkolata, fa fajtája, oszlop típusa, kerítés 

típusa, stb.); 

• kiegészítő és ellenőrző méreteket (pl. épület körbe mérés, szomszédos épületek sarkai közötti távolság, stb.). 

Derékszögű koordináta mérés esetén tartalmazza továbbá: 

• az alap és kisalappontok között kialakított mérési vonalakat; 
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• a bemért részletpontok abszcissza és ordináta méreteit jól olvasható számokkal mindenkor úgy kell beírni, 

hogy hovatartozásuk és számszerű értékük kétséget kizáróan megállapítható legyen; 

• a mérés kezdőpontját és irányát nyíllal kell megjelölni, az ordinátát jelző pontozott vonal elé - a mérési 

vonalnak arra az oldalára, amelyre a részletpont esik - a merőlegesség jelzésére jelet kell tenni; 

• a bemért részletpont talpponti méretét (abszcissza) a mérési vonalra, azzal párhuzamosan, a mérési irány 

szerint a merőleges (ordináta) vonal elé írjuk, feltüntetve a folytatólagos méret (-) jelét; 

• a bemért részletpont mérési vonalra merőleges (ordináta) méretét az ordináta vonallal párhuzamosan, a mérési 

irány szerint a elé írjuk; 

• a mérési vonalon a záró méretet zárójelbe tesszük; 

Poláris részletmérés esetén a manuálé tartalmazza még: 

• a bemért részletpontok pontszámát, a mérési jegyzőkönyvvel (regisztrátummal) szigorú összhangban. 

A mérési jegyzeteket szelvényenként, munkaterületenként össze kell fűzni. Az eredeti mérési jegyzetekről 

tisztázatot készíteni tilos. 

3.4.2. 1.3.4.2 Mérési vázlatok készítése 

A mérési vázlatot a derékszögű koordináta mérések esetében a helyszínen készült (eredeti) mérési jegyzetekből 

készítjük. A mérési vázlatot általában már ugyanabban a méretarányban kell készíteni, mint majd a térképet, a 

mérési eredmények felhasználásával, de nem szigorúan pontos szerkesztéssel. A mérési vázlat fekete tussal 

készül, tartalmazza azokat az információkat, melyeket a mérési jegyzetnél ismertettünk. 

 
1-7. ábra Mérési vázlat részlete 

3.5. 1.3.5 Kézi rajzolás eszközei 

3.5.1. 1.3.5.1 Ceruzák 

A XIV. és XV. században írásra ón és ólom keverékéből készült rudacskákat használtak, innen a német 

"Bleistift" elnevezés. A mai ceruza ólmot nem tartalmaz, mert a borrowdalei grafit feltárása után már a XVI. 

század közepén megjelentek a grafitból faragott rudak. Később vékonyabb rudacskákat faragtak, melyeket a 

törés veszedelme ellen faköpennyel védtek. A fellendülő ceruzaipar annyi grafitot igényelt, hogy e szükségletet 

a bányák nem tudták fedezni. Ezért megpróbálták a grafithulladék felhasználását is és azt valamely alkalmas 

kötőanyag segítségével rudakká igyekeztek formálni. Ez azonban csak akkor sikerült, mikor 1795-ben 

agyagadalék alkalmazására tértek át. A finomra őrölt grafitot ugyancsak őrölt agyaggal keverték és formálás 

után kiégették. 

A ceruzát alkotó fahüvely is igen lényeges kellék. A parányi fa rudak vetemedése károsan befolyásolja a ceruza 

használhatóságát, ilyenkor észrevétlenül eltörik a bél és csak a hegyezésnél derül ki a termék rossz minősége. 

Nemesítéssel és impregnálással sikerült a hársfából és égerfából, egyes fenyőkből igen jól használható 

ceruzahüvelyeket gyártani. A nemesített fából gyártott ceruza burkolata apró szabálytalan forgács helyett, 

hosszú szalagként válik el a hegyezőben. Ma a legigényesebb gyárak kaliforniai fát használnak, mert ezek 

minden igényt kielégítenek. 
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1-1. táblázat - Ceruzák keménysége és alkalmazásuk 
 

jel keménység alkalmazás 

6B, 5B, 4B igen puha vázoláshoz rajzlapokon 

3B, 2B puha rajzkihúzáshoz rajzlapokon 

B, HB, F átmeneti 

keménységű 
jegyzetkészítéshez, kihúzáshoz 

pauszpapíron 

H, 2H, 3H, 4H kemény szerkesztéshez rajzlapokon 

5H, 6H nagyon kemény szerkesztéshez pauszpapíron 

A mai ceruza 200 év előtti ősétől miben sem különbözik és a ma is fennálló Faber- és Hardtmuth-féle gyárak 

már akkor léteztek. A ceruza és a grafit történetéről további részletek itt olvashatók: Finály,1948, Lengyel, 

1940, KeS Trade. 

Az agyagtartalmú grafitbél a papíron a tiszta grafit fémes nyomát felülmúló szürkés-fekete nyomot hagy, amely 

a papíron jól tapad. A két összetevő mennyiségének viszonya szabja meg a ceruza keménységét. A ceruzában a 

grafit a festék szerepét tölti be. A burkolaton a grafitbél keménységi fokát tüntetik fel. 

A rajzoláshoz a táblázatban a vastagított jelű ceruzákat használjuk, megfelelő előkészítés után. A faburkolatot 

éles késsel 20-30 mm hosszan szabályos kúp alakúra faragjuk. A grafitbelet legalább 6 mm hosszan 

megtisztítjuk a fától. A grafithegyet vékony, ragasztott, finom csiszolópapíron hegyezzük meg. Szerkesztéshez a 

keményceruzát tűhegyesre, kihúzáshoz a puhaceruzát a vonalvastagságnak megfelelő méretűre csiszoljuk. 

Amikor ceruzával írunk, akkor a dörzsölés következtében a papír felületéhez tapad a szilárd írószernek kisebb-

nagyobb része, a papír és a ceruza minőségétől függően. 

 
1-8. ábra Helytelen és helyes ceruza hegyezés 

3.5.2. 1.3.5.2 A tus, a tinta 

A tinta őse a kínai tus, melyet a kínai írásjelek írására (rajzolására, festésére) használtak. Az egykori leírás 

szerint fenyőfaszurokból és szezámolajból előállított lámpakoromból készül az igazi kínai tus. A tust száraz 

formában, rudakban, lepényekben tárolták, használat előtt, kis érdes felületű tálkában, vízzel kellett dörzsöléssel 

hígítani a kívánt mértékre. Rajzeszköze: ecset, rajztoll, tuskihúzó, redisztoll, graphos, csőtoll, „Rotring”. 

(Finály, 1948) Az ecsetet, rajztollat használat közben mártogatni kellett, a tuskihúzóba, redisztollba, graphosba 

már néhány csepp tust lehetett tölteni, a Rotring pedig először egy csőtoll hegyű töltőtoll volt (egy piros 

gyűrűvel „rotring”-el a szárán), majd ebből alakult ki a különböző vastagságú rajztoll rendszer. 
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1-9. ábra tuskihúzó, redisztoll, graphos 

 
1-10. ábra graphos készlet 

 
1-11. ábra csőtoll, Rotring 

 
1-12. ábra Rotring készlet 

3.5.3. 1.3.5.3 Karcolás 

Finomabb, vékonyabb, egyenletes vastagságú vonalak rajzolásához fejlesztették ki a karcolási eljárást. Műanyag 

fóliára speciális festékbevonatot vittek fel, abba kemény, éles késekkel karcolták bele a rajzot. Ez a 

gyakorlatban is igen előnyös volt, hiszen nem mázolódott el a rajz figyelmetlenség esetén, és a hibás vonalak is 

könnyen javíthatók voltak. A rajz hibás részét újra le lehetett festeni, és száradás után ismét karcolni lehetett 

bele. A javítást a végső rajzon nem lehetett észrevenni. A karcolás után speciális, a műanyagon megmaradó 

tussal kenték le a rajzot, amely csak ott fogta meg az alaplapot, ahol a védőréteget lekarcolták, lekaparták róla. 

A karcréteg eltávolítása után tiszta éles rajz maradt vissza. Ezt a rajzot – hiszen átlátszó alapanyagra készült – 

átvilágítással is könnyen másolni lehetett. Előnyös volt azért is, mert a műanyag fóliák mérettartóbbak voltak, 

mint a rajzpapírok. A mérettartóság a térképek estében igen fontos szempont volt. A karcolási eljárást már a 

XIX. század végén kidolgozták, de Magyarországon csak 1960-as éveket követően terjedt el. A karcoláshoz 

számtalan célszerszámot, metszőkést, sablont, stb. fejlesztettek ki. Az ábrán egy nagyítóval is ellátott, cserélhető 
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késtartóval ellátott karcoló szerszám látható. Ezt két kézzel lehetett nagyon pontosan a kívánt vonalon 

végigvezetni. 

 
1-13. ábra Nagyítóval ellátott karceszköz 

3.6. 1.3.6 Rajzhordozó eszközök 

3.6.1. 1.3.6.1 A papír 

A papír növényi rostokból álló, vékony hajlítható lemez. A rajzpapírtól elvárjuk, hogy legyen mérettartó, tartós, 

javítás, kaparás esetén ne nagyon bolyhosodjon. Lehetőleg famentes és jól enyvezett legyen, hogy kellően sima 

legyen a felülete és ne fusson rajta a tinta, vagy a tus. 

A papír ősét a papiruszt Egyiptomban már mintegy 4,5 ezer évvel ezelőtt ismerték. A növényi rostokból vagy 

textilhulladékból készített papír a kínaiak titka volt az időszámításunk kezdete óta (lehet, hogy korábban, de 

ekkor vannak az első írásos emlékek) egészen a VII. századig. Kalmár P. (2003). 

1-2. táblázat - Papír típusok gramm/m2 függvényében 
 

gramm/m2 megnevezés 

10-35 tissue paper selyempapír 

35-70 könnyebb írólap 

70-100 közepes írólap 

100-120 cardstock nehéz írólap / könnyű 

karton 

120-150 karton 

150-200 nagy karton (rajzlap) 

200 < szupersúlyos karton 

A térképrajzolásnál oly fontos mérettartóságot – különösen terepi körülmények között – azzal lehetett fokozni, 

hogy egy fém lap két oldalára ugyanolyan minőségű papírt ragasztottak fel. Azért kellett mindkét oldalra 

ugyanazt a drága rajzpapírt ragasztani, mert így a hőmérséklet és páratartalom változás hatására a lemez nem 

hajlott meg, hiszen a fémlemezt mindkét oldalról ugyanakkora mértékű erőhatás érte. Ez volt az ún. fémbetétes 

rajzlap. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7chu&u=http://www.wisegeek.com/what-is-tissue-paper.htm&rurl=translate.google.hu&usg=ALkJrhgg6jImUGfxCnMPsf7fw7oq6fKOtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7chu&u=http://www.wisegeek.com/what-is-cardstock.htm&rurl=translate.google.hu&usg=ALkJrhg3mAGJEVQ1IMQ7w1msQmw5lN3Nig
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A papírt a kereskedelem ívben forgalmazza. Egy ív 1 m2 felületű papír. 1 ív tömegétől függően különböző 

minőségű papírokat különböztetünk meg. Íráshoz, számítógépes nyomtatáshoz általában a „közepes írólap”, 

műszaki rajzok készítéséhez a „nagy karton” minőséget (vastagságot) használjuk. 

3.6.2. 1.3.6.2 Műanyag fóliák 

A vegyipar fejlődésével a műanyagok a térképészetben is szerepet kaptak az 1970-es évektől. A hőmérséklet és 

páratartalom változás hatására méretét nagymértékben változtató papír helyett egyre gyakrabban alkalmazták a 

sokkal mérettartóbb, strapabíróbb műanyag fóliákat térképek rajzolásához. A műanyag fóliákhoz speciális 

tusokat fejlesztettek, amelyek nem peregtek le a fólia rideg felületéről. Egyaránt alkalmasak tisztázati térképek 

készítésére, rajzi másolásra, fényérzékeny réteggel való érzékenyítésre, karcréteggel való bevonásra, és 

nyomatkészítésre. A fóliák fontos tulajdonsága még az átlátszóság, a rábocsátott fény 92%-át átengedi. A 

kartográfiában alkalmazott technikai eljárások megkívánják, hogy különböző felületű fóliák készüljenek. Ennek 

megfelelően fényes-fényes, fényes-matt és matt-matt felületű fóliák készülnek. 

3.6.3. 1.3.6.3 A pausz papír (oleáta) 

A pausz papír, egy áttetsző másolópapír. A nyers pausz papír 100% cellulózból készül. Az adalék anyagok 

csökkentik az átlátszóságát. A műszaki gyakorlatban (térképészet, építészet, műszaki rajz, stb.) elsősorban 

rajzok átmásolására ill. fedvények készítésére használták. Oleátaként nagy áttetszőképességű műanyag fóliát is 

lehet alkalmazni. Több rajzot, réteget egymásra helyezve, több különböző rajzi információt lehetett így 

egymásra vetíteni. 

3.6.4. 1.3.6.4 Papírméret 

A papír méretek szabványosítása már az 1920-as években megszületett (DIN 476), de igazán csak a 

másológépek elterjedésével vált igazán fontossá. Döntően azért, hogy a különböző gyártmányú másológépekhez 

ne kelljen más-más méretűre vágott papírt használni. A szabvány kidolgozásánál azonban volt egy másik, a 

gyakorlat számára szintén fontos szempont, éspedig az, hogy a papírlapok oldalainak felezésével, vagy 

kétszerezésével a papír oldalhosszainak aránya ne változzon (Kuhn, M: ISO 216). Ezzel lehetővé vált, hogy a 

rajzok, iratok nagyítása vagy kicsinyítése során nem keletkezett hulladék papír. Ezt az arányszámot a következő 

megfontolásból vezethetjük le. Legyen az egyik papírlap rövidebb oldalhossza a, a hosszabbik oldalhossza b, a 

nagyobbik papírlap rövidebb oldala b, a hosszabbik oldala pedig c. 

 

Ekkor felírhatjuk az alábbi aránypárt: 

  →   

  →   

A DIN szabvány szerint egy ív papír 1 m2 területű. Az oldalhosszait ezek után úgy állapították meg, hogy az 

oldalhosszak aránya 1:√2 legyen, azaz 841*1189 mm. Ez az A0-ás ív mérete. Az A0 hosszabbik oldalának 

megfelezésével (a papírlap félbehajtásával) kapjuk a következő, az A1 méretű lapot és így tovább az A2, A3, A4 

stb. méretű lapokat. Az A4-es lap mérete 297 * 210 mm. 



 Térképészeti alapfogalmak  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Térképészeti alapfogalmak  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1-14. ábra Méretváltoztatásnál az oldalak aránya változatlan marad (DIN 476, ISO 216) 

4. 1.4 A Föld geometriai paraméterei 

Térképkészítéskor a Föld felszínén végzünk méréseket, a Föld felszínén található tereptárgyakat szeretnénk a 

térképeken ábrázolni. Ehhez azonban ismerni kell a Föld alakját. A következő fejezetekben, ill. tantárgyakban 

majd látni fogjuk, hogy a Föld alakjának meghatározása sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem egyszerű 

feladat. Annak érdekében, hogy a kérdés tárgyalását elkezdhessük, néhány alapfogalmat tisztázni szükséges. 

Első lépésben, a Földet helyettesítsük egy gömbbel. Képzeljük el, hogy ez a gömb az egyik átmérője körül 

forog, ez a gömb forgástengelye. A gömb forgástengelyének és a gömb felszínének két döféspontját északi, 
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illetve déli pólusnak nevezzük. A forgástengelyre merőleges, a gömb középpontján áthaladó sík és a gömb 

felszínének a metszésvonala az egyenlítő, ezt a síkot az egyenlítő síkjának nevezzük. 

Az egyenlítő síkjával párhuzamos síkok a gömb felületéből a szélességi köröket, vagy más néven a 

parallelköröket metszenek ki. A szélességi körök kelet – nyugat irányúak. A szélességi körök egymással 

párhuzamosan futnak. 

 
1-15. ábra Szélességi körök, vagy parallelkörök 

A gömb forgástengelyén átmenő síkok a gömb felszínéből a földrajzi hosszúsági köröket, vagy más néven a 

meridiánokat metszenek ki. A meridiánok tehát mindig észak - dél irányúak. A hosszúsági körök összetartó 

vonalak, az északi és a déli pólusban metszik egymást. Az egyenlítőt merőlegesen metszik át. 

 
1-16. ábra Hosszúsági körök, vagy meridiánok (az ábra az egyenlítőt is feltünteti) 

A Föld felszínének egy pontját vízszintes értelemben két adattal határozzuk meg. Az egyik a földrajzi szélesség 

(ϕ), mely az a szög, mely a Föld középpontját és a térbeli pontot összekötő egyenes az egyenlítő síkjával 

bezár. Az egyenlítő földrajzi szélessége tehát ϕ=0°. 
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1-17. ábra Földrajzi koordináták 

A másik a földrajzi hosszúság (λ). Ez az a szög, amelyet egy választott kezdő meridián síkja és a kérdéses 

ponton átmenő meridián síkja egymással bezár. A nemzetközileg elfogadott kezdőmeridián a greenwichi 

meridián (London közelében). Keletre haladva pozitív az előjele. 

A földrajzi szélességet és a földrajzi hosszúságot együttesen földrajzi koordinátáknak nevezzük. 

A gömbfelület (ellipszoid) azon vonala, amely a földrajzi hosszúsági vonalakat, a meridiánokat azonos 

szögben metszi, a loxodroma (rhumb line). Ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a jármű állandó azimutot 

tartva jusson célba. A loxodroma a gömfelületre írt csavarvonal. Kivéve a 0°,90°, 180°,270° azimuttal 

rendelkező loxodromákat. 

 
1-18. ábra Loxodroma 

Az azimut egy pontban a meridián északi ágának képe és egy tetszőleges irány között a helyi vízszintes síkban 

bezárt szög. 
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1-19. ábra Azimut 

Az ortodroma a gömb egyik főköre. Két gömbfelületi pont közötti legrövidebb út az ortodroma íve 

(geodetikus vonal, great circle). A hosszúsági köröket nem azonos szögben metszi, tehát az azimutja pontról 

pontra változik. Ezért régen a navigáció során használata nehézkes volt. 

 
1-20. ábra Ortodroma 

Két pont közötti távolságban azonban jelentős különbség mutatkozik a két vonal mentén, ezért a korszerű 

navigációs eszközökkel célszerű az ortodroma mentén haladni. Pl. Frankfurt – Los Angeles között a távolság az 

ortodroma mentén 9300 km (Grönlandon át), a loxodroma mentén pedig 10600 km hosszú. 
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1-21. ábra Frankfurt – Los Angeles között az ortodroma és a loxodroma 

 
1-22. ábra Frankfurt – Los Angeles között az ortodroma és a loxodroma Mercator vetületen ábrázolva (a 

meridiánok ezen a vetületen párhuzamosak egymással ezért a loxodroma képe egyenes) 

1-3. táblázat - Néhány tájékoztató adat, a Föld méreteiről 
 

A gömb alakúnak képzelt Föld sugara 6 378  km 

A legmagasabb kiemelkedése: Mount Everest 8 887,8 m 

A legmélyebb pontja: Mariana árok -11 521,0 m 

egyenlítő hossza 40 077 km 

földrajzi szélesség változásának ívhossza a meridián mentén 

1 fok 111,1 km 

1 perc 1,8 km 

1 mp 30,8 m 

földrajzi hosszúság változásának ívhossza a szélességi körök mentén 
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1 fok / 0 fok szélességi körön (egyenlítőn) 111,1 km 

1 fok / 46 fok szélességi körön 77,4 km 

1 fok / 47 fok szélességi körön 76,0 km 

1 fok / 48 fok szélességi körön 74,6 km 

1 mp / 0 fok szélességi körön (egyenlítőn) 30,9 m 

1 mp / 46 fok szélességi körön 21,5 m 

1 mp / 47 fok szélességi körön 21,1 m 

1 mp / 48 fok szélességi körön 20,7 m 

1 mp / 60 fok szélességi körön 15,5 m 

1 mp / 70 fok szélességi körön 10,6 m 

1 mp / 80 fok szélességi körön 5,4 m 

1 mp / 90 fok szélességi körön 0 m 

 
1-23. ábra Az 1 szögegységhez tartozó távolság a földrajzi hosszúság és a földrajzi szélesség esetén 

5. 1.5 A Föld alakja 

A Föld fizikai alakja a Föld szilárd felszínének és a felszíni vizeknek a határoló felülete. Ez az igen nagy 

változatosságot mutató felület, a Föld felszíne képezi a térképezés tárgyát, ennek a felszínnek a pontjait, elemeit, 

a rajta található természetes és mesterséges alakulatokat, együttes elnevezésükkel a tereptárgyakat kívánjuk a 

térképeinken ábrázolni. 
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1-24. ábra A Föld fizikai alakjának részlete tereptárgyakkal 

 
1-25. ábra Az előző tereprészlet térképeken 

A Föld elméleti alakja a nyugalmi helyzetben elképzelt és a szárazföldek alatt is meghosszabbított 

óceánok felszíne. A nyugalomban lévő óceánok felszínét úgy képzeljük el, hogy rá csak a nehézségi erő hat. Ez 

egy idealizált, elméletileg elképzelt állapot, hiszen a tengerekre a nehézségi erőn kívül igen sokféle erő fejti ki 

egyidejűleg a hatását. (szél, Nap hőhatása, áramlások, árapály, Föld forgásából származó centrifugális erő, stb.) 

Ha ezektől eltekintünk, akkor egy vízfelület akkor van nyugalomban, ha a felületének minden pontjában 

ugyanakkora a nehézségi erő értéke, úgy is mondhatjuk, hogy akkor ez a felület a nehézségi erő szintfelülete 

(ekvipotenciális felülete). 

A Föld elméleti alakjának a nehézségi erőtér valamely tenger középtengerszintje magasságában kijelölt 

ponton áthaladó szintfelületét tekintjük, és ezt GEOID-nak nevezzük. (Listing német fizikus 1873-ban 

nevezte el így.) 

 
1-26. ábra A geoid perspektív képe (www.czmartin.com/home/i24/utm/earth_msl.htm) 
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A szintfelületek a nehézségi erő irányára merőlegesen futó görbült felületek. (Az azonos nehézségi erő 

értékeket összekötő felületek). Nem párhuzamosak egymással, a pólusok felé közelebb helyezkednek el 

egymáshoz, görbületük sem egyenletesen változik. Ennek oka, hogy a Föld nem gömb alakú, ill. a Föld 

tömegeloszlása nem homogén. Ezért a nehézségi erőtér erővonalai térbeli görbék, ezeket függővonalaknak 

nevezzük. A függővonal egy pontjában a függővonal érintője a helyi függőleges irány. Ezt az irányt jelöli ki a 

függő. 

 
1-27. ábra A geoid, a helyi függőleges és a helyi vízszintes sík 

Egy térbeli pontban a szintfelület érintősíkja a helyi vízszintes sík. Ennek irányát jelöli ki a libella (vízmérce), 

illetve a geodéziai műszerekkel, pl. szintezőműszerrel ezt a vízszintes síkot tudjuk kijelölni. 

A helyi függőleges képzeletbeli döféspontja az égbolton a zenit pont, a Földön pedig a nadír pont. 

 
1-28. ábra Zenit és nadír 

Az álláspontunkból egy tetszőleges pontra menő irány és annak vízszintes vetülete között bezárt szög a 

magassági szög. 

Az álláspontunkból egy tetszőleges pontra menő iránynak a helyi függőlegessel bezárt szöge a zenitszög. Egy 

pont esetében a magassági szög és a zenitszög egymást 90°-ra egészíti ki. 

A Föld fizikai felszínén elhelyezkedő pontok helyének meghatározásakor úgy járunk el, hogy először a 

meghatározandó pontokat a helyi függőleges mentén levetítjük egy alapul választott szintfelületre. Ezen a 

vízszintes felületen a vetületi pont helyének meghatározására vízszintes méréseket végzünk, a vetületi pont és a 

terepi pont távolságának meghatározására pedig magasság méréseket végzünk. 
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6. 1.6 Alapfelületek 

A Föld fizikai felszínén végzett méréseinket fel kívánjuk dolgozni, segítségükkel számításokat akarunk végezni 

(pl. távolság, terület, stb.), akkor a Föld alakját nem csak fizikai értelemben (nehézségi erő, geoid), hanem 

matematikai formában is meg kell határoznunk. A Föld nehézségi erőterét leíró függvény meghatározásához 

ismerni kellene a Föld fizikai alakját, a Föld belsejében lévő anyag tömegét, sűrűségeloszlását, a Föld és a 

körülötte lévő égitestek mozgását. Ez nagyon sok ismeretlen paraméter, a geoid matematikailag csak végtelen 

hosszú függvény-sorokkal lenne leírható, ezért csak közelítő megoldásokra van lehetőségünk. A közelítéshez 

véges számú gömbfüggvény sorokat, vagy matematikailag egyértelműen leírható geometriai alakzatokat 

alkalmazunk. 

A Föld elméleti alakját matematikailag egyértelműen meghatározható (az elméleti, vagy a gyakorlati 

igényeket kielégítő) közelítő felületek a vízszintes értelmű geodéziai mérések alapfelületei. 

A Föld fizikai felszínén elhelyezkedő pontok helyének vízszintes értelmű meghatározásához a pontokat az 

alapfelületre vetítjük és a számításokat ezen az alapfelületen hajtjuk végre. 

6.1. 1.6.1 A geoid közelítő felületei 

Az elvárt eredménytől függően a közelítés különböző mértékével élhetünk. Ennek függvényében több 

alapfelület is alkalmazásra kerül a geodéziai, térképészeti gyakorlatban. A különböző típusú alapfelületek 

alkalmazásának fő oka, hogy az egyszerűbb egyenletekkel leírható felületeken a számítások könnyebben 

végezhetők, de ezek az egyszerűbb felületek csak területileg korlátozott mértékben alkalmazhatók a fellépő 

nagy (a feladattól függő meg nem engedhető mértékű) torzulások miatt. 

6.1.1. 1.6.1.1 Szintszferoid 

A Föld nehézségi erőterének leírásához használt gömbfüggvény-sorok véges számú tagját figyelembe véve 

kapjuk a szintszferoidokat. A Föld elméleti alakját, a geoidot legjobban közelítő, a tengerszint magasságában 

elhelyezkedő szintszferoidot normál szferoidnak, vagy földi szferoidnak is nevezik. Ezt az alapfelület a Föld 

alakjának egyre pontosabb meghatározására használják, igen bonyolultak az összefüggései. A napi mérnöki 

gyakorlatban nem használható. 

6.1.2. 1.6.1.2 Forgási ellipszoid 

A Föld elméleti alakját, a geoidot, ill. az őt helyettesítő normál szferoid méretét jól megközelítő szabályos 

matematikai (geometriai) felület, a forgási ellipszoid. A forgási ellipszoidot a fél nagytengelyének (a) és a fél 

kistengelyének (b) a hosszával, vagy a fél nagytengely hosszával és a lapultsági mérőszámával (f=1-b/a) 

határozzuk meg. A Földet helyettesítő forgási ellipszoidot úgy képzeljük el, hogy egy ellipszist a kistengelye 

körül megforgatunk, és ez a tengely egybeesik a Föld forgástengelyével. 

A forgási ellipszoid paramétereit az idők során többször meghatározták, így több méretű és elnevezésű 

ellipszoid is használatban volt, ill. használatban van. Magyarországon a következő elnevezésű ellipszoidokat 

használtuk ill. használjuk térképezési célokra: 

• Bessel-féle ellipszoid (1842), 

• Kraszovszkij ellipszoid (1942), 

• IUGG/1967 ellipszoid („International Union of Geodesy and Geophysics”, más néven: GRS67, „Geodetic 

Reference System”), 

• WGS-84 ellipszoid („World Geodetic System”, 1984). 
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1-29. ábra Forgási ellipszoid 

Forgási ellipszoidot alapfelületként kontinentális, vagy egy egész országra kiterjedő mérések (elsősorban 

alapponthálózatok) számításakor használják. 

6.1.3. 1.6.1.3 Gömb 

Ha a térképezendő terület kisebb, mint 500 km2, azaz egy  r < 13 km sugarú körön belül dolgozunk, akkor az 

ellipszoid és az ellipszoidhoz a terület középpontjában a legjobban simuló gömb közötti eltérésből a vízszintes 

értelmű adatokban (pl. távolságokban) jelentkező különbség elhanyagolható, és a gömböt tekinthetjük 

alapfelületnek. A különböző ellipszoidokhoz a legjobban simuló gömb paramétereit Gauss módszerével két 

alkalommal is kiszámították, ezért az így előállított gömböket régi ill. új magyarországi Gauss-gömbnek 

nevezzük. Mindkét esetben az ellipszoid és a gömb érintési pontja a Gellérthegy nevű felsőrendű 

háromszögelési alappont volt. Az összetartozó alapfelületek: 

• Bessel-féle ellipszoid – régi magyarországi Gauss gömb, 

• IUGG/1967 ellipszoid – új magyarországi Gauss gömb. 

Gömböt alapfelületként az említett távolsághatáron belül, alappontok sűrítésekor, vagy speciális, nagy 

pontosságot igénylő feladatok végrehajtása során használják. 

6.1.4. 1.6.1.4 Sík 

Ha a térképezendő terület kisebb, mint 50 km2, azaz egy  r < 4 km sugarú körön belül dolgozunk, akkor a 

gömb és a terület középpontjában a gömböt érintő sík közötti eltérésből a vízszintes értelmű adatokban (pl. 

távolságokban) jelentkező különbség elhanyagolható, és a síkot tekinthetjük alapfelületnek. Ezt alkalmazzuk a 

napi gyakorlatban a már meglévő alapponthálózat pontjai között (azokra támaszkodva) végrehajtott 

részletmérések feldolgozásakor. 

6.2. 1.6.2 Alapfelületek elhelyezése, a geodéziai dátum 

A forgási ellipszoid paramétereit az egyre pontosabb mérések segítségével többször is meghatározták. De akkor 

felmerül még egy kérdés, hogy a meghatározott méretű ellipszoid hogyan helyezkedik el a Föld elméleti 

alakjához, a geoidhoz viszonyítva. Ezt nevezzük geodéziai dátumnak. A nagy területre kiterjedő térképezési 

munkákat az államok szervezik, mindig az adott állam területére. Az államok maguk határozták meg a 

térképezés alapfeltételeit, módszereit, beleértve az alapfelület meghatározását is. Igen gyakran (szinte minden 

esetben) ezeket az információkat állambiztonsági, katonai okokból titkosan is kezelték. Ezért az alapfelületet is 

egyedileg tájékozták, helyezték el a geoidhoz viszonyítva, mégpedig úgy, hogy a területükön a két felület 

közötti eltérés a lehető legkisebb legyen. Ezt nevezzük lokális elhelyezésnek. Ez természetesen azzal járt, hogy 

a Föld más területein ennek az alapfelületnek az eltérése a Föld elméleti alakjától igen nagy mértékű is lehetett, 

de ez senkit nem zavart, hiszen ott nem is végeztek rajta számításokat, az állam határain kívül senki sem tudott 

méréseket végezni. 
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1-30. ábra Ellipszoid lokális és globális elhelyezése a geoidhoz 

Megváltozott a helyzet a műholdak és még inkább a műholdas helymeghatározó rendszerek (Global 

Navigational Satelit System - GNSS) elterjedésével. Ezek a rendszerek már nem csak egy állam területén 

működnek és szolgáltatnak adatokat, hanem az egész Föld felszínén és a tágabban értelmezett légtérben. Ez a 

globális adatszolgáltatás az egész Földre nézve egységes referencia (koordináta) rendszert igényel. Ennek az 

alapja csakis egy globális elhelyezésű alapfelület lehet. Az ellipszoid globális elhelyezése azt jelenti, hogy az 

ellipszoidot úgy helyezik el a geoidhoz képest, hogy az ellipszoid és a geoid közötti eltérések az egész 

rendszerre nézve a lehető legkisebbek legyenek. Ennek az elhelyezésnek – tájékozásnak – a paraméterei három 

térbeli eltolás és három tengely körüli elforgatási szög. 

Az ellipszoidnak a geoidhoz (Föld elméleti alakjához) viszonyított elhelyezési paraméterei jelentik a 

geodéziai dátumot (vonatkozási rendszert). 

Magyarországon jelenleg két ilyen dátumot használunk, az egyik az IUGG/1976 ellipszoid Magyarországi 

alkalmazásokhoz meghatározott, lokális elhelyezését leíró HD72 jelű dátum (Hungarian Datum 1972), és a 

nemzetközileg meghatározott, globális, geocentrikus elhelyezésű WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

dátum (ezt alkalmazzák pl. a GPS mérések esetén). 

Láthattuk, hogy a geoid nem szabályos geometriai felület, ezért az ellipszoid és a geoid között – bármilyen 

elhelyezés esetén is – eltérések mutatkoznak. Ezeket az eltéréseket geoidundulációnak nevezzük. Az ábrákon 

látható, hogy csak Magyarország területén a lokális elhelyezés esetén mutatkozó (5-8 méter) eltérések és egy 

globális elhelyezés esetén mutatkozó eltérések (36-46 méter) között lényeges különbség van. A WGS 84 

rendszer esetén az egész Földre nézve a geoidunduláció értékek a +/- 100 métert is elérik. 

 
1-31. ábra Geoidunduláció értékek a globális elhelyezésű WGS84 ellipszoid esetén az egész Föld területére 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/datum/datum.html 
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1-32. ábra Geocentrikus (abszolút) elhelyezésű GRS80 ellipszoidra vonatkozó geoidundulációk térképe. 

Izovonalköz: 0,2 m. (Ádám at al. 2000) 

 
1-33. ábra Az önálló relatív elhelyezésű és tájékozású IUGG 1967 ellipszoidra vonatkozó geoidundulációk 

térképe. Izovonalköz: 0,2 m. (Ádám at al. 2000) 

7. 1.7 Alapszintfelületek 

A Föld fizikai felszínén elhelyezkedő pontok helyének meghatározásakor úgy járunk el, hogy először a 

meghatározandó pontokat a helyi függőleges mentén levetítjük egy alapul választott szintfelületre. 

A vízszintes értelmű helymeghatározáshoz egy matematikailag egyértelműen definiált és a gyakorlati 

számítások elvégzésére is alkalmas alapfelületet használunk (lásd előző fejezet). Az alapfelület kiválasztásakor 

arra törekszünk, hogy a pontok vízszintes értelmű helyzetének meghatározásában ez a helyettesítés csak 

megengedhető mértékű eltérést jelentsen. 

A magassági értelemben viszont az alapfelület és az alapul választott szintfelület (geoid) közötti eltérés még a 

legjobb illesztés esetén is eléri a több métert, ill. a több tízméteres nagyságrendet (lásd: geoidunduláció). 

Magasságméréseinket természetesen ennél pontosabban szeretnénk végrehajtani, ill. az eredményeket 

megkapni, ezért a magasságmérésekhez nem a vízszintes mérésekhez használt alapfelületeket használjuk, 

hanem a szintfelületek közül választunk egy alapszintfelületet. 

7.1. 1.7.1 Tengerszint feletti magasság 
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Magasságot csak relatív értelemben tudunk mérni. Egy magasságot mindig csak valamihez képest határozunk 

meg. Természetesen célszerű egy nagyobb terület térképezéséhez egy közös viszonyítási alapot találni, hogy a 

különböző helyen mért magasságértékek egymással összehasonlíthatók legyenek. 

Ősi és a mai napig használt műszereink, a libella és a függő, a helyi vízszintest és a helyi függőlegest jelölik ki 

számunkra, egy pontban ezekhez képest tudunk méréseket végezni (lásd: pl. magassági szög, zenitszög). 

Azonban a helyi vízszintes ill. a helyi függőleges a szintfelület változásait követi, tehát a nehézségi erőtér 

függvénye és nem egy geometriailag (matematikailag) meghatározható irány. 

Ezért a magasságmeghatározás viszonyítási alapjának is a nehézségi erőtér által meghatározott szintfelületek 

közül célszerű választanunk egyet, melyet alapszintfelületnek fogunk tekinteni. A történelem során az alakult ki, 

hogy a tengerszint magasságában elhelyezkedő szintfelületet tüntetjük ki, és így a nehézségi erőtérnek a 

tengerszint magasságában elhelyezkedő szintfelülete a magasságmérések ALAPSZINTFELÜLETe. 

A tengerszint magasságában elhelyezkedő alapszintfelülettől, a kívánt pontig, a helyi függőleges mentén 

mért távolságot nevezzük  TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG- nak, és egyben  ABSZOLÚT MAGASSÁG- 

nak. 

Azt viszont már korábban láttuk, hogy a nehézségi erőtérnek a tengerszint magasságában elképzelt szintfelületét 

a Föld elméleti alakjának tekintettük és ez a geoid. Tehát a tengerszint feletti magasság nem más, mint egy 

pontnak a helyi függőleges mentén a geoidtól mért távolsága (ortométeres magasság). 

 
1-34. ábra Tengerszint feletti magasság 

A GPS műszerek, navigációs eszközök terjedésével már most érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a GPS 

méréskor a WGS84 ellipszoid feletti magasságot kapjuk meg. Ha ebből tengerszint feletti magasságot 

szeretnénk kapni, akkor a minden pontban a geoidunduláció értékét is figyelembe kell vennünk, hiszen ennek 

értéke több tíz méter is lehet. 

7.2. 1.7.2 Középtengerszintek 

A magasságmérések viszonyítási alapja a geoid (ortometrikus magasságok), amely a tengerszint magasságában 

helyezkedik el. Tenger azonban több is van, és a tengerek szintje időben változó. A gyakorlatban ezért egy 

konkrét tenger egy adott pontjában, egy adott időszakban meghatározott középtengerszintjét választjuk alapul. A 

tengerszintnek az ár-apály jelenség, a hullámzás, az áramlatok, a légnyomásváltozás, stb. hatására bekövetkező 

változásait mareográf (vízszintmérő-rajzoló berendezés) segítségével folyamatosan mérik és egy adott 

időtartamra képezik a mért magasságok középértékét. Ezt az értéket nevezzük középtengerszintnek. Ez az érték 

tehát attól függ, melyik tengeren mérték, és mely időtartamra számították. 

Magyarországon 1875-től a földmérési munkák során és a topográfiai térképeken is az adriai (nadapi) 

magasságot használták, majd 1953-tól a katonai térképészetben és 1958-tól a polgári földmérési és térképészeti 

munkáknál is kötelezően a balti magasságot használjuk. 

Az adriai középtengerszintet 1875-ben a trieszti kikötőben lévő Molo Sartorio mareográfján határozták meg. A 

Bécsi Katonai Földrajzi Intézet a volt Monarchia területén hét magassági főalappontot létesített, melyek 

magasságait mérésekkel a trieszti vízmércétől vezetett le. Egy ilyen főalappont esik a mai Magyarország 

területére, ez a Nadapi főalappont, mely a Velencei tó északi oldalán, Nadap község határában található. 

Magassága az adriai tengerszint felett 173,8385 méternek adódott, mely azonban később hibásnak bizonyult, 

egyrészt a középtengerszint nagyobb időszakra számított értéke, másrészt a magasságmérés közben elkövetett 
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hibák miatt. Ezért a számértékek változatlanul hagyása mellett, magassági alapszintnek azt a szintfelületet 

fogadták el, mely a Nadapi pont alatt 173,8385 méterre helyezkedik el, és az ehhez viszonyított magasságokat 

nem adriai, hanem Nadapi magasságnak nevezték. 

 
1-35. ábra Trieszt, Molo Sartorio-n a mérőállomás, Adriai tenger szintje, 1875 

 
1-36. ábra Nadapi ősjegy 

1-4. táblázat - Az Osztrák-Magyar Monarchia területén az 1875 után levezetett hét 

magassági főalappont 
 

Magassági jegy Helység, környék magasság 

Pénzügyőrház (magasságjegy) Trieszt, Molo Sartorio mellett 3,3250 

Maria Rast Bolzano 295,5974 

Franzenfeste Klagenfurt 736,4138 

Lisov Ceske Budejovice 565,0336 

Nadap I. Velencei hegység 173,8385 

Kláraszikla Ruttka 371,0241 

Terebes Ukrajna 367,6216 

Vöröstorony Olt-áttörésnél 359,6245 
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1-37. ábra Az Osztrák-Magyar Monarchia területén az 1875 után levezetett hét magassági főalappont 

A balti középtengerszintet a Balti tengeren a Finn-öbölben, a Szentpétervár közelében lévő kronstadti kikötő 

vízmércéjén határozták meg. Ehhez viszonyítva a Nadapi főalappont magassága 173,1638 méter. 

 
1-38. ábra Balti tenger, Kronstadti öböl 
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1-39. ábra Kronstadt-i vízmérce 

A balti alapszint tehát magasabban van, mint az adriai/nadapi alapszint, ezért egy tereppont tengerszint feletti 

magassága 67,47 cm-rel kisebb a balti magassági rendszerben, mint a nadapi magassági rendszerben. 

 

 
1-40. ábra Adriai és balti magassági alapszintfelületek különbsége 

Az adriai és a balti középtengerszintek egyike sem jelentett ill. ma sem jelent nemzetközileg egységes 

alapszintfelületet. Az egyes országok, különösen, ha közvetlen tengeri kapcsolattal rendelkeznek, saját 

középtengerszintet alkalmaznak alapszintfelületnek. Néhány példa: 

• Németország Amsterdam-i vízmérce, (Normalnull), 

• Olaszország Genova-i vízmérce, 

• Svájc Marseille-i vízmérce, 

• Szlovénia Trieszt-i vízmérce, (1900). 

Amíg a vízszintes értelmű mérések feldolgozásához, a számítások egyszerűsítése érdekében közelítő 

alapfelületeket alkalmaztunk, addig a magasságmérések esetén nem alkalmazunk közelítő felületet! Hiszen 

láttuk, hogy a geoid – ellipszoid illesztése esetén a legjobb esetben is méteresek eltérések adódnak. Ekkora 

eltérések a magassági adatokban nem engedhetők meg. 
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1-41. ábra Gömb és az érintő sík távolsága 

Magasság meghatározásoknál a földgörbület hatásával már néhány száz méter távolság esetén számolnunk kell. 

Ennek szemléltetésére nézzük meg, hogy egy 6 378 km sugarú gömb és az őt érintő sík távolsága az érintési 

ponttól távolodva hogyan változik. 

1-5. táblázat - Vízszintes érintő sík és a 6 378  km sugarú gömb eltérései 
 

vízszintes távolság az érintési 

ponttól (t) 

km 

az érintő sík és a gömb távolsága (magasság 

különbség, h) 

m 

1 0,08 

2 0,31 

3 0,71 

4 1,25 

5 1,96 

  

10 7,85 

20 31,38 

30 70,61 

40 125,50 

50 196,10 

  

100 784,60 

200 3138,00 

8. 1.8 Összefoglalás 

A Térképészeti alapfogalmak modulban megismerhette 

• a térképkészítés alapismereteit; 

• a Föld geometriai paramétereit; 

• a Föld elméleti alakjának definícióját; 
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• a vízszintes értelmű mérések alapfelületeit; 

• a magasságmérések alapszintfelületeit. 

A modul elsajátításával áttekintést kaphatott a geodéziában, térképészetben a Föld alakjával kapcsolatban 

felmerülő alapfogalmakról. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a térkép? 

2. Mit nevezünk tereptárgynak? 

3. Mi a derékszögű koordinátamérés elve? 

4. Mi a poláris koordinátamérés elve? 

5. Mit értünk leolvasáson, mik az elemei, részei? 

6. Mi a nóniusz? 

7. Mire alkalmas a Majzik-féle háromszögpár? 

8. Mit tartalmaz a mérési jegyzet (manuálé)? 

9. Milyen szabványosított papír méretet használunk? Mi volt a szabványosítás alapelve? 

10. Egy gömb felszínén milyen adatokkal határozhatjuk meg egy pont helyzetét? 

11. Mit értünk földrajzi koordinátákon? 

12. Mi a loxodroma, az ortodroma és az azimut? 

13. Mi a Föld elméleti alakja? Hogyan definiáljuk? 

14. Mit értünk helyi függőlegesen és helyi vízszintesen? 

15. Mi a magassági szög és a zenitszög? 

16. Mik a geoid közelítő felületei? 

17. Milyen ellipszoidokat használunk Magyarországon alapfelületként? 

18. Mi a geodéziai dátum? 

19. Mi a geoidunduláció? 

20. Mi az alapszintfelület? 

21. Mit értünk tengerszint feletti magasságon? 

22. Mi az adriai és a balti magasság? 
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