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7. fejezet - 1D-2D-3D együttműködés, 
nyilvántartás 

1. 7.1 Bevezetés 

Ez a modul a vízszintes alappontok magasságának meghatározásával illetve a vízszintes alappontok GPS 

technikával történő meghatározásával foglalkozik. Bemutatja az 1D, 2D, 3D alappontok nyilvántartási 

rendszerét. Ismerteti az integrált hálózat jövőbeni kialakításának elképzelését. 

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti: 

• a vízszintes alappontok magasságának meghatározási módszereit, 

• a negyedrendű vízszintes alappontok pótlásának GPS-es módszerét, 

• a felmérési alappontok meghatározásának GPS-es módszerét, 

• a magaspontfelvezetést, 

• az alappontok nyilvántartási dokumentumait a központi adattárban és a földhivataloknál, 

• az integrált hálózat kialakításának tervét. 

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz: 

• választani a vízszintes alappontok magasságának módszerei között, 

• alkalmazni a GPS technikát vízszintes alappontmeghatározásra, 

• adatgyűjtést végezni alappontokra vonatkozóan. 

2. 7.2 Vízszintes alappontok magasságának 
meghatározása 

2.1. 7.2.1 Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 

2.1.1. 7.2.1.1 A mérés technológiája 

Minden országos vízszintes alappont magassággal is rendelkezik, amit többnyire trigonometriai 

magasságméréssel határoztak meg. A trigonometriai magasságmérés során zenitszöget (z) vagy magassági 

szöget (α) mérünk, ami nem okoz lényeges többletmunkát. Geodéziai tanulmányainkból ismeretes az A jelű 

álláspont és a P irányzott pont közötti magasságkülönbség (m) alapképlete: 

 
7.1. egyenlet 

ahol h a műszermagasság, H a jelmagasság, Δm a fekvőtengely és az irányzott pont közötti magasság-különbség, 

amelyet a ferde vagy vízszintes távolság ismeretében a következő módokon számíthatunk (7.1. ábra): 
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7-1. ábra. A trigonometriai magasságmérés alapadatai 

 
7.2. egyenlet 

A földgörbület és refrakció hatását az R jelű tag együttesen tartalmazza, amelynek előjele mindig pozitív: 

 
7.3. egyenlet 

 
7.4. egyenlet 

Itt r a Föld közepes sugara (r=6378000 m), k pedig a refrakció-együttható, amelynek szokásos értéke: k=+0,13. 

Az R értéke t=400 méternél éri el az 1 cm-t, így ennél nagyobb távolságok esetén vesszük figyelembe. 

A zenitszöget (magassági szöget) bármely rendűségű pontmeghatározásnál csak egy fordulóban mérik, de két 

távcsőállásban. A negyedrendű és felsőrendű méréseknél a vízszintes irányméréstől elkülönülten került erre sor, 

külön jegyzőkönyvet is használtak erre a célra. Az ötödrendű pontoknál egyazon mérési jegyzőkönyvbe írták az 

iránymérés és zenitszög-mérés eredményét. Törekedni kel arra, hogy a lehetőségek szerint oda-vissza mérjük 

meg a magasságkülönbséget. 

Ha mérőállomással, adatrögzítéssel történik a mérés, egyidejű vízszintes és magassági irányzást végzünk a 

pontra (prizma vagy jeltárcsa közepére). Ügyelni kell arra, hogy amely pontra az irányzás történik, ugyanarra 

vonatkozzon a jelmagasság is (tárcsa tetejére, aljára, közepére). A műszermagasság és jelmagasság rögzítéséről 

nem szabad elfeledkezni. 

A tervezésnél és a mérésnél gondolni kell arra, hogy több adott magasságú ponthoz csatlakozzunk, amelyek 

lehetnek szintezési alappontok vagy megbízható magasságú vízszintes alappontok. Az adott pontokhoz 

csatlakozó irányok lehetőleg rövidek legyenek. 

A magaspontok irányzásakor figyelembe kell venni az irányzandó építmény kiterjedését, nevezetesen nem a 

hozzánk közelebb eső pontját kell irányozni, hanem a vízszintes koordinátáknak megfelelő távolságban lévő 

jelet (7.2. ábra). 
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7-2. ábra. A magassági irányzás lehetőségei 

Ha egy (az álláspontnál jóval magasabban elhelyezkedő) kémény tetejét kell irányozni magassági értelemben, 

akkor nem a kémény ívesen látszódó legmagasabb pontját irányozzuk, hanem a kémény-ellipszis nagytengelyét. 

Irányozhatjuk a legmagasabb pontot is, de akkor a trigonometriai magasságmérés képletében a tv vízszintes 

távolság helyett a tv–a értéket kell szerepeltetni, ahol a jelöli a kémény sugarát. A sugár értékét a kémény bal- és 

jobb szélére mért irányértékből és a kémény távolságából (koordinátákból számítva) tudjuk meghatározni (7.3. 

ábra). 

 
7-3. ábra. A magassági irányzás hatása (ha nem a központot irányoztuk) 

 
7.5. egyenlet 

 
7.6. egyenlet 

 
7.7. egyenlet 

A magaspont magasságát nem célszerű távoli pontokról (hosszú irányokból) trigonometriai magasságméréssel 

meghatározni akkor, ha a magaspont építményében magassági alappont található. Ez többnyire 

templomtornyoknál fordul elő. Ilyenkor rövid (közeli) irányokkal végezzük a magassági meghatározást. 
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Álláspontként célszerűen a magaspont őrhálózati pontjait használhatjuk, amelyek magasságát a templom falában 

lévő szintezési csapról vezetjük le trigonometriai magasságméréssel (7.4. ábra) vagy szintezéssel. 

 
7-4. ábra. Trigonometriai magasságmérés 

 
7.8. egyenlet 

 
7-5. ábra. Az álláspont magassága szintezési csapról levezetve 

 
7.9. egyenlet 
A mérés eredményeként az m magasságkülönbséget cm élességgel kell képezni. A trigonometriai 

magasságmérés pontossága (középhibája) az 

 
tapasztalati képlettel jellemezhető, ahova a t értékét km-ben helyettesítve a középhiba cm-ben adódik. Az 

országos hálózat alappontjainak magassága gyakran csak deciméteres pontosságú, elsősorban amiatt, mert 

nagyobb távolságokon a refrakció-együttható valós értékét nem ismerjük. 

2.1.2. 7.2.1.2 A számítás lehetőségei 

Az egyik lehetőség, hogy ismert magasságú alappontok között, a trigonometriai úton mért 

magasságkülönbségből magassági sokszögvonalat alakítunk ki; az ismeretlen magasságú pontokat magassági 

sokszögvonalba foglaljuk. A számítás elvi menete ugyanaz, mint a szintezési vonalnál, azzal a különbséggel, 

hogy csak cm élességgel számolunk, a magassági záróhibát pedig a szakaszok távolságnégyzete (t2) arányában 

osztjuk el. A magassági záróhiba értéke 

 
[cm], ahol a t értéke km-ben értendő. 
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7-6. ábra. Részlet a minta magassági meghatározási tervről (vastag vonal eredetileg piros) 

A negyedrendű vízszintes alappontok magassági meghatározási tervén az adott magasságú pontokat félig 

kitöltött kör jelöli, a mért magasság-különbségek (trigonometriai szakaszok) jele vékony vonal a végpontnál 

szaggatva (az oda-vissza mért szakasz folyamatos vékony vonal). A magassági sokszögvonal pedig piros színű 

vastag vonal, amely párhuzamosan húzódik a vonalba foglalt szakaszok mellett, a két végén pedig vastag pont 

van.További lehetőség a magassági csomópont kialakítása, hasonlóan a szintezési csomóponthoz (7-6. ábra). 

 
7-7. ábra. Magassági csomópont 

A csomópontba tartó magassági sokszögvonalakból előzetes magasságot számítunk (zárójelben jelölve), ezek 

súlyozott átlaga lesz a csomópont végleges magassága. 

 
7.10. egyenlet 

ahol 

 
7.11. egyenlet 

A magassági záróhibát a csomópontra kapott végleges magasság és az egyes magassági vonalakból kapott 

előzetes magasság különbségeként értelmezzük, amit itt is a szakaszok távolságnégyzete (t2) arányában osztunk. 

A magassági csomópont speciális esete a magassági előmetszés, amikor a sokszögvonalak egy oldalból (egy 

szakaszból) állnak. Függetlenül attól, hogy a magasságkülönbségeket oda-vissza irányban mérjük, vagy csak az 

adott magasságú pontokról az ismeretlen magasságú pontra, vagy csak az ismeretlen pontról az adott pontokra, 

mindegyik esetben magassági előmetszésről beszélünk, mert a számítás mindig az adott pontokról kiindulva 

történik. Egy új pont magasságának meghatározásához egyetlen magasságkülönbség elegendő, de itt is 

geodéziai meghatározásra, azaz 2-3 fölös adatra törekszünk. A mérőállomásokba beépített szabad álláspont 

programok az álláspont magasságát is számítják magassági előmetszéssel, ha ezt a lehetőséget állítjuk be. 

Végül a számítás korszerű lehetősége a trigonometriai magassági hálózat kiegyenlítése. Különösen 

mérőállomás és adatrögzítő használatakor élünk ezzel a lehetőséggel, amihez természetesen megfelelő 
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feldolgozó szoftver szükséges. A beállítási paraméterek között meg kell adni a súlyozást: ezt rövid irányoknál 

(felmérési alappontoknál) azonos súlyúnak választjuk, míg hosszabb irányok esetén a távolság négyzetével 

fordítottan arányosnak. Ügyelni kell arra, hogy a földgörbület és refrakció hatását hol vesszük figyelembe: már a 

mérés során, az adatrögzítésnél, vagy a feldolgozásnál. 

2.2. 7.2.2 Vonalszintezés alkalmazása 

Amennyiben a vízszintes alappont közvetlen közelségében magassági alappont található, akkor legegyszerűbb 

és legpontosabb eljárás a szintezés a vízszintes alappont magasságának meghatározására. Így jártak el az 

országos vízszintes alappontoknál, ezért kellett az irodai előkészítés során a magassági alappontokat is 

kigyűjteni. Az alapvázlaton a magassági alappontok körét kék színnel, mellette kis vízszintes vonallal rajzolták 

ki. A szárnyvonal legfeljebb 4 műszerállásból állhat. 

Nagyobb településeken tömegesen található felmérési alappontok – amelyek viszonylag kisebb területen, nagy 

sűrűségben fordulnak elő – magasságát gyakran ötödrendű vonalszintezéssel határozzák meg. Ilyenkor kötőpont 

lehet maga a vízszintes alappont is. A munkafolyamatot a 6. modulban részleteztük. Digitális szintező esetén a 

vonalszintezést számítógépes feldolgozással, kiegyenlítéssel számítjuk. A pontok végleges magasságát csak cm 

élességgel adjuk meg. A szintezéssel meghatározott vízszintes alappontok magasságát a pontleíráson 

aláhúzással jelöljük. 

3. 7.3 Vízszintes alappontsűrítés műholdas 
helymeghatározással 

3.1. 7.3.1 Negyedrendű pontpótlás és pontáthelyezés GPS-szel 

A vonatkoztatási rendszer a geodéziai gyakorlatban csak akkor valósítható meg, ha fizikailag léteznek olyan 

alappontok, amelyek koordinátái az adott rendszerben ismertek. Az országos vízszintes alapponthálózat 

fenntartása ezért fontos érdekünk. A GPS-korszakban vitatott kérdés, hogy szükség van-e az eredeti pontsűrűség 

fenntartására? Ezt itt most nem részletezzük, de megállapíthatjuk, hogy alappontokra szükség van. A földmérési 

törvény rendelkezik arról, hogy az országos alapponthálózatok pontjait védelem illeti meg, az alappontok 

megóvásáról a terület tulajdonosának kell gondoskodnia. Amikor egy régi alappont helyett újat kell létesíteni, 

kétféleképpen járhatunk el, illetve két esetet különböztetünk meg. 

Pontáthelyezésről beszélünk akkor, ha a régi pont még létezik és az még bevonható az új pont 

meghatározásába. Ilyen eset fordul elő akkor, ha egy beruházás, építkezés miatt az alappont „útban van”, a 

terület gazdája ismeri a törvényt és a megyei földhivatalnál kéri a pont áthelyezését. Irány- és távméréses 

technológiánál a szakmai gyakorlat ilyenkor az, hogy állandósítják az új pontot, úgy választva ki annak helyét, 

hogy – a kitűzés összes szempontján túlmenően – a régi, de elbontásra ítélt ponttal is meglegyen az összelátás. 

Mind az új, mind a régi pont iránymérési álláspont lesz, mindkét pontról több ismert pontra történik irány- és 

távmérés, beleértve a régi-új pont közti távolság megmérését is. 

Pontpótlásról akkor beszélünk, ha az alappont elpusztult és annak közelében kell új pontot meghatározni. Ez is 

történhet irány- és távméréssel, azonban a gyakorlatban rendszerint igen nehéz és költséges a negyedrendű 

meghatározásnak megfelelő feltételek biztosítása: többnyire ideiglenes pontjelek építésére lenne szükség, ami 

gazdaságtalanná tenné a munkát. Ezért az utóbbi években mind a pontpótlás, mind a pontáthelyezés tekintetében 

a GPS technika került előtérbe. Alapvetően most is azt a munkafolyamatot követjük, amelyet a 5. modulban 

bemutattunk, de néhány speciális körülményt, szabályt érdemes kiemelni. 

Az előkészítés során fontos teendő a munkaterület új pontjainak kiválasztása a GPS-mérhetőség 

figyelembevételével, valamint az adott pontok kiválasztása, adataik beszerzése. Az adott pontok darabszáma 

országos vízszintes alappontok meghatározásakor így alakul: 

• Harmadrendű pontpótlás esetén a mérésekbe be kell vonni minimálisan három szomszédos harmadrendű 

alappontot és két OGPSH pontot. 

• Negyedrendű pontpótlás esetén minimálisan három ismert negyedrendű illetve magasabb rendű alappontot 

kell bevonni, amiből kettő OGPSH pont legyen. 
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A mérésnek a felhasználó által pontonként meghatározandó két legfontosabb adata a pontszám és az 

antennamagasság, amiket – más műszerparaméterekkel együtt – dokumentálni kell. A beírás történhet 

adatrögzítő egységet alkalmazva (terminál, kontroller), a mérési fájlhoz hozzárendelve, elektronikusan, vagy 

manuálisan. Kontroller hiányában (amikor csak a nyers mérési adatok kerülnek rögzítésre) kötelező terepi 

mérési jegyzőkönyvet vezetni. Nem javasoljuk valamely terepi mérési jegyzőkönyv általánosítását, mert annak 

tartalma erősen függ az alkalmazott műszertől és mérési technológiától. Tapasztalat szerint még kontroller 

esetén is célszerű saját készítésű terepi jegyzőkönyvet vezetni. 

Az OGPSH pontokon az eredeti anyaponton történjen minden GPS mérés, elkerülendő a fejelőkő vízszintes 

vagy magassági külpontos elhelyezéséből eredő hibákat. Csak olyan vektort szabad elfogadni és a továbbiakban 

felhasználni, amelynél a fázis-többértelműség (phase ambiquity) egész (fix) számként volt meghatározható. A 

térbeli koordináták számítását térbeli hálózatkiegyenlítéssel kell végezni. A transzformációt OGPSH pontok és 

más országos alappontok bevonásával kell végezni. A mérést és a számítást dokumentálni kell, megőrizve az 

eredeti mérési eredményeket is. 

3.2. 7.3.2 Felmérési alappontsűrítés GPS-szel 

Az 1990-es évektől kezdődően Magyarországon ezres nagyságrendben határoztak meg felmérési alappontokat 

GPS technológiával. A GPS előnye az irány- és távméréses módszerrel szemben elsősorban a gyorsaság és a 

gazdaságosság. Az előnyök abból fakadnak, hogy nem szükséges összelátás a pontok között, a bázistávolság 

elérheti a 20 km-t, kedvezőtlen időjárási körülmények (köd, eső) között is végezhető a mérés. Tömeges (százas 

nagyságrendű) pontsűrítésre azokon a nagyobb településeken került sor, ahol a Nemzeti Kataszteri Program 

keretében a település új felmérését végezték földi eljárással (elsősorban mérőállomással). Gyakran alkalmazzák 

a GPS-t olyan pontszegény területen, ahol csak egy-két alappont meghatározása szükséges és ehhez a GPS 

technológia a leggazdaságosabb megoldás. 

A felmérési alappontok kitűzésénél fontos szempont a felmérés (kitűzés) céljának, szempontjainak 

figyelembevétele, ugyanakkor a GPS-mérhetőségre (a szabad kilátású égboltra) is törekedni kell. Általában a 

felmérési alappontok kitűzéséről írottakat (3. modul) és az általános GPS technológiáról írottakat (5. modul) 

együttesen kell figyelembe venni. 

Érdemes elkülöníteni két esetet, aszerint, hogy a felhasználó autonóm módban mér (csak a saját 

mérőfelszerelésére támaszkodik) vagy igénybe veszi az aktív hálózat szolgáltatásait. 

Az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek elejéig, amikor nem volt kiépített aktív hálózat, poláris elrendezés 

esetén a felhasználónak kellett gondoskodnia a bázisvevő üzemeltetéséről. A bázisvevőt nagyon gyakran nem 

ismert ponton helyezték el, hanem olyan, GPS mérésre ideális helyen, ahol nem volt szükség őrző személyre. 

Nagyobb településen akár több ilyen ideiglenes referenciapont kiválasztására volt szükség. Az első ütemben az 

ideiglenes referenciapontok alkotta ún. kerethálózat meghatározására került sor. A második ütemben történt az 

új felmérési alappontok mérése, rendszerint háromnál több vevő szinkron észlelésével, gyors statikus 

módszerrel. A több vevő és a szinkron észlelések miatt lehetőség volt ún. napi hálózatok kialakítására illetve 

kiegyenlítésére. 
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7-8. ábra. Veszprém kerethálózata (ennek egyik pontja szolgált referenciaként a napi hálózatoknál) 

Ahogyan a 2000-es évektől fokozatosan kiépült Magyarországon is a permanens állomások alkotta aktív GPS 

hálózat (az ún. GNSS infrastruktúra), újabb lehetőségek adódtak a hatékonyság növelésére. A permanens 

állomások (továbbá a virtuális pontok) nyers mérési adatai a GNSS Szolgáltató Központból Interneten keresztül 

letölthetők akár utófeldolgozáshoz, akár valós idejű méréshez. Mivel a GPS-vevők és szoftverek is lényeges 

fejlődésen mennek keresztül, a ciklustöbbértelműség nemcsak 10-20 km-en belül oldható fel egész számként, 

hanem ennél lényegesen nagyobb távolságokon is. Mivel a Virtuális Rinex szolgáltatás is működik, bárhova 

generálhatók referencia-adatok, így célszerűen 5 km-en belüli vektorokat kell csak kiértékelni, akár 

egyfrekvenciás vevőkhöz is. Lehetőség adódik a cm-es pontosság elérésére félkinematikus (stop and go) 

módszerrel is, akár utófeldolgozással, akár valós időben. Az alappontokkal szemben támasztott követelmények 

(1. modul 3.2 fejezet), a felmérési alappontok kitűzési szempontjai és az általános GPS technológia elemei 

érvényben maradnak, de a lehetőségek bővülnek. Nézzük meg, hogy az adott pontok kiválasztásánál milyen 

lehetőségek közül választhatunk. 

• Autonóm módban (vagyis amikor a felhasználó maga biztosítja a referenciavevőt), gyors statikus 

technológiánál, legalább két ismert pontra kell támaszkodnia a meghatározásnak. Az adott pont közül 

legalább egy OGPSH pont legyen. 

• Az aktív hálózatra támaszkodva (amelyet Magyarországon a GNSS Szolgáltató központon keresztül érhetünk 

el), két vagy több permanens GPS állomás vagy virtuális Rinex adatok bevonásával biztosíthatjuk az adott 

pontokat. 

• Egyetlen permanens állomás is elegendő, ha legalább két GPS vevővel, szinkron észlelésekkel végezzük a 

meghatározást. Ez esetben ellenőrzésül be kell mutatni a vektorzárás(oka)t, vagy hálózatkiegyenlítést kell 

végezni. 

• Egyetlen permanens állomásra (vagy virtuális pontra) támaszkodhatunk akkor is, ha a meghatározott 

alappontok és más adott vízszintes alappontok között földi méréseket végzünk. A földi irány- és távmérések 

szolgálhatnak csak ellenőrzést, de helyesebb, ha a vízszintes hálózat kiegyenlítésével a vízszintes koordináták 

meghatározásában is részt vesznek. 

• Egyetlen permanens állomásra támaszkodhatunk, ha ugyanarra az új alappontra legalább két független mérést 

végzünk. A függetlenséget azzal biztosíthatjuk, hogy időben elkülönülten (kétszer) végzünk mérést. Ha az új 
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pont felkeresése csak egyszer történik (lásd az OGPSH mérését – 5. modul), akkor a pontraállást mindenképp 

kétszer kell végrehajtani, eltérő antennamagassággal. 

3.3. 7.3.3 A magaspontok és a GPS 

A magaspontok szerepével és a magaspontlevezetés műveletével a 2. modulban foglalkoztunk. A hagyományos 

hálózatmérés során többnyire először a magaspont koordinátáit határozzuk meg, majd ezek ismeretében később 

kerül sor egy olyan terepszinti pont meghatározására, amelynek célja a földi mérésekkel való csatlakozás 

biztosítása. Földi mérésnél a fordított sorrend is lehetséges: a magaspont mellett sokszögvonallal elhaladva, e 

sokszögpontokról, mint levezetett pontokról is meghatározható a magaspont. 

GPS-mérésnél is először a felszíni alappontok kapnak koordinátát. Ilyen értelemben magaspont-levezetés 

helyett "felvezetésről" lehetne beszélni, mégis jobb híján a levezetett pont kifejezést tartjuk meg, mert e földi 

alappont – amelyet a rendűségnek megfelelően állandósítani kell – ugyanazt a szerepet tölti be, mint 

hagyományos esetben. 

A földi irány- és távméréses módszerekkel a szakmai követelmények betartása mellett a magaspontok 

meghatározása rendszerint nem gazdaságos, ezért került előtérbe a GPS módszer. A magaspontfelvezetés során 

előbb egy földi mikrohálózat (más néven őrhálózat) pontjainak koordinátáit határozzuk meg a magaspont 

közvetlen környezetében, majd ezekről a pontokról előmetszéssel történik a tulajdonképpeni magaspont mérése-

számítása. A GPS előnye jelen esetben az, hogy viszonylag távoli ismert alappontból, gyorsan és hatékonyan 

teszi lehetővé a mikrohálózat legalább egy pontjának (a levezetett pontnak) vagy akár az összes mikrohálózati 

pontnak a meghatározását. A munkafolyamatot három részre különíthetjük el: 

• GPS mérés (levezett pont meghatározása) 

• Mikrohálózat mérése (GPS-szel vagy földi úton) 

• Irányméréses pontmeghatározás (magaspont előmetszése) 

Az állandósított levezett pont GPS mérésének legalább két adott pontra (OGPSH pontra) kell támaszkodnia, 

legyenek független vektorai, tehát ne egyetlen mérési periódusban, azonos műszer-felállítás mellett történjen a 

mérés. A GPS-meghatározásnál az 1 cm-es pontosság elérésére kell törekedni, így a gondos pontraállás és 

antennamagasság mérés, megfelelő időtartamú mérési periódus fontos követelmények. Gyorsítja a munkát a 

kombinált műszerfelszerelés használata. Olyan mérőállomást illetve teodolitot használhatunk, amelynek 

alhidádé oszlopaira a GPS antenna központosan ráhelyezhető. Így az iránysorozat mérésével egyidejűleg a gyors 

statikus mérés is megtörténhet. 

A magaspont körüli mikrohálózat rendszerint 3-6 pontból áll, célja, hogy pontjairól a magaspont tisztán 

iránymérésekkel jó geometria mellett meghatározható legyen. A mikrohálózat pontjai (közülük egyik a 

levezetett pont), célszerűen körbeveszik a magaspontot, attól néhányszor tíz métertől néhányszor száz méteres 

távolságban helyezkednek el. A mikrohálózati pontoknak a magasponttól való távolságát több körülmény, így a 

fedettség, a domborzati viszonyok, a takarások, a pontjel alakja stb. befolyásolja. A körülményektől függően a 

magasponthoz minél közelebbi elhelyezés az előnyösebb, mert ekkor a műszerek áthelyezése gyorsabban 

megoldható, felügyeletük biztosított. A rövid meghatározó irányok egyértelmű irányzást tesznek lehetővé; az 

iránymérés középhibája kisebb lineáris eltérést jelent a rendes hálózati irány-hosszakhoz viszonyítva. 

A mikrohálózat GPS-es mérésére a gyors statikus, a félkinematikus vagy az RTK módszer egyaránt ajánlható. A 

mérést elvégezhetjük a levezett ponttal egyidőben, de egy későbbi ütemben is. Ez utóbbi esetben a 

referenciapont a már ismert levezetett pont lesz. 

A mikrohálózat pontjainak kitűzésénél alapvetően ugyanazokat a szempontokat kell alapul venni, mint a 

levezetett pont esetében. Ha sikerül biztosítani, hogy a pontokról távoli tájékozó irányok, szomszédos pontok 

továbbá a magaspont is látható, és az összes pont GPS mérésre is alkalmas, – akkor ez ideális helyzetnek 

tekinthető. Ha a levezetett pont szomszédjai őrpontként állandósíthatók, akkor mikrohálózatunk egy része a 

hagyományos őrhálózatnak is megfelel. 

Az ideális mikrohálózat létesítésének feltételei a valóságban rendszerint nem teljesíthetők, így engedményekre 

kényszerülünk. Ha nem láthatók távoli tájékozó pontok, tájékozó irányként megelégszünk a mikrohálózat egy 

vagy két szomszédos pontjával. Ha a szomszédos pontok között sem biztosítható összelátás, akkor a tájékozó 

pontokat alkalmas helyen kitűzzük és GPS-szel meghatározzuk. Ezen tájékozó pontok csak a mérés idejére, 
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ideiglenesen jelölt pontok lesznek, így vesztett pontnak tekinthetők. Ha a mikrohálózat pontjai sem 

állandósíthatók, mert alkalmatlan helyre esnek, akkor azok is lehetnek vesztett pontok. Ha a mikrohálózat 

pontjai a fás, ligetes, magasházas környezet miatt nem alkalmasak GPS mérésre, akkor hagyományos irány- és 

távméréses hálózatként kell elvégezni mérésüket. 

 
7-9. ábra. Mérőállomás (teodolit) és GNSS-vevő együttese 

Az irányméréses pontmeghatározás során a magaspontot végső soron a mikrohálózat pontjairól teodolittal, 

tisztán iránymérésekkel határozzuk meg. Arra törekszünk, hogy legalább három, de inkább négy-öt, jó metszést 

adó előmetsző irányunk legyen. Annak ellenére, hogy itt most külön tárgyaljuk ezt a munkaszakaszt, a GPS-szel 

és a teodolittal történő mérést egyidejűleg, összehangoltan érdemes végezni. A mikrohálózat összes pontjára 

(akár állandósított, akár vesztett pontról van szó), a mérés előtt műszerállványt ajánlatos felállítani és a mérést 

kényszerközpontosítással elvégezni. A kényszerközpontos elhelyezés a GPS antennára, a teodolitra és a 

jeltárcsára, prizmára egyaránt értendő, mert az egyértelmű pontraállás és irányzás, valamint a gyors 

műszerfelállítás ezáltal biztosítható. 

Tovább növelhető a mérés gazdaságossága, ha egy-egy állásponton egyidejűleg végzünk GPS mérést és 

teodolitos iránymérést. Ehhez biztosítani kell a GPS antennának a teodolit fölötti központos elhelyezését, ami a 

korszerű teodolitok fogantyújára vagy alhidádé-oszlopára viszonylag egyszerűen megoldható. A GPS-

mérőállomás ugyanezt a szerepet tölti be. 

Az iránymérés a rendűségtől függően egy-, vagy kétfordulós lehet és a magaspontra természetesen magassági 

szögmérést is végzünk. Ha a mikrohálózat nem minden pontja GPS-es pont, akkor teodolit helyett elektronikus 

tahiméterrel dolgozunk. A magaspontnak és az esetleges további mikrohálózati pontoknak a koordinátáit 

hálózatkiegyenlítéssel számoljuk, a GPS-szel meghatározott transzformált EOV koordinátákra, mint adott 

pontokra támaszkodva. 

4. 7.4 Az alappontok nyilvántartási rendszere 

Az alappontok – maguk az állandósított jelek és azoknak az adatai – nagy értéket képviselnek, ezért nemcsak 

megóvásukhoz, de rendezett és jól szervezett nyilvántartásukhoz is komoly közérdek fűződik. Az alappontok 

adatait két helyen találjuk: 

• A központi adattárban az országos alapponthálózatok összes adatát és munkarészét őrzik. A központi adattár 

Budapesten, a Bosnyák tér 5. szám alatti térképészeti székházban található, szervezetileg a Földmérési és 

Távérzékelési Intézet Adat- és Térképtári Osztálya. Az adatokat meghatározott szolgáltatási díj ellenében 

ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálat adja ki. 

• A megyei- és a körzeti földhivatalok az illetékességi területükön található alappontok néhány fontos 

munkarészének másolatát őrzik, ezekről szolgáltatnak adatokat ügyfélfogadási időben, illetve külön 

kérelemre. 

Az alappontok adatai kétféle formában érhetők el: 
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• Manuálisan, papírmásolatként. Számos régebbi adat – mivel az eredeti munkarészek is manuálisan készültek 

– csak papíron áll rendelkezésre, amiről másolatot szolgáltatnak. A leggyakrabban kért munkarész az 

alappontok pontleírása. 

• Elektronikus formában, számítógépes hálózaton keresztül. Az alappontok legfontosabb adatait adatbázisba 

szervezték, ezekből is lehetséges adatszolgáltatás, ami gyorsabb és kulcsszók alapján keresésre is több 

lehetőség van. Az alappontok néhány fontos adata (áttekintő vázlatok és helyszínrajzok, de koordináták nem) 

a FÖMI honlapjáról (www.fomi.hu) Interneten keresztül is elérhető. 

A központi adattár az első-, másod- és harmadrendű szintezési hálózat összes eredeti munkarészét őrzi. Mivel 

mindkét szintezési hálózat (Bendefy-féle és EOMA) használatban van, így mindkét hálózat adatait szolgáltatják. 

A nyilvántartás szintezési vonalanként történik, a vonalak áttekintéséhez azokat a Bendefy-hálózatban 1:50000 

méretarányú régebbi, Gauss-Krüger vetületű katonai térképeken, az EOMA-ban 1:25000 méretarányú EOTR 

szelvényeken ábrázolják, amit alappontnyilvántartási térképnek neveznek (kasírozva, keménylapon készül). 

A szintezési vonalakról ún. vonalnyilvántartó karton áll rendelkezésre. A legfontosabb és leggyakrabban 

igényelt munkarész a szintezési pontleírás. A magassági alapponthálózatban bekövetkezett változásokat a 

változások nyilvántartó könyvében követik nyomon. 

4.1. 7.4.1 A magassági alappontok nyilvántartása 

 
7-10. ábra. Elsőrendű EOMA alappont pontleírása 

A FÖMI-ben elkészítették a magassági alappontok adatbázisát (MAGAB), amelyből elektronikus 

adatszolgáltatás lehetséges. Az adatbázis Interneten is elérhető, de egy áttekintő térképen a kívánt pontszámra 

kattintva csak a helyszínrajz tölthető le, a pont magassága nem. 

A megyei földhivatalok csak a negyedrendű szintezések eredeti munkarészeit őrzik, negyedrendű magassági 

pontsűrítés esetén a megyei földhivatalnál kell bejelenteni, illetve igényelni a következő vonal számát. A 

bejelentett munkákról a földhivatalnál külön nyilvántartó könyvet vezetnek. 

Az országos szintezési hálózatnak csak másolati munkarészeivel rendelkeznek a megyei hivatalok, ezek az 

alappontnyilvántartási térkép és a pontleírások fénymásolatai. 

4.2. 7.4.2 A vízszintes alappontok nyilvántartása 

A központi adattárban őrzik az országos vízszintes alapponthálózat (az elsőrendű, a harmadrendű és a 

negyedrendű vízszintes alappontok) összes eredeti munkarészét, többek között a mérési- és számítási 

jegyzőkönyveket és meghatározási terveket. A felsőrendű alappontok mindegyikéhez, továbbá a 

magaspontokhoz egy-egy törzskönyv tartozik, amely 9 féle törzslapból áll. A negyedrendű pontok eredeti 

http://www.fomi.hu/
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munkarészeit a negyedrendű munkálatok időbeli előrehaladása szerint, ún. rajononként tartják nyilván. Erre 

szolgál a munkarészek nyilvántartó könyve. 

A manuális adatszolgáltatáshoz 1:25000 méretarányú, EOTR szelvényezésű, kartonlapokra kasírozott áttekintő 

térképeken ábrázolták az országos vízszintes alappontokat (alappontnyilvántartási térkép). Ezekről a 

térképekről lehet kiválasztani a szükséges pontokat. Az alappontok pontleírásai ugyancsak 25000-es EOTR 

szelvényenként, számsorrendben vannak összerakva (az eredeti példányok pausz papíron), ezekről szolgáltatnak 

másolatokat. A változásokról külön nyilvántartó könyvet vezetnek, ebből lehet megállapítani egy adott 

szelvényen melyik a legmagasabb létező pontszám. 

 
7-11. ábra. Negyedrendű EOVA főpont pontleírása 

A vízszintes alappontok adatbázisát (VAB) is elkészítették a FÖMI-ben, amelyből elektronikus adatszolgáltatás 

lehetséges. Az adatbázis Interneten is elérhető, de a 100000-es áttekintő térképen a kívánt pontszámra kattintva 

csak a helyszínrajz tölthető le, a pont koordinátái nem. A megyei földhivatalok illetékességi területükön az 

ötödrendű és a felmérési alappontok eredeti munkarészeit tartják nyílván. A megyei földhivatalnak kell 

bejelenteni az alappontsűrítést, innen tudhatjuk meg, hogy egy-egy 4000-es szelvényen melyik az utolsó létező 

pontsorszám. Az országos alappontok adatai közül másolatban a megyei földhivataloknál a következő 

munkarészek találhatók: alappontnyilvántartási térkép (ma.: 1:25000); pontleírások fénymásolatai (25000-es 

EOTR szelvényenként összefűzve); szelvény koordináta-jegyzék (4000-es EOTR szelvényenként). 

4.3. 7.4.3 Az OGPSH nyilvántartása 

Az Országos GPS Hálózat 1153 pontjának koordinátaszámítása után elkészítették az OGPSH adatbázisát 

(GPSINF). Az adatszolgáltatás elektronikus módon történik. A keresést egy Mapinfo alapú szoftver segíti, 

amelyhez egy 1:200000 méretarányú országtérkép tartozik, a fontosabb síkrajzi elemeket tartalmazó térképen 

kiemelten jelennek meg az OGPSH pontok. A kiválasztott pontról A4 formátumú pontleírás nyomtatható illetve 

másolható. A pontleírás áttekintő térkép-részletet, helyszínrajzot és rövid szöveges elérési útvonal-leírást 

tartalmaz a pont koordinátái mellett. A koordináták ETRS89 rendszerben kétféle formában (derékszögű és 

földrajzi ellipszoidi) szerepelnek, továbbá az EOV-koordináták. 

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a Balti magasság nem az eredeti érték (általában trigonometriai 

magasságmérésből származó), hanem GPS mérésből transzformált magasság. Fontos tudnunk még, hogy 2007. 

október 25-én pontosították az OGPSH vonatkoztatási rendszerét, áttértek az ETRF2005 rendszerre, ezért több 

centiméterrel megváltoztak az OGPSH pontok X, Y, Z (illetve φ, λ, h) koordinátái. A magyar aktív hálózatot a 

FÖMI KGO üzemelteti. A GNSS Szolgáltató Központ honlapjáról (www.gnssnet.hu) utófeldolgozáshoz és 

valós időben számos szolgáltatás érhető el. 

http://www.gnssnet.hu/
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7-12. ábra. A FÖMI honlapjának kezdőoldala 2010-ben 

 
7-13. ábra. A GNSSnet.hu honlap kezdőoldala 2010-ben 
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7-14. ábra. OGPSH alappont pontleírása (Sukoró) 

5. Az integrált hálózat terve 

Az integrált hálózat terve valójában csak formálódik e sorok írásakor, nem beszélhetünk még konkrét 

megvalósításról, de az elképzelésekkel és az indokokkal érdemes megismerkednünk. 

Integrált pontoknak nevezzük azokat a geodéziai alappontokat, amelyek helymeghatározó adatait többféle 

vonatkoztatási rendszerben meghatározták, ami természetszerűen többféle méréstechnika alkalmazását is jelenti. 

(Magyarországon az OGPSH pontjai ilyen kezdetleges többcélú pontnak tekinthetők, hiszen vízszintes és GPS 

pontok egyszerre. Igazi integrált pontok akkor lehetnének, ha eredeti mérésből származó Balti magassággal is 

rendelkeznének. Ennek a szabatos szintezésnek a megoldása, pontosabban a költségigénye azonban problémás.) 

A gyakorlatban az a megoldás látszik inkább megvalósíthatónak, hogy első- és másodrendű magassági 

alappontokat mérjünk meg szabatosan GPS-szel. A gyakorlati megoldást két valós felhasználói igény is 

motiválta. 

Az egyik felhasználói igény a GNSS technika mind szélesebb körű alkalmazásával kapcsolatos, mind többen 

szeretnének például hálózatos RTK-val az eddiginél nagyobb pontossággal tengerszint feletti magasságot 

meghatározni. Ilyen igények vannak például autópálya-építésnél vagy vízépítésnél. Ezt a kívánságot azért nem 

tudjuk ma még teljesíteni, mert GPS-EOMA közös pontok és pontos geoid hiányában a magassági 

transzformációt nem tudjuk a kellő pontossággal elvégezni. A másik felhasználói igény pontos magassági 

adatokra vonatkozik nagyobb munkaterületen. Itt is gondolhatunk az autópálya kitűzésekre, ahol több tíz vagy 
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100 kilométeres körzetben kellene magassági alappontokat szolgáltatnunk. Ezt ma azért nem tudjuk biztosítani, 

mert az alappontok magasságilag elmozdultak az évtizedek során, vagyis nem homogén a hálózat. (Itt nem a 

mélyművelésű bányák, vagy olaj- és vízkinyerés miatti nagyobb felszínmozgásokra gondolunk elsősorban, 

hanem a kisebb, néhány cm-es „természetes” felszínmozgásokra.) 

A magyarországi integrált hálózat terve ezért a következőképpen alakult ki. Egyetértés született abban, hogy az 

EOMA újramérését el kell végezni, de nem a teljes országos hálózatét, hanem csak az elsőrendűét. Ezt a munkát 

nem szabad hosszú ideig elhúzni, de a finanszírozási lehetőségek miatt néhány évre szükség van. A szintezéshez 

csak azonos típusú digitális szintezőműszereket szabad használni, továbbá egyidejűleg gravimetriai méréseket is 

kell végezni. Azokon a meglévő szintezési pontokon, amelyek GPS mérésre alkalmasak (szintezési kövek jó 

kilátású helyen) GPS mérést kell tervezni. Ha nincsenek az elsőrendű vonal mentén ilyen pontok, akkor azokat 

telepíteni kell. A szintezési vonalon kb. 20 km-ként lévő magassági alappontok, amelyeken GPS mérés is 

lehetséges lesznek az ún. integrált pontok, ezek alkotják az integrált hálózatot. 

A szintezést és a GPS mérést időben egymáshoz közel kell végezni, legalábbis azonos idényben. A GPS mérés 

időtartama 12 óra. A munka végeredménye nemcsak egy új szintezési hálózat lesz, hanem egy térbeli (GNSS) 

hálózat és egy gyakorlati célokra alkalmas geoid modell. Egy-egy integrált pontnak tehát eredeti GNSS-

mérésből lesznek nagypontosságú ETRS89 rendszerű koordinátái; eredeti szabatos szintezésből lesz EOMA 

magassága, valamint ETRS89-HD72 transzformációból lesznek EOV koordinátái. 

Ez a munka elkezdődött Magyarországon, de a gazdasági válság miatt a vége nehezen becsülhető. 

Az integrált geodéziai hálózat valós igényeket szolgál, csakis így biztosítható a GNSS technológia szélesebb 

körű, pontosabb alkalmazása. Az integrált pontok bármilyen méréstechnika (irány-, távmérés, szintezés, GNSS) 

alapjául, keretéül szolgálhatnak. 

6. 7.6 Összefoglalás 

Ennek a modulnak az első részében olyan technológiákat tárgyaltunk, amelyek az 1D-2D-3D módszerek 

együttműködésére vonatkoztak. Ilyen volt a vízszintes alappontok magasságának meghatározása trigonometriai 

magasságméréssel vagy szintezéssel, vagy vízszintes alappontok meghatározása GPS technikával. 

Bemutattuk az 1D-2D-3D alappontok nyilvántartási rendszerét, a hagyományos (papíralapú) munkarészeket és a 

jelenlegi internetes lehetőségeket. 

Indokoltuk az integrált hálózat kialakításának szükségességét. Az integrált pontok létesítése az EOMA 

újramérése programjában elkezdődött. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Hogyan használjuk a trigonometriai magasságmérést a vízszintes pontsűrítésnél? 

2. Mire kell ügyelni közeli magaspontok magassági irányzásakor? 

3. Milyen számítási lehetőségek vannak a trigonometriai magasságmérés feldolgozására? 

4. Mi a pontpótlás és a pontáthelyezés között a különbség? 

5. Melyek a sajátosságai a GPS-szel végzett felmérési alappontsűrítésnek? 

6. Mi a magaspontfelvezetés technológiája? 

7. Hol, hogyan tarják nyilván az alappontokat? 

8. Milyen munkarészeket kérünk ki vízszintes alappontok adatgyűjtésekor? 

9. Milyen munkarészeket kérünk ki magassági alappontok adatgyűjtésekor? 

10. Milyen munkarészeket kérünk ki OGPSH alappontok adatgyűjtésekor? 

11. Mit jelent az integrált pont, mi az integrált hálózat kiépítésének terve? 
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