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1. fejezet - Nagyméretarányú térképi 
alapfogalmak, térképkészítési 
technológiák 

1. 1.1 Bevezetés 

Jelen modul a Nagyméretarányú térképezés I. c. tantárgy első fejezete. Javasoljuk, hogy a modul felvételéhez 

sajátítsa el a Geodézia, a Geodéziai hálózatok, a Matematikai geodézia (vetülettani ismeretek), és a 

Fotogrammetria I. c. tantárgyban szereplő ismereteket. 

A tananyag ezen fejezetében azokat a fogalmakat foglaljuk össze, amelyek megismerése segíteni fogja a további 

modulokban szereplő ismeretek megértését. A modul tehát alapvető a tantárgy megértéséhez. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• Az állami alapmunkák- azon belül a nagyméretarányú térképezés alapfogalmait, 

• A földügyi szakigazgatás előzményeit és felépítését, 

• A térképkészítéshez alkalmazható adatgyűjtés főbb jellemzőit. 

 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• Áttekinteni a nagyméretarányú térképkészítés főbb jellemzőit 

• Helyesen alkalmazni a szakmai kifejezéseket, 

• Megérteni a következő fejezetekben található részletes ismereteket. 

2. 1.2 Földmérési és térképészeti alapfeladatok 

A földmérés és térképészet irányítása az állam feladatává tett olyan közhasznot szolgáló tevékenység, amely a 

Föld felszínének (illetve felszín alatti létesítmények) meghatározott tartalmi és pontossági követelményeknek 

megfelelő valósághű ábrázolását eredményezi: műszaki, jogi, igazgatási, kulturális és tudományos szükségletek 

kielégítése céljából. A feladatok végrehajtásában a legkülönfélébb igények és érdekek kielégítésére 

specializálódtak a vállalatok, szervek és intézmények országos tevékenységi körű egységektől helyi kis 

bázisokig. A földmérési és térképészeti tevékenység az állampolgárok és különféle intézmények széles körét 

érinti. E tevékenység törvényi szintű szabályozására az 1996. évi LXXVI.  sz. törvényben (röviden: Fttv. [7]) 

került sor. 

2.1. 1.2.1 Állami alapmunkák és sajátos célú földmérési 
tevékenység 

A földmérési és térképészeti tevékenységeket két nagy csoportba sorolhatjuk: 

• állami alapmunkák és 

• sajátos célú földmérési munkák. 

a.) Azokat a földmérési és térképészeti feladatokat nevezzük állami alapmunkáknak, amelyek megoldása az 

egész nemzetgazdaság érdeke (így államérdek), az állam és intézményei hajtják végre, illetve gondoskodnak a 

végrehajtásukról. 

Ilyenek: 
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• az országhatárral kapcsolatos mérési feladatok; 

• az országos vízszintes és magassági alappont-hálózat létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok; 

• a földmérési topográfiai alaptérképek; 

• a nagyméretarányú állami földmérési alaptérképek előállításával kapcsolatos munkálatok; továbbá 

• a Földrajzi Névtár összeállítása, karbantartása, stb. 

Ezeket mindenkor az állam finanszírozta és gondoskodott a munka eredményének (alapponthálózat, 

alaptérképek) megfelelő színvonalon történő karbantartásáról is. Mindezek meghatározóak a további adatok 

előállítása szempontjából. 

b.) A nem említett összes egyéb földmérési és térképészeti tevékenységet összefoglalóan: sajátos célú 

földmérési munkának nevezzük. 

Az állami alapfeladatok körébe nem tartozó, különböző műszaki célok megvalósítása érdekében végzett 

földmérési és térképészeti munkákat szinte lehetetlen tételesen felsorolni. Ebbe a körbe tartozik tehát mindazon 

földmérő munka, ami nem sorolható az állami alapfeladatok körébe. A sajátos célú földmérési munkák magukba 

foglalják: a telek megosztásokat, parcellázásokat, a kisajátítás földmérési munkáit, a különböző beruházások 

földmérési munkáit, a közműnyilvántartás geodéziai munkáit, az út-, vasút-, vízügy és az erdészet földmérési 

munkáit, illetve az egyéb ún. mérnökgeodéziai munkákat - hogy csak a jelentősebbeket emeljük ki. 

Az állami alapmunkák során keletkezett adatokat és az elkészített térképeket vizsgálatukat, minősítésüket és 

állami átvételüket követően földmérési és térképészeti állami alapadatként kell kezelni. 

Az állami alapadatnak a hitelességét és változásvezetését az állam jogszabályban biztosítja, ellentétben az egyéb 

alapadatokkal, melyek karbantartását állami költségen nem biztosítják. Alapértelmezetten állami alapadatnak 

szoktuk tekinteni a földmérési alaptérkép tartalmát, mely az alappontok, a határok és az épületek, építmények 

ábrázolásából tevődik össze. Ezen túlmenően nem csak a végtermék, hanem minden egyéb közbenső munkarész 

is az „állami alapadat”-ok körébe tartozik. Így az állami alapmunkák során keletkezett mérési és számítási 

adatokat, az elkészített térképeket, azok vizsgálatát, minősítését és állami átvételét tanúsító jegyzőkönyveket 

földmérési és térképészeti állami alapadatként kell kezelni. 

A sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett adatok (változási dokumentáció) 

földhivatali átvételi vizsgálat alapján kapott minőségi tanúsítást követően válhatnak állami alapadattá. 

Az alapadatok mindazok az alaptérkép-készítéshez kötődő adatok, melyek nem tartoznak az állami alapadatok 

kategóriájába, de a térképi tartalom szempontjából alapadat jelleggel bírnak. Ezek előállítását az állam nem 

finanszírozza. Ezen adatok előállítása az adatok előállításában érdekeltek költségére történik. Amennyiben 

azonban előállításra kerülnek, az ábrázolás (adatbázisbeli elhelyezés) tekintetében általános (szabványos) 

előírásokat kell alkalmazni. 

2.2. 1.2.2 A földmérési munkák egységessége 

Az állami alapadatok használata kötelező! Mind az állami alapmunkák és alapfeladatok végzésénél, mind a - 

munka jellegétől függően - sajátos célokat szolgáló földmérési és térképészeti munkáknál alapja a további 

munkavégzésnek. 

Erre egyrészt a különböző földmérési és térképészeti munkák összehangolása érdekében van szükség, 

másrészt ezáltal biztosítható, hogy ugyanazon a területen ismételt és szükségtelen mérések ne történjenek. Így 

lehet összhangot teremteni a különböző földmérési és térképészeti munkák között. 

A sajátos célú munkára vonatkozóan három fontos előírást szükséges kiemelni. Ezek: 

• az állami alapadatokat a munka során - annak jellegétől függően - fel kell használni; 

• az alaptérkép tartalmának megváltozásával járó földmérési munkát úgy kell elkészíteni, hogy a keletkezett új 

adatok és térképek közvetlenül beilleszthetők legyenek az állami alapadatok körébe; 



 Nagyméretarányú térképi 

alapfogalmak, térképkészítési 

technológiák 

 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• annak hangsúlyozása szükséges, hogy a sajátos munkák folytán keletkező azon adatok, amelyek az állami 

alapadatok körébe tartoznak – a földhivatali átvételi vizsgálatot követően - állami alapadattá válnak, amelyet 

át kell adni az illetékes körzeti földhivatalnak. 

A sajátos célú földmérési tevékenység végzésénél be kell tartani az állami alapmunkákra vonatkozó 

jogszabályokat, valamint az illetékes szaktárca által kiadott szakmai szabályzatokat és szabványokat, 

előírásokat. 

Ezeken a rendelkezéseken keresztül valósítható meg a különböző földmérési és térképészeti munkák megfelelő 

minősége és összhangja. Így kerülhető el a párhuzamos munkavégzés, és csak így biztosítható az állami 

alapadatok körének teljessége, s ezáltal az adatszolgáltatás magasabb színvonala. Ennek érdekében 

elengedhetetlen a harmonikus, megfontolt, lehetőleg hosszú távra alkalmazható szabályozás. Ennek hiánya az 

állami földmérés (és az egész földügyi szakterület) megengedhetetlen szétzilálásához vezetne! 

3. 1.3 A földügyi (ingatlanügyi) szakigazgatás és 
szervezetének kialakulása, felépítése 

3.1. 1.3.1 A földügyi (ingatlanügyi) szakigazgatás kezdetei 

Az első ingatlanügyi felmérések példáját a milánói kataszter adta. Itt végezték az első kataszteri felmérést. A 

térképek méretaránya 1:2 000 volt. Ennek során nem alkalmaztak vetületi rendszert, előtte nem végeztek 

háromszögelést, így az egyes községek térképei nem csatlakoztak egymáshoz. Az egyes parcellákat 

tulajdonosok és művelés alapján határolták el. Ezeket külön-külön parcellaszámmal (mai fogalmaink szerint 

helyrajzi számmal) látták el. A mérések mérőasztallal történtek, községenként. 

A földek értékét becsléssel állapították meg. Minden művelhető földet három minőségi osztályba soroltak. Jó, 

közepes és gyenge csoportokat használtak. Ezen kívül a termelésre alkalmatlan területeket hasznavehetetlennek 

minősítettek. A felmérést 1718-ban kezdték meg. A munkálatok azonban elhúzódtak és megszakítás után csak 

1760-ban lépett életbe a milánói kataszter. Elsődleges célja az volt, hogy minden parcelláról ki lehessen mutatni 

tulajdonosát, művelési ágát és jövedelmét, elsősorban az adók valóságnak megfelelő kivetéséhez. 

Ezt a felmérést tekintették minden későbbi kataszteri felmérés mintájának [1]. 

Magyarország területén az első, egész országra kiterjedő felmérést Mária Terézia rendelte el 1764-ben. Ez a 

felmérés katonai céllal készült, méretaránya 1: 28 800 volt (a térképen 1 hüvelyk a valóságban 400 ölnek felelt 

meg). A felmérési munkálatok 1787-ig tartottak. Ezt nevezzük I. katonai felmérésnek. 

A kataszteri felmérést először II. József császár rendelte el 1786-ban. Elsődleges célja az volt, hogy az adó 

kivetéséhez megfelelő alapot szolgáltasson. Az adókat a telkek nagysága és jövedelme alapján kívánták kivetni. 

II. József által elrendelt felméréseket azok a mérnökök (inzsellérek) vezették, akik katonai felmérés során 

gyakorlatot szereztek, a bonyolultabb területeket ők mérték. 

A munkálatok nagy többségét a ”paraszti bizottságok” végezték. Az egyes földrészleteket hosszuk és 

szélességük megmérésével határozták meg. Bonyolultabb idomokat háromszögekre bontották és ezek oldalait 

mérték meg. Egyes – nehezebben megközelíthető – területeken mérőasztallal is mértek. A munkálatokat nagyon 

gyorsan hajtották végre. Példaként Veszprém felmérését 1786-ban 4 hónap alatt végezték el, ez alatt több mint 

2000 parcellát mértek fel. 

Ez a felmérés sok tekintetben sértette a nemesség érdekeit, ezért ott akadályozták, ahol tudták. II. József császár 

ezt a rendeletét is visszavonta halálakor és az elkészült térképeket jórészt megsemmisítették. 

3.2. 1.3.2 Országos kataszteri felmérés 

1849-ben császári parancsot adtak ki Magyarország területének felmérésére. Ehhez a háromszögelési 

munkálatok 1853-ban indultak meg. Az ország területén egy – akkor korszerű – hálózatot hoztak létre, és a 

felmérési munkálatok már ezekre az alappontokra támaszkodtak. Az elkészített térképek méretaránya 1:2 880 

volt (a térképen 1 hüvelyk a természetben 40 ölnek felel meg, 1 öl = 6 láb és 1 láb = 12 hüvelyk, így 40 * 6 * 12 

= 2 880). A felmérés elrendelését – mivel nem egyezett a 49-es magyar alkotmánnyal - Magyarországon 

ellenszenvvel fogadták. 
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A kiegyezés (1867) után a felmérések Bécsből vezérelt irányítását átvette a Magyar Pénzügyminisztérium, de a 

felmérés szervezete változatlan maradt. Elnevezése előbb Állandó Kataszter, később Országos Kataszteri 

Felmérés volt, de legtöbbször egyszerűen csak kataszteri felmérésnek nevezték. A Pénzügyminisztérium 

irányítása alá tartozott a Háromszögelő Hivatal és a 13 Felmérési Felügyelőség. Ezek száma később gyakran 

változott. Az első világháború után – a trianoni békeszerződés következtében – 9 felügyelőség, illetve hivatal 

maradt meg az csonka Magyarországon: Egerben, Szegeden, Pécsett, Debrecenben, Szombathelyen, Győrött és 

Pápán. Ezenkívül megmaradt a Budapesten lévő Háromszögelő Hivatal és a Földmérési Térképtár. A 

felmérésekre támaszkodóan előbb ún. „földadó-ideiglen”-t, majd az „állandó kataszter”-t fektették fel az 

ingatlanok adóztatási alapjául. 

1885-ben a tulajdonjogok nyilvántartása és a hitelfedezetre vonatkozó jogok nyilvántartására kiadták a 

„telekkönyv” létrehozására vonatkozó rendeletet. Ez a magántulajdon védelme érdekében és a hitelélet 

fedezeteként tartotta nyilván az ingatlan-adatokat. A telekkönyv tartotta nyilván a magántulajdonban levő 

földek tulajdonjogaira és használatára vonatkozó adatokat. 

Elrendelték, hogy a telekkönyvi betétek szerkesztésének alapja a telekkönyvi térkép (a kataszteri-földmérési 

térkép másolata) legyen. Ezzel megindultak a „telekkönyvi betét”-szerkesztések. Ahol nem állt rendelkezésre 

megfelelő térkép, ott más felmérések eredményét használták és arra támaszkodóan telekjegyzőkönyveket 

készítettek. A területi adatokat bevallások (bemondás) alapján írták be (vallományi munkáknak is nevezték 

ezeket). 

Ezzel kialakult kétféle a két állami nyilvántartás. A földmérési műszaki nyilvántartás a Pénzügyminisztériumhoz 

tartozott, a tulajdonjogokat vezető telekkönyvi nyilvántartást az Igazságügy-minisztérium felügyelete alá 

rendelték. 

Ez a szervezet maradt meg – kisebb változtatásokkal – a II. világháború végéig, de sok tekintetben még utána is. 

3.3. 1.3.3 Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) 

A háború után többször átalakították a földmérés szervezetét. 1952-ben hozták létre az Állami Földmérési és 

Térképészeti Hivatalt (ÁFTH). A földmérési felügyelőségek helyett, Megyei Földmérési Kirendeltségeket 

alakítottak ki. Az ÁFTH nem tartozott közvetlenül egyetlen minisztérium alá sem, hanem önálló országos 

szervezetként működött. 

A kataszteri térképeket számos szakterület felhasználta, ezek jelentősége folyamatosan nőtt. Alapul szolgáltak a 

vasúti, közúti, városrendezési tervezéshez. Nagy szerepe volt a vízrendezési, - csatornázási munkáknál, a 

földosztás és szövetkezet-szervezési munkáknál is. Ezek indokolták a szervezet Pénzügyminisztériumtól való 

elszakadását. Az ingatlanok jogi nyilvántartása, a telekkönyv továbbra is a bíróságoknál maradt. 

Később (1967-ben) ismét átszervezték a földmérés (földügy) központi szervezetét, és a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz csatolták Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (OFTH) néven. Ehhez a hivatalhoz 

csatolták 1971-ben a telekkönyvet is. Ezzel létrejött egy egységes földügyi szervezet, amely az egységes 

ingatlan-nyilvántartás megteremtéséhez vezetett. 

3.4. 1.3.4 Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉM OFTH) 

Az Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalon (OFTH) belül öt főosztályt alakítottak ki. 

A Földhasználati Főosztály látta el a földtulajdon és földhasználat szabályozását. Ellenőrizte a mező és 

erdőgazdasági rendeltetésű területek forgalmát, hasznosítását. Ellátta a földek védelmével és a földrendezéssel 

kapcsolatos feladatok irányítását. 

A Földmérési Főosztály végezte a földmérési térképek tartalmának, kialakításának elvi meghatározását a 

különböző ágazatok igényeinek megfelelően. Irányította az alaptérképek készítését, a térképi tartalom 

folyamatos felújításának korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat. Végezte az országban folyó – a 

térképkészítést támogató – légifényképezési feladatok irányítását. A földmérési szakfelügyelet keretében 

irányította a földhivatalok munkáit. Kialakította az országban folyó földmérési munkák, alaptérképek és 

kapcsolódó adatok felhasználásának követelményeit és ellenőrizte a felmérések átvételét, kötelező 

felhasználását. A földmérési munkák minőségi követelményeiről utasítások, szabályzatok, szabványok 

kiadásával gondoskodott. Intézkedett az országos alappontok (I-IV. rendű) létesítéséről és a földmérési 
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alaptérképek folyamatos karbantartásáról, felújításáról, az újramérendő területek kijelöléséről. Ellenőrizte a 

földmérési alapadatok megőrzését, folyamatos karbantartását. 

A Földnyilvántartási Főosztály gondoskodott az ingatlan-nyilvántartás (és létrehozásáig a korábbi telekkönyv), 

továbbá a földminősítés és az adatfelhasználás elveiről, biztonságáról, és az adatok nyilvánosságának, 

közhitelességének érvényesítéséről; az adatok jogszabályokban előírt felhasználásáról és nyilvántartásáról. 

Meghatározta a földminősítés elveit és azok felhasználásának jogi- és egyéb következményeit (később önálló 

földvédelmi-földhasználati osztály keretében). 

A Térképészeti Főosztály feladata a teljes földrajzi térképészetre terjedt ki. Kialakította a földrajzi alap-, és 

tematikus térképrendszert, meghatározta térképkiadás irányelveit, a földrajzi neveket, és azok nyilvántartását. 

Fontos feladata a szakterület fejlesztési és kutatási munkáinak irányítása, a nemzetközi tudományos 

szervezetekben hazánk képviselete, és az ebből következő feladatok végrehajtása. 

A Katonai Főosztály feladata elsősorban a polgári és a katonai térképészet közötti kapcsolatok egyeztetése volt. 

A Főosztályok működését még két adminisztratív osztály segítette. 

3.5. 1.3.5 A földügyi szakigazgatás szervezete 2010-ig és 2010-től 

3.5.1. 1.3.5.1 Az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya (FVM FTF) 

Az FVM keretében a Földügyi és Térinformatikai (korábban: Térképészeti) Főosztálya (a továbbiakban: FVM 

FTF), mint a földmérési és térképészeti tevékenység legfőbb irányítója látta el a hatáskörébe tartozó földügyi 

szakágazati tervező(szervező), 

• rendelkező, 

• irányító és 

• ellenőrző feladatokat 2010 májusáig. 

A minisztérium keretében – államtitkár-helyettes felügyelete alatt – működik a Főosztály. Élén a 

főosztályvezető áll. 

Munkáját korábban három, utána négy (majd ismét három) osztály segítette: 

1. Földmérési és informatikai osztály 

2. Ingatlan nyilvántartási osztály 

3. Földvédelmi és földértékelési osztály. 

A korábbi negyedik, a földügyi ellenőrzési és fejlesztési osztály feladatait részben a szakosztályok, részben a 

minisztérium megfelelő osztályai (illetve a FÖMI) látják el. 

3.5.2. 1.3.5.2 Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Földügyi és Főosztály (FF) 

2010 májusától a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya (VM FFo) néven alakult újjá a főhatóság. 

Osztályai a következők: 

• Földmérési és Térinformatikai Osztály 

• Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

• Földvédelmi és Földhasználati Osztály. 

Az osztályok feladatai alapvetően nem változtak.  

3.5.3. 1.3.5.3 A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit (NKP) Kft 
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Az NKP Kft. (korábban: NKP KHT, azaz Közhasznú Társaság) 1996 óta tölt be fontos szerepet a földmérési és 

térképészeti adatok előállítása terén. Korábban az ingatlan-nyilvántartás számítógépesítésének támogatása 

jelentett nagyobb feladatot, de a földügyi szakágazat más területeinek (földminősítés, földértékelés, 

birtokrendezés alapjainak megteremtése, stb.) támogatása is feladata. A közelmúltban a Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. kebelén belül, de a szakmai főhatósággal (FVM FTF) együttműködve fejtette ki tevékenységét, elsősorban a 

digitális alaptérképi adatbázisok létrehozására és felújítására összpontosítva. 

3.5.4. 1.3.5.4 Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 

Az FTF közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik a Földmérési Intézet (FÖMI), melyet 1967-ben 

alapítottak, részben korábbi intézményekből. Hatásköre több esetben bővült: jelentős szerepe lett a földmérési és 

térképészeti ágazat szakmai és tudományos tevékenységének irányításában és végzésében. A FÖMI 

intézményére hárul a földmérés területén szükséges utasítások, szabályzatok és szabványok kidolgozása és 

átadása az FTF részére. A FÖMI az egyes feladatokat osztályra bontva végzi. 

A FÖMI fontos feladata a hazai kutatások egy részének szervezése és irányítása. Kapcsolatot tart a külföldi 

kutató intézetekkel. Kezeli a szakkönyvtárat. 

A penci Kozmikus Geodéziai Obszervatórium is a FÖMI-hez tartozik (FÖMI KGO). A FÖMI-nek fontos 

szerepe van a műholdas helymeghatározások fejlesztésében és működtetésében, illetve az ehhez kötődő 

nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében is. 

Az Adattár és a filmtár őrzi az országos vízszintes és magassági alaphálózatok munkarészeit. Ellenőrzi és 

átvezeti az országos alappont meghatározásokat, pótlásokat, illetve a légi- és űrfelvételeket továbbá adatokat 

szolgáltat ezekről. 

A FÖMI támogatja és fejleszti továbbá a földhivatali számítógépes ingatlan-nyilvántartási, a földhasználati 

nyilvántartási és a mezőgazdasági parcella-azonosító rendszert. 

3.5.4.1. 1.3.5.4.1 Földhivatalok 

A földhivatalok a földügyi szakigazgatás helyi hatósági szervei. Feladatait két szinten, megyei és körzeti szinten 

végzik. Első fokon a körzeti, másodfokon a megyei földhivatalok látják el hatósági feladataikat államigazgatási 

szervezetként. 

A földhivatalok feladatait általánosan miniszteri rendelet és a Földhivatalok Szervezeti és Működési szabályzata 

határozza meg. A földméréssel és térképészettel, az ingatlan-nyilvántartással és földminősítéssel, valamint a 

földtulajdoni és használati viszonyainak rendezésével kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet látnak 

el. 

Ezeket a feladatokat földmérési, ingatlan-nyilvántartási, földminősítési és földvédelmi részlegekre bontva 

végzik. 

A földmérési feladatuk keretében gondoskodnak az országos alappontok nyilvántartásáról, karbantartásáról, 

polgári jogi védelméről. Őrzik a földmérési alaptérképeket és vezetik a változásokat. Végzik az új és a felújított 

térképek állami átvételét, a területükön folyó földmérési munkák szakfelügyeletét és koordinálását, adatokat 

szolgáltatnak más államigazgatási szervezetek, intézmények és a lakosság részére. 

3.5.4.2. 1.3.5.4.2 Megyei földhivatalok 

A megyei földhivatalok feladata a körzeti földhivatalok irányítása és ellenőrzése. Itt bírálják el az elsőfokú 

határozatok fellebbezéseit. Ide tartozik a megye területére eső alappontok nyilvántartása, időszakonkénti 

helyszínelése, karbantartása, adatainak szolgáltatása. Elpusztulásuk esetén pótlásukat kezdeményezi a FÖMI-

nél. 

Feladata a földmérési alaptérképek kezelése és a változások időszakonkénti vezetése, a térképek őrzése, ezekről 

másolatok, nyomatok megrendelése. A felmérések (újfelmérések és felújítások) műszaki tervének 

véleményezése, az elkészült térképek átvétele, minősítése. 

Feladatuk a földméréssel kapcsolatos munkák nyilvántartásba vétele, az adatok szolgáltatása, az állami 

alapadatok kötelező felhasználásának ellenőrzése és az alappontok és a földmérési alaptérkép tartalmában 

bekövetkezett változások ellenőrzése. Az állami alapadatok kötelező felhasználásának és az ezek létrehozásával, 
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megváltoztatásával kapcsolatos munkák bejelentésének, vizsgálatának és átvételük minőségének ellenőrzése. A 

földmérési alaptérképek kezeléséről, őrzéséről és a változások folyamatos vezetéséről való gondoskodás. E 

térképekről másolatok és nyomatok megrendelése. 

Szakfelügyelet vonatkozásában a megyei földhivatalok látják el a megye területére vonatkozó földmérési 

munkák szakmai felügyeletének, a munkák koordinációjának irányítását. Az ő feladatuk a bejelentett munkák 

nyilvántartása, véleményezése, a beérkezett munkarészek vizsgálata. 

3.5.4.3. 1.3.5.4.3 Körzeti földhivatalok 

Feladatuk a nyilvántartási térképek és az azokhoz tartozó munkarészek kezelése, tárolása, őrzése. Ezekről a 

lakosság részére másolatok, adatok szolgáltatása. A térkép tartalmában bekövetkező változások folyamatos 

vezetése. 

Határozatot hoz első fokon a földrészletek területével és határvonalával kapcsolatos ügyekben. Ellenőrzi, 

vizsgálja a változásokkal (épületfeltüntetési és földrészlet határok módosulásával, stb. sajátos célú földmérési 

munkákkal) kapcsolatos területszámítást és a helyrajzi számozás helyességét. 

Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartást, annak műszaki és jogi vonatkozásait együttesen kezeli. Az 

irattárban őrzi és kezeli a bejegyzéseket megalapozó okiratokat. 

Adatokat szolgáltat a területére eső földrészletekről, ingatlanokról a lakosság és közületek részére [6]. 

3.6. 1.3.6 Az állami alapadatok kezelése, tárolása, szolgáltatása 

Az állami alapadatokat országos adattárban, térképtárban, űrfelvétel- és légifilmtárban (FÖMI), illetve helyi 

adat- és térképtárakban kell tárolni. 

A helyi vonatkozású állami alapadatokat illetékességi területükön a körzeti földhivatalok, illetve a Fővárosi 

Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal), vagy a megyei földhivatalok, illetve a 

Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) kezelik. 

A körzeti földhivatalok térképtárában az alábbi földmérési anyagok vannak elhelyezve: 

• állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya, és átnézeti térképe; 

• az alaptérkép készítésével (illetve változásaival) kapcsolatos egyes munkarészek (mérési jegyzetek - 

manuálék, mérési vázlatok, tömbrajzok, kiértékelési lapok, területszámítási munkarészek és azonosító 

jegyzékek, stb.); 

• a különféle sajátos célú földmérési munkák munkarészei; 

• a földhivatal hatósági földmérési tevékenysége során készített munkarészek (pl.: térképi hibakiigazítás, stb.). 

Az állami alapadatokba bárki betekinthet, azokról másolatot igényelhet. Az állami alapadatokat kezelő szervek 

meghatározott díj ellenében szolgáltatnak adatot. Az adatszolgáltatási díj az adat egyszeri, és egy eljárásban való 

felhasználásának jogát foglalja magában. Hatósági eljárásban csak hiteles állami alapadatok használhatók fel. 

Az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, továbbá egyéb 

munkarészekbe és a forgalomból kivont állami alapadatokba kizárólag földmérési, illetve térképészeti 

tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező személy tekinthet be és igényelhet róluk másolatot. Ez a jog 

megilleti a műszaki szakhatóságot, a bíróságot, az ügyészséget, valamint a nyomozó-hatóságot is. 

Az állami alapadatokat hitelesített, vagy hitelesítés nélküli formában is lehet szolgáltatni. Az adatszolgáltatás 

iránti kérelmet az igényelt állami alapadat azonosítására alkalmas módon – a vonatkozó rendelet szerinti 

igénylési lapon –kell benyújtani. Az állami alapadatok forgalmazásából származó adatszolgáltatási díj 

nagyobbik részét új állami alapadatok előállítására kell fordítani (melyet az NKP Kft kezel), a fennmaradó rész 

az adatszolgáltatót (pl. a körzeti földhivatalt) illeti meg. 

Külön rendelkezés (engedélyezés) szerint, lehetőség van díjmentes adatszolgáltatásra (pl. oktatási intézmények, 

stb. számára) is. 
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4. 1.4 A térképek csoportosítása, fogalma és 
térképfajták 

Földmérési térképek elsősorban vízszintes értelemben tartalmazzák a határvonalakat, művelési ágakat, 

épületeket. Csak kivételesen ábrázoljuk a magasságot. 

Elsődleges szerepük van a tulajdon nyilvántartásában, de általános műszaki szempontból is felhasználhatók. 

A földmérési térképeket az ország egész területére egységes rendszerben készítjük és folyamatosan kiegészítjük 

a változások bemérése révén. 

4.1. 1.4.1 Analóg és digitális térkép 

Az „analóg” térkép fogalmát a közelmúltban (a ’90-es években) vezették be, jóllehet az azt megelőzően készült 

valamennyi térképre igaz az, hogy a terepi valóság hasonló (analóg) megfelelője a térképi rajz. Csakhogy 

korábban nem kellett szembeállítani más formájú (formátumú) termékkel, ezért egyszerűen csak térképről 

beszéltünk. Ma gyakran (bár nem kizárólag) a térkép digitális változatával találkozunk. Ezért indokolt a 

korábbiakban készített térképrajzokat hagyományos vagy analóg térképnek nevezni, de a digitális térkép 

kinyomtatott változatára is használatos az „analóg” jelző. 

A vetületi rendszerekhez és az aktuálisan alkalmazott mértékegységhez igazodóan alakították ki a 

térképrendszereket, amelyeknek ún. „szabványos” egysége a térképszelvény. 

A szelvénynek keretén belül található az ún. térképi tartalom (az ábrázolandó térképi elemek, objektumok), míg 

a kereten kívül bizonyos tájékoztató feliratok vagy rajzok (pl. ún. gyámrajz, ami a térképlap tartalmára, 

településenkénti számozására és az előállítás módjára ad felvilágosítást) szerepelnek. Felirat pl. a méretarány, a 

vetületi rendszer, a magassági ábrázolás vonatkozásai rendszere (alapszintje), a település (igazgatási egység, 

illetve alegység) neve, a szelvény, és a csatlakozó szelvények száma, stb. 

A térképszelvények egymáshoz való viszonyát (elhelyezkedését) a számozásuk adja meg, amely igazodik a 

térképrendszerhez. Létezik országos és településenkénti szelvényszám(ozás) is (1.5.2.1 pont). 

A felhasználás szempontjai sokféle térkép előállítását igényelték napjainkig. A nagyméretarányú kategóriába 

eső térképek a következők szerint csoportosíthatók. 

1.1. táblázat - A nagyméretarányú földmérési térképek csoportosítása 
 

Térképek Vetületi rendszer Méretarányok 

Földmérési alaptérképek VNR, STR, BOV, 

HÉR, HKR, HDR, 
1:1000, 1:1440, 1:2000, 

1:2880, 1:4000 

Földmérési átnézeti térképek újabban: EOV 1:4000, 1:10 000 

 

Megjegyzések: 

VNR= Vetület nélküli rendszer 

STR=Sztereografikus vetületi rendszer 

HÉR, HKR, HDR= hengervetületi rendszerek 

BOV= Budapesti önálló vetületi rendszer 

EOV= Egységes Országos Vetületi rendszer 

AZ EOV-hez tartozó térképrendszer az EOTR (Egységes Országos Térkép 
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Rendszer) 

Megemlítendő még, hogy léteznek ún. fotótérképek, melyek legtöbbször a fenti térképek megrajzolásához 

(szerkesztéséhez) alapul szolgáló tónusos felvételek (légifényképek vagy űrfelvételek) megfelelő nagyításon 

történő kidolgozásai. 

A földmérési alaptérképek elsősorban ún. síkrajzi értelemben, azaz vízszintes vetületben szemléltetik a terepi 

állapotot, de léteznek a magasságot (többnyire ún. szintvonalakkal) ábrázoló térképek is. 

A térképek az ábrázolás szemléletességének fokozására különféle vonaltípusokat (folytonos, szaggatott, 

pontvonal, stb.), valamint felirattípusokat alkalmaznak. A földmérési térképek síkrajzát (vízszintes értelmű) 

tartalmazó analóg változatai általában fekete színben készülnek, az egyéb térképekre több szín a jellemző. 

Egyes térkép tartalmát képező részletek – a kicsinyítés mértékéből adódóan – nem ábrázolhatók alaprajz-

szerűen, jelentőségük azonban fontos, hogy kifejezzék azt, amit jelentenek a térképi tartalom vonatkozásában. 

Ezeket ún. „jelkulcs”-i jelekkel („miniatűr” rajzokkal=szimbólumokkal) ábrázolják. 

A korábbiakban készült – általában papíralapú – analóg térképeknek többféle hátránya ismeretes: 

• színszegény; 

• vonalstílusai korlátosak, így 

• kifejezőképessége szerény; 

• méretaránya merev, kötött, ami az ábrázolandó részletek számát korlátozza 

• adatsűrűsége az olvashatóság érdekében kötött, 

• tartalma előre elhatározott, bővíteni ugyan elvileg lehet (amíg az olvashatóságot nem rontja), de szűkíteni 

nem (csak, ha új rajzot készítettünk belőle) 

• könnyen rongálódik, piszkolódik és sérülhet; 

• méretaránya elfedi az adatnyerés tényleges pontosságát; 

• pontossága szerényebb, mint az eredeti adatnyerésből számíthatnánk rá, mert a térképezés szerkesztési, és a 

kirajzolás ábrázolási elhanyagolásai, pontatlanságai rontják az értékét, sőt méretváltozása további metrikus 

pontosságvesztést okoz; 

• bár alapja lehet a különféle témájú térképi ábrázolásoknak, de önmagában korlátos információkkal bír (ami a 

fekete szín és a vonaltípusok, egyezményes jelek által kifejezhető, azon túl alig árul el további, részletes 

információkat). 

Mindazonáltal sokáig nagyon jól kielégítette a térbeli ábrázolással kapcsolatos igényeket. 

A térképek számítógépes programokkal kezelhető változata - közelítő meghatározás szerint - a digitális térkép 

(pontosabb definíciót a 3. modulban adunk). 

A térképek analóg megjelenítésre a digitális térképek használata mellett is szükség van, ezért az analóg térképek 

ismerete és kezelése továbbra is fontos. 

A földhivatali adat- és térképtárakban közigazgatási egységenként (település szerint), azon belül közigazgatási 

alegységenként (korábban úgy neveztük: nyilvántartási egységenként, ma pedig ismét: fekvés szerint) tárolják a 

térképeket, valamint a sajátos célú és hatósági földmérési munkák keretén belül készült egyéb munkarészeket. 

Az egyes települések térképeinek másolatait (térképnyomatait), asztralon vagy mérettartó egyéb fóliára készült 

nyomdai példányait, valamint a felmérés eredeti, ún. „alubetétes” térképeit külön, a megyei földhivatalokban 

tárolják. 

4.2. 1.4.2 A nagyméretarányú térképek 
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Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben (EOTR-

ben) készült olyan nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza: 

• a közigazgatási határokat, 

• a földrészleteket, azok határvonalait, 

• helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, 

• művelési ágait, a művelés alól kivett területeket, 

• a földrészleteken lévő épületeket, 

• a névrajzot; továbbá 

• a szakmai szabályzatokban foglalt módon a különféle építményeket és létesítményeket. 

Az alaptérképhez a földrészletek területi adatait tartalmazó területjegyzék tartozik. Az EOTR bevezetése előtt 

készült földmérési alaptérképeket is - az új alaptérkép elkészültéig - állami földmérési alaptérképnek kellett 

tekinteni. 

Az alaptérképet településenként (község, város, fővárosi kerület) kell készíteni. Az alaptérkép kivételesen - a 

megyei földhivatal hozzájárulásával - fekvésenként (belterület vagy külterület) is készíthető. Az alaptérképet ma 

már úgy kell készíteni, hogy az alkalmas legyen - szabványban és szakmai szabályzatban meghatározott 

pontossággal - számítógépes térképi adatbázisban való kezelésre. 

Az alaptérképet úgy kell elkészíteni, hogy az ingatlan-nyilvántartás igényeinek teljes körű kielégítése mellett a 

hatósági feladatok, a nemzetgazdaság, továbbá a honvédelem általános igényeinek is megfeleljen. Az alaptérkép 

az ingatlan-nyilvántartásnak kötelező alapja. 

Hazai térképállományunk igen változatos képet mutat: hatféle vetületi rendszerben, különféle alapfelületen, 

eltérő alapponthálózatra támaszkodó, öles, illetve méteres szelvényezésű, 1:2880, 1:1000, 1:2000, 1:4000 

méretarányú térképek alkotják nagyméretarányú térképeinket. 

Egy részük a XIX. század végi grafikus, mérőasztalos felmérés eredménye, némi tartalmi felfrissítéssel (pl. 

átrajzolással, irodai adategyeztetés, esetleg helyszínelés eredményeként; vagy térképhelyesbítés, illetve 

térképfelújítás teremtette meg aktualitásukat). 

Az 1920-as évektől nagy számban készültek térképek metrikus méretarányokban, a '60-as években geodéziai 

(másként: terepi) újfelméréssel. Ezek egy részét is felújították a '70-es években. 

Az 1972-ben bevezetett Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer alapjain Egységes Országos Térkép 

Rendszerben (EOTR-ben) 1975-től kezdődött újfelmérések részben analóg fotogrammetriai módszerrel (sztereo-

fotogrammetriával) részben terepi (földi) újfelméréssel, ritkábban numerikus fotogrammetriai felméréssel 

készültek. 

Az EOTR alaptérkép szelvény-rendszere belterületen 1:1000 vagy 1:2000, külterületen 1: 2000 vagy 1: 4000. 

Az alaptérkép átnézeti térképének méretaránya - a belterület, illetve a belterület és a külterület együttes 

ábrázolása esetében - 1: 4000 (kivételesen 1: 5000), a külterület ábrázolásakor 1: 10 000. 

A forgalomba adott digitális alaptérképet - a forgalomba adáskori állapotnak megfelelően - hagyományos 

adathordozón (papír, fólia) is meg kell jeleníteni, és azt a megfelelő számítógépes adathordozóval együtt – 

változatlan tartalommal – meg kell őrizni. Az alaptérkép szabványban, illetve szakmai szabályzatokban előirt 

módon tartalmazza az állami alapadatokat. 

A térképi változásokat az alaptérkép egy kiemelt példányán, a nyilvántartási térképen kell átvezetni. Ez 

szolgál ingatlan-nyilvántartási térképként is. Ha az alaptérkép számítógépes adatállományként áll rendelkezésre 

(digitális alaptérkép), ezt a térképet kell nyilvántartási térképnek tekinteni. 

Megemlíthető még az ún. áttérképezés módszere, amely során a megfelelő műszaki alapokkal rendelkező, de 

nem EOTR-ben rendelkezésre álló térképeket: az EOTR szelvényhálózatnak megfelelően dolgoztak át 

(digitalizálással, grafikus átvétellel, vagy újraszerkesztéssel), amint az 1.6 pontban említjük. 
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Hazánkban nagyméretarányban több korábbi kísérleti jellegű – bár tanulságos – munka után, csak a '90-es évek 

elején vált jelentősebbé a számítógéppel segített térképkészítés a térképszerkesztő szoftverek (pl. AutoCAD, 

ITR) megjelenésével. 

4.3. 1.4.3 Földmérési alap- és átnézeti térképek, a Nyilvántartási 
térkép 

Földmérési alaptérképek vízszintes értelemben tartalmazzák a határvonalakat, művelési ágakat, épületeket. 

Elsődleges szerepük van a tulajdon nyilvántartásában, és általános műszaki szempontból is felhasználhatók. 

A földmérési térképeket ma már az ország egész területére egységes rendszerben készítjük és folyamatosan 

kiegészítjük a változások bemérésével. 

A földmérési alaptérképek a térképi tartalom „sűrűségéhez”, és az elvárt ábrázolási pontossághoz igazodva 

különböznek: belterületi és külterületi jelleg szerint. Ezen belül „alkalmazkodnak” az előállítás időszakában 

jellemző térképrendszerhez is. 

A belterületi alaptérképek 1: 1000, 1: 2000 (a korábbi időkből származóan 1: 2880) méretarányban ábrázolják 

a terepi valóságot. A volt zártkertek (ma: különleges külterületek) alaptérképei ugyancsak ezekben a 

méretarányokban készültek (kivételesen 1: 4000 ma-ban). 

A belterületi átnézeti térképek – az EOTR szabványos megjelenítése szerint – 1: 4000 méretarányban ábrázolják 

a fontosabb belterületi tartalmat. 

A külterületi alaptérképek – az EOTR esetében – ugyancsak 1:4000 méretarányban készülnek, de egyes 

„sűrűbb” területek 1:2000 méretarányú térképeken kerültek ábrázolásra. Természetesen a digitális térképek már 

nemcsak ezekben a méretarányokban, hanem tetszőleges nagyításban kerülhetnek megjelenítésre. 

A külterületi átnézeti térképek minden esetben 1: 10 000 méretarányban készítendők. A digitális térképeknek – 

mint említettük – nincs merev méretarányuk, de az adatok előállítási pontossága befolyásolja az analóg 

megjelenítés érdemi méretarányát és az adatok felhasználási körét. 

A földmérési alaptérképek analóg másolatai közül egy jó minőségű (erre a célra „kinevezett”) másolati példány 

a térképi változások folyamatos követésére szolgáló Nyilvántartási térkép. Ez az ingatlan-nyilvántartás térképi 

alapja (ingatlan-nyilvántartási térkép) is. (Az ún. egyéb önálló ingatlanokról M= 1:100 méretarányú ún. 

„Alaprajz”-ok készülnek, melyek a szűkebb értelemben vett ingatlan-nyilvántartás dokumentációi, emiatt az 

okirattárban tárolják azokat.) 

Megjegyzendő, hogy korábban azt a térképet, amely a nyilvántartási célokat kielégítette, ma ismét alkalmazásra 

került (meghonosodott) idegen szóval: kataszteri térképeknek nevezik. A terepi munkákhoz korábban készült 

még ún. (kezdetben: színes) birtokvázlat is, mely a nyilvántartási térképszelvény ¼ részre összehajtható, kemény 

papírra ragasztott példánya (kasírozott térképnek is szokták nevezni). Ezt elsősorban az önkormányzatok 

használták, de ezt vitték ki a terepre a mezőgazdászok és a faluban dolgozó földmérők is, tájékozódás végett, 

továbbá azért, mert kemény volta miatt szélben is lehetett rajtuk dolgozni. Később a kasírozás nem történt meg 

és egész térképlapokat használt az önkormányzat, ma pedig digitális térképmásolaton dolgoznak. 

A földmérési alaptérkép ábrázolja a részletes felmérés során meghatározott tereptárgyakat. Az alaptérkép 

tartalmát a készítésekor érvényben lévő előírások, szabályzatok határozzák meg. Ezek szabályozzák, hogy az 

alaptérkép milyen adatokat tartalmazzon és azokat milyen módon jelenítsék meg. 

Az ábrázolás formája a térkép fejlődésével folyamatosan változott. A XIX században és a XX. század elején a 

térképek - a felmérés módszerének megfelelően - csak grafikus ábrázolásukban őrizték az adatokat. Tehát szinte 

egyetlen lehetőség volt a térképről lemért adatok, távolságok, területek kezelése. A térképeket kezdetben 

vászon-, majd aluminiumbetétes papírra, ritkábban mérettartó műanyagszelvényre készítették. 

A XX. század eleje óta - egyre több esetben - a térképi adatokat már számszerű, ún. „numerikus” adatok is 

őrizték (ún. „felvételi előrajz”-okon vagy mérési vázlaton, tömbrajzon). Ez fejlődött tovább, amikor a számszerű 

adatok fontosabbá váltak, mint a térképi ábrázolás. Ez a városi alaptérképek esetén általánossá vált. 

A digitális technológia elterjedése ezt fejlesztette tovább azzal, hogy a térképi adatok már elsődlegesen digitális 

formában szerepelnek. 
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A nagyméretarányú térképek – és kitüntetett másolatai – az idők folyamán más-más névvel (ami a keletkezés 

körülményeire és/vagy a felhasználás céljára utalt), de általában azonos funkciókra használva szerepeltek. 

Ezeket összefoglalva a következőkben adhatjuk meg: 

4.3.1. 1.4.3.1 Nagyméretarányú térképek 

Kataszteri felmérés eredeti példánya, illetve erről készül, ún. „kőnyomatos” másolatok: 

• Kataszteri térkép (földadó-kataszterhez, később az „állami földnyilvántartás”-hoz), 

• Telekkönyvi térkép, 

• Kasírozott (színes) birtokvázlat (a helyi közigazgatás részére), 

• Talajosztályozási térkép (mezőgazdász részére), 

• Egyéb példányok. 

Földmérési alaptérkép (1969-től), valamint ezek tisztázati (mérettartó) műanyag másolata (elsősorban 

sokszorosítás, másodsorban térképfelújítás és helyesbítés céljára), illetve 

• Nyilvántartási térkép, 

• Földminősítési térkép (mezőgazdász részére), 

• Birtokvázlat (a helyi közigazgatás részére), 

• Értékesítési példányok. 

Digitális térképek (1996-tól: digitális állami földmérési alaptérképek) 

• Elemszemléletű (elemorientált, rétegorientált, vektoros) térképi állományok (pl. ITR, DXF, DGN 

formátumokban) 

• Objektumszemléletű (objektum-orientált) térképi adatbázisok (DAT). 

A nagyméretarányú térképekre vonatkozó további meghatározó paraméterek a következők: 

• keletkezési időszak, 

• vetületi rendszer, 

• szelvényezés, 

• méretarányok, 

• ábrázolt terület nagysága és 

• a térképlap (keret) mérete és megírásai. 

Ezek kifejtésével jelen tananyagban részletesen nem foglalkozunk. 

5. 1.5 A felmérések célja, feladata, főbb fogalmai 

A felmérések célja, hogy az ország területén fekvő mesterséges és természetes felszíni és felszín közeli 

alakzatokat alakhűen, esetenként generalizálással ábrázoljuk nagyméretarányú térképeinken. A felmérések során 

a természetben azonosított birtokhatárokat, a földrészletek határvonalát határozzuk meg. A felmérések során 

készülő térképeken a tereptárgyakat és minden más ábrázolt létesítményt kölcsönös kapcsolatukkal és azokat 

kifejező tartalmi részletekkel ábrázoljuk. Ma már a térképeket digitális adatállományként kell létrehozni de 

ebből is előállítható a hagyományos (analóg, kirajzolt) formában is. 

A földmérési térkép alapot szolgáltat az önkormányzati, közmű, közlekedési, vízügyi és más szakmai 

nyilvántartások felfektetéséhez. Ez a térkép alapot ad a nagyméretarányú térképi, helyhez kötött információ-
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tartalmú, ún. térinformatikai rendszerek számára is. A részletes felmérés során ehhez az adatállományhoz kell 

biztosítani a szabályzatokban meghatározott pontosságú, minőségű alapadatokat. 

A felmérés során egy időszak alatt csak a városok, községek egy kisebb csoportját tudjuk felmérni. Az ország 

egész területére vonatkozóan ez az adatállomány, vagyis a térképrendszer csak sok év alatt hozható létre. Ezalatt 

változhat a technológia, a felmérések módszere, és némiképpen változhat a követelményrendszer is, amit a 

felhasználók támasztanak a nagyméretarányú térképi adatokkal szemben, de az ábrázolandó adatok nagy része 

„standard”. 

A felmérések során a felméréskori adatigényeket, az adatszükségleteket és az adatok minőségét (pontosságát, 

stb.) kell figyelembe venni. Ezeket a változó igényeknek megfelelő követelményeket korában szakmai 

utasítások, majd ún. felmérési szabályzatok (pl. F.1, F.3, F.7, illetve DAT1 és DAT2 jelű) határozták meg. A 

felméréseket mindenkor a vonatkozó utasításoknak és szabályzatoknak megfelelően kellett végezni. Legújabban 

(2010-től) miniszteri rendeletben kívánják a fontosabb előírásokat szabályozni. 

5.1. 1.5.1 Az alaptérképpel összefüggő alapfogalmak 

Az alaptérképpel kapcsolatos fontosabb fogalmak elsősorban terület-jellegű fogalmak. A területet határ fogja 

közre. A legfontosabb terület-jellegű fogalom a földrészlet. Ennek bizonyos határa (szakasza) részt vesz a 

„magasabb rendű” területek határának megalkotásában is. A terület-jellegű fogalmak közül a legfontosabbak a 

következők. 

Közigazgatási egység: Az állam, a megyék és az egyes települések területe. Határvonaluk kiemelt fontosságú a 

térképeken. Különösen fontos a település, mert a megye és az államhatár határvonala is településhatár. 

Ugyanakkor a településhatár közrefogja a település teljes területét, azaz a lakott helyeket és a mezőgazdasági 

termelés színhelyét is. 

Közigazgatási alegységek: településen belüli, elkülönült szerepű területek, mint a belterület és a külterület. 

Együttesen: ingatlan-nyilvántartási egységeknek, más szóvak fekvéseknek is nevezik őket. Ezek: a belterület, a 

külterület és a különleges külterület (régebben: zártkert). 

Belterület: A településnek az állandó jellegű lakóépületekkel, középületekkel közterekkel, szolgáltató 

intézményekkel, stb. „borított” része, amelyet az illetékes önkormányzat belterületként tart nyilván. Egy 

településen nem csak egy belterület létezhet. Ilyenkor: központi és egyéb belterületekről beszélünk. 

Külterület: A településnek a belterületen kívül eső része, melyen általában mező- vagy erdőgazdasági művelést 

(termelést) folytatnak. „Dominium”-nak azt az összefüggő külterületi részt nevezzük, amelyet a belterület 

kettévág, ha annak önálló KSH kódja van. 

Különleges külterület: a külterületnek az az összefüggő része, amelyen elsősorban mező- vagy erdőgazdasági 

művelést folytatnak, de a parcellák mérete általában a belterülethez hasonlóan – jellemzően – kicsi (ritkán több, 

mint 1000 m2). Beépítettsége (lakó- és üdülőépületekkel) is nagyobb a külterület egyéb részeinél, gyakran a 

belterület mellett (mint fejlesztésre alkalmas terület) helyezkednek el, de a külterület más-sás részein is 

elhelyezkedhetnek zártkertek. Lehet egy településen több zártkertként nyilvántartott terület is. Többnyire 

„kisüzemű művelést folytatnak ezeken a területeken, vagy akár „művelés alól kivett” (lásd ezeket a fogalmakat 

később, a 1.5.3.2 pontban) lehet a teljes zártkerti földrészlet is. 

Közterület: állami vagy önkormányzati tulajdonban levő (többnyire vonalasan elnyúló) terület, amely általában a 

nem közterületi ingatlanok megközelítését teszi lehetővé. A közművek is – túlnyomórészt – ezeken a területeken 

helyezkednek el (utak, utcák, terek, stb.). 

Építési (felmérési) tömb: építési telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület, közcélú vízterület 

vagy fekvés, illetve településhatár vesz körül. 

Földrészlet: a település azon természetben összefüggő része, amelyet nem szakít meg településhatár vagy 

fekvéshatár, illetve közterülethatár, és amelynek teljes területére azonosak a tulajdoni és vagyonkezelői 

viszonyai. Azonos az építésügyi szakterület által használt „telek”, vagy a köznyelvben használt „parcella” 

fogalommal. Az önálló földrészletek egy helyrajzi számmal jelölt területek. E fogalom alól néhány kivétel van, 

amelyeket szintén külön-külön földrészletként kell kezelni: 
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• a közterületi földrészletek (ugyan a természetben összefüggenek és azonosak lehetnek a tulajdoni, stb. 

viszonyok, de pl. utcánként mégis célszerű külön kezelni); 

• az e célra építési telkek (ezeket addig se szabad összevonni, amíg nem kerülnek megvásárlásra); 

• a 20-nál több, ún. „alrészlet”-et tartalmazó területrész, és 

• Kivételesen előfordulhatnak olyan területek is, amelyekre vonatkozóan több vagyonkezelő található, illetve a 

vagyonkezelői jogok együttesen nem fedik le a teljes földrészletet. 

Építési telek: az építésügyi szabályok szerint kialakított, közterületről megközelíthető és beépíthető földrészlet. 

Szinonimája: a házhely. 

Külterületi tábla: külterületi földrészletek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület, közcélú 

vízterület vagy fekvés, illetve településhatár vesz körül (lényegében megfelel a belterületeken a tömb 

fogalmának, de földrészlet is lehet, amennyiben azonos tulajdoni állással rendelkezik). A táblában gyakran több 

földrészlet található, vagy egy-egy nagyobb mezőgazdasági üzem gazdálkodik. 

Egyes területi fogalmakat szemléltet a következő (1.1 sz.) ábra: 

 
1.1 ábra: A települések felépítése 

5.2. 1.5.2 Térképi objektumok, és a tereptárgyak jellege, térbeli 
kiterjedése 

A nagyméretarányú térképi tartalmat képező tereptárgyak térképi megfelelője a térképi objektum. Másképpen: 

a valós világ dolgainak, tárgyainak és jelenségeinek térképi leképezése (megfelelője) a térképi objektum. 

Természetes az, hogy az ún. „hagyományos”, azaz elsősorban papíralapú térképi ábrázolás az objektumoknak 

csak kevés tulajdonságát tudta leképezni, míg a digitális leképezés ezt a korlátot elvben feloldja (lásd a 3. 

modult). 

Ahhoz, hogy bemutassuk, mely tulajdonságoknak kell megjelennie a valóságos objektum (egyed) térképi 

megfelelőjében, számba kell venni a valóságos (terepi) objektum jellemzőit és meg kell adni, hogy miként (mely 
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tulajdonságokkal) kell a térképeken ennek megjelennie. Ezt a korábbi térképezéskor kizárólag a szakmai 

szabályzatok és utasítások tartalmazták az analóg térképekre vonatkozóan. A digitális leképezésnek ennél 

bővebb szabályozására volt szükség (amint a 3. modulban majd láthatjuk: itt csak a legfontosabb jellemzőkre és 

fogalmakra térünk ki). 

A bemérendő tereptárgyak – térbeli kiterjedésük szerint - lehetnek pontszerűek, vonalszerűek és felület 

jellegűek. 

Pontszerűek azok, melyeket csak egy pontjukkal azonosítunk. Ilyenek pl. az alappontok, kutak, 

villanyoszlopok, jelzőtáblák, keresztek. Ezeket csak jellel tudjuk ábrázolni a térképen. Az egyezményesen 

alkalmazott jeleket nevezzük jelkulcsnak. A pontszerű térképi objektumok térbeli kiterjedése 0 D (azaz a 

térképen belül semmilyen irányban nincs kiterjedése). 

Vonalszerűek azok, melyeket egy vonallal ábrázolunk. Ezek leggyakrabban vasutak tengelyvonalai, kerítések, 

villany- és más közművezetékek. Ezeket a vonalakat töréspontjaikkal mérjük be de a térképen 

vonalakkal/poligonnal (esetleg: vonalas jelkulccsal) ábrázoljuk. Ezek térképi kiterjedése tehát csak a hosszuk, 

vagyis: 1D kiterjedésűek. A vonalszerű objektumok állhatnak egyetlen vonalból, de vonalláncot is alkothatnak 

(esetleg drótkeret-szerűen záródó vonalláncot, amelyek által közrezárt felületre azonban nem tudunk 

hivatkozni). 

Felület jellegűek (felület/terület-szerűek) azok, melyek már a síkban (két irányú kiterjedéssel) ábrázolhatók 

méretüknek megfelelően. Ide tartoznak pl. az épületek, templomok, erdőterületek, tavak, úttestek, kertek és más 

mezőgazdasági művelésű területek, stb. Az ilyen létesítményeknek a határvonalát (töréspontjaival) mérjük be, 

de tudnivaló, hogy ezek térképi kiterjedés szempontjából 2D dimenziójúak, míg a bemért határvonal egy 

dimenziójú ugyancsak önálló objektumot képez. 

Meg kell említeni még a mátrix-szerű (rács-szerűen felépülő) objektumokat, amelyek a térképi vetületen kívül 

magassági adattal is rendelkeznek. Ezeket gyakran csak (2+1)D kiterjedésűeknek tekintik, mert nem valódi 

térbeli folytonos felületet (pl. digitális terepmodellt) képeznek, csupán egyes elszigetelt magasságú pontokként 

(rácspontokként) értelmezhetők. 

A térképen gyakran ábrázolunk olyan határvonalat, melyek a természetben gyakran nehezen azonosíthatók, sőt 

gyakran egyáltalán nem láthatók. Ez utóbbiak az ún. jogi határvonalak, melyek ábrázolásához valamilyen jog 

kötődik, tehát szerepeltetni kell a térképen, noha a természetben nem jelennek meg. Ezeket a határvonalakat az 

érvényes nyilvántartási térképek alapján ábrázoljuk. 

A határvonalak töréspontjainak terepi azonosítását „elhatárolás”-nak nevezzük. Ezt mindig egy nagy 

gyakorlatú földmérőnek kell végezni. Ezeket a határpontokat a mérés idejére cövekkel és festéssel jelöljük meg, 

a tulajdonosokkal egyetértésben. (Az elhatárolás mikéntjével részletesebben a 4. modulban találkozhatunk, de 

fontosságára jellemző, hogy szinte minden későbbi modulban megemlítjük ezt a fogalmat). Az elhatárolás tehát 

igen fontos művelet, mert ennek keretében a részletmérés előtt azonosítják és jelölik meg azokat a mérendő 

határ-töréspontokat, amelyekhez jelentős joghatások is fűződnek (település- és belterület, zártkert, valamint 

földrészlethatárok töréspontjai). 

5.3. 1.5.3 Egyéb fontos fogalmak, jellemzők 

Természetesen még számos további fontos fogalom és jellemző tartozik a térképi objektumokhoz, melyek egy 

részét itt, a digitális térképekhez fűződőket általában a 3. modulban találhatjuk meg. 

Így a következő jellemzők az egyes fekvések térképi ábrázolásához kötődnek, mintegy igazolva ezek külön 

nyilvántartási egységként való kezelésüket, illetve megkülönböztetett térkép megjelenítési szabályaikat. 

5.3.1. 1.5.3.1 A közigazgatási alegységek főbb jellemzői 

 

A közigazgatási alegységek fontos szerepet töltenek be az ingatlanokkal kapcsolatos 

nyilvántartásban, így a térképi ábrázolásban is. 

1.2. táblázat - A közigazgatási alegységek (fekvések) fontosabb térképi jellemzői 
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Jellemző belterület 

(normál, ill. 

központi+egyéb) 

különleges 

külterület=zártkert 
külterület 

kódja 1 3 2 

Parcella 

(földrészlet) 

mérete 

Néhány 100 m2-től 1-

2000 m2-ig 
800-1000 m2-től 

néhány ezer m2-ig 
Több ezer m2-től 

néhány 10 ha-ig 

Fő 

hasznosítási 

mód 

Lakótelkek, 

közintézmények, 

szolgáltató 

létesítmények, 

túlnyomórészt mező-

vagy erdőgazdasági 

művelés alól kivett, 

esetleg fejlesztésre 

szolgáló területek 

Főként mező- vagy 

erdőgazdasági, bár 

gyakran/részben 

üdülési, pihenési 

célokat szolgáló 

művelés alól kivett 

területek, parkosított 

részek 

Elsősorban mező- 

vagy erdőgazdasági 

műveléssel 

hasznosított 

területek 

Beépítettség Sűrű: 60-90% Ritkább: 10-30% Gyér: 1-5% 

Átlagos 

részletsűrűség 
nagy közepes ritka 

Alaptérképi Régebben: M=1:2880 
 

(szabványos) 

méretaránya 
Városias: M=1:1000 

Falusias: M=1:2000 

M=1:2000 M=1:4000 

Átnézeti 

térkép 

méretaránya 

M=1:4000 M=1:4000 M=1:10 000 

5.3.2. 1.5.3.2 A művelés alatti és művelés alól kivett területek, alrészletek és 
térképi ábrázolásai 

Az ingatlan-nyilvántartásban a mező-vagy erdőgazdasági termeléssel hasznosított területek 10 féle ún. 

„művelési ág”-ba tartoznak. Ezek pontos definícióit az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok tartalmazzák [9]. Itt 

csupán a legfontosabb tulajdonságok szerint, a térképi ábrázolásra tekintettel foglaljuk össze ezeket. 

Megjegyezzük, hogy korábban ezek a területek a megtermelt ún. „kataszteri tiszta jövedelem” alapján földadó 

alapját képezték. (Kissé részletesebben a 4. modulban találkozhatunk ezekkel a fogalmakkal.) 

Az 1.3 sz. táblázatban összefoglalt jellemzők közül a területi szabvány (másképpen legkisebb területi mérték) 

fogalma azt jelenti, hogy ennél kisebb területet (önállóan) nem ábrázolnak a térképeken ún. alrészletként vagy a 

szomszédostól eltérő minőségi osztály-foltként. 

a.) Mező-vagy erdőgazdasági (elsősorban  jövedelemtermelő ) termeléssel művelt területek 

1.3. táblázat - Mezőgazdasági termelés alatt álló területek 
 

So

r 

Művelési 

ág meg-

Rövid 

jellemzése 
Analó

g 

Jele a 

digitális 

Adatbázis-

beli „meg-

Területi 

szabványa= 
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sz

á

m 

nevezése térkép

i jele 
térképi rajz-

állományban 

(képernyőn) 

jelenése” 
legkisebb 

területi 

mérték 

(önálló 

alrészlethez) 

1 Kert Konyhakerti és 

vegyes 

növényzet 

K K 3 Pontosan 

leírva a 

becslőjárás 

/osztályozási 

vidék, 

a művelési 

ág és a 

minőségi 

osztály, 

valamint a 

ha-onkénti 

Kataszteri 

Tiszta 

Jövedelem 

(KTJ) 

[Ak/fill.]-

ben 

400 m2 

2 Szántó Főként 

gabonanövények 
(nincs) Sz 2 400 m2 

3 Gyümölcs

ös 
Gyümölcsfa, 

gyüm. bokor 
Gy Gy 4 400 m2 

4 Szőlő Csemege- és 

borszőlő 
Jelkulc

s 
Sző 3 400 m2 

5 Nádas Nád vagy 

gyékény 
N N 2 400 m2 

6 Halastó Medencék és 

tartozékaik 
Halast

ó 
hal. tó 400 m2 

7 Erdő Erdőjellegű, 

fakitermelésre 

szánt fa-

állomány 

E E 5 1500 m2 

8 Fásított 

terület 
Elsősorban nem 

faki-termelést 

(pl. védelmet) 

szolgáló fasor 

Fásítot

t 

terület 

fás. ter. 400 m2 – max. 

5000 m2-ig 

9 Rét Fűtermését 

rendszeresen 

kaszálják, téli 

takarmány 

céljára 

R vagy 

Gyep 

(R) 

R 4 400 m2 

10 Legelő Fűtermését 

alapvetően 

legeltetéssel 

hasznosítják. 

L vagy 

Gyep 

(L) 

L 5 400 m2 

Amint látható, a legkisebb területi mérték általában 400 m2, erdő esetében 1500 m2, de a fásított területnél felső 

határt is megállapítanak a jogszabályok. 

A művelési ágak térképi megjelenítése általában betűvel (a szőlő esetében jelkulccsal), vagy értelemszerű 

rövidítéssel szerepel (pl. hal. tó). 

A digitális képernyőn megjelenő feliratok utáni szám az adott művelési ág „minőségi osztály”-ának a száma, 

mely 1-8 lehet(-ne). Az 1. a legjobb, a 8. a leggyengébb minőségű területet jeleneti az adott művelési ágban. 

Ehhez tartozóan tárolják a kataszteri tiszta jövedelem értékét ún. „aranykorona/fillérben (régebben krajcárban). 

A minőségi osztályokat és azok határát a földhivatali mezőgazdászok állapítják meg és tartják nyilván. 
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Az alrészletek a földrészleten belül a – mellette levő területektől elérően – hasznosított (művelt vagy nem 

művelt, azaz művelés alól kivett) területek, amennyiben a területük eléri a legkisebb területi mértéket. Tehát 800 

m2-nél kisebb területben alrészletek elkülönítésére nincs lehetőség. Viszont lehet egy földrészletben több azonos 

műveléssel hasznosított terület különálló alrészlet, ha nem érintkeznek egymással az azonos hasznosítású 

részek. 

A mezőgazdasági művelés alól kivett területek, bizonyos esetben lehetnek önálló alrészletek (pl.: külterületi 

udvar, ha rajta lakóház áll, illetve olyan út, amelyet a tulajdonosán kívül rendszeresen mások is használnak vagy 

vízlevezető árok, amely szintén több telekről vezeti el a felesleges csapadékvizet) annak ellenére, hogy területük 

kisebb 400 m2-nél. 

Meg kell említeni azt is, hogy azokat a művelés alatt álló területeket, amelyek ugyan egyenként nem érik el az 

önálló ábrázoláshoz szükséges területnagyságot, de az egymás mellett lévő, azonos művelésű területrészek 

együttesen igen, azok a térképen ún. „kapcsolt művelési ágként” ábrázolandók. Az írásbeli munkarészekben 

mindegyik földrészletnél a fő hasznosítású területhez „és” szóval összekapcsolva szerepelnek (pl. szántó és 

legelő; vagyis a legelőterület a kisebb, azt kapcsolják a szántóhoz a térképen és a nyilvántartás is ezt jelzi majd). 

b.) Művelés alól kivett területek 

Azok a területek, amelyeken mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységet nem folytatnak (vagy más 

funkcióval bírnak), művelés alól kivett (röviden: kivett) területek. Mivel ezekre a korábbiakban sem kellett 

földadót fizetni, azzal kapcsolatban nevezték ezeket a területeket fanet-nek, ami a „föl- adó alá nem eső terület” 

kifejezésből alkotott betűszó. 

Mivel ezen területek típusainak száma több száz, nem egyesével, hanem csoportosítva rendszerezi az ingatlan-

nyilvántartás, példákkal szemléltetve. 

a. Településsel kapcsolatban (pl. belterületi földrészletek, továbbá a külterületen: temetők, sportpályák, 

parkok), 

b. Termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban (üzemi és tároló területek), 

i. Közlekedéssel és hírközléssel kapcsolatban (utak, vasútak, repterek, stb.), 

a. Vízgazdálkodással kapcsolatban (folyók, tavak, csatornák, gátak, műtárgyak területei), 

b. Honvédelemmel és rendészettel kapcsolatban (laktanyák, lőterek, büntetésvégrehajtási intézetek, stb.) 

c. Műemlékvédelem és természetvédelem alatt álló területek (M, MJ, védett, fokozottan védett természeti 

területek, helyi védelem alatt álló területek, stb.). 

 

A művelés alatti és a mező-, vagy erdőgazdasági termelés alól kivett területek pontos és 

részletes definícióit az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok tartalmazzák, de a fenti 

fogalmak – legalább a fenti részletességű – ismerete a térképi fogalmak megértéséhez 

nélkülözhetetlen. 

Amint látjuk tehát a települések belterülete gyakorlatilag teljes egészében művelés alól kivett területnek 

minősül. Ezen belül megkülönböztetjük a beépített és a beépítetlen területeket. 

A beépített területek – amennyiben a földrészlet és az épület tulajdonjoga azonos, a beépítés jellege szerint 

kerülnek nyilvántartásra: lakóház, udvar, lakóház, udvar, gazdasági épület, stb. Amennyiben az épület 

tulajdonjoga eltér a földrészletétől, ún. „egyéb önálló ingatlan”-ról beszélünk, és ilyenkor a földrészletre csak a 

„beépített” jelzőt használjuk. 

A belterületi nem épített (amennyiben beépíthető lenne) területeket beépítetlen területként kell nyilvántartani. 

A digitális térképekkel kapcsolatosan további fogalmak kerülnek kibontásra a 3. modulban. 

6. 1.6 A vetületi és térképrendszerekről 

Magyarországon a XIX. szd közepétől a kataszteri felmérések esetében három vetület került alkalmazásra: 
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• a sztereografikus vetület (budapesti, marosvásárhelyi és ivanici rendszer), 

• a (Fashing-féle) hengervetületek (HÉR, HKR és HDR) és 

• a „sűlyesztett” hengervetületi rendszer (EOV). 

Korábbi analóg térképeink egy része sztereografikus és hengervetületben, nagyobb része az 1975-ben 

bevezetésre került Egységes Országos TérképRendszerben (EOTR-ben) került előállításra. A vetületek 

jellemzőit a vetülettani ismeretek (matematikai geodézia) keretében sajátíthatták el, a térképrendszer főbb 

tulajdonságai a térképtani ismeretek tárgyban kerültek kifejtésre. Csupán áttekintésül foglaljuk össze az 1-4 

táblázatban az EOTR szelvényezés főbb ismérveit. 

1.4. táblázat - Az EOTR országos szelvényszámozása és szelvényadatai 
 

Térképcsoport Méretarány Szelvényszám Szelvényméret a 

vetületen 

(km, illetve m) 

Szelvényméret a 

térképen 

(cm) 

topográfiai 1:100 000 54 48x32 48x32 

 
1:50 000 54-3 24x16 48x32 

 
1:25 000 54-32 12x8 48x32 

 
1:10 000 54-324 6x4 60x40 

földmérési 1:10 000 
 

Kült. átnézeti (egyedi) 

 
1:4 000 54-324-1 3000x2000 75x50 

 
1:2 000 54-324-14 1500x1000 75x50 

 
1:1 000 54-324-142 750x500 75x50 

 
1:500 54-324-1423 375x250 75x50 

Amint említettük, az 1:4000 méretarányú térképek a külterületek ábrázolását szolgálják, de ezt a méretarányt 

használjuk a települések átnézeti térképeként belterületeknél és zártkerteknél is. Ezek a térképek 

szelvényhatáros ábrázolással készülnek. Az Egységes Országos Térképrendszer M=1: 4000 méretarányú 

térképei elvileg egymás mellé illeszthetők, lefedik az egész ország területét. 

A városok, községek felmérésénél a város, község területét lefedő térképeket az egyszerűbb kezelhetőség 

érdekében településenként is számozzuk. Ez a községenkénti szelvényszámozás. Az egyes térképlapokat az 

M= 1:4 000 méretarányú térképeknek megfelelően 1-től kezdődően végig számozzuk. A számozást balról 

jobbra kezdjük, majd a következő délre lévő sorban számozzuk az egyes szelvényeket. 

Az M=1:4000 méretarányúnál nagyobb méretarányú szelvényeket (M= 1:2000 és M=1:10009 az alapszelvény 

(1:4000) számának 1-4-ig történő alátörésével jelöljük, az alapszámtól ponttal elválasztva. 

Az ábrázolás gazdaságossága érdekében a nagyobb méretarányban eltolt, vagy (kereken 90-90˚-al) elforgatott 

szelvényeket is használunk. Ezeket a szám után kiírt „a” (esetleg „b” betűvel jelöljük annak a szelvényszámnak 

a felhasználásával, amelyikből az eltolt szelvény a legtöbbet érint. 

Az EOTR előtt készült térképek esetén is használtak községenkénti számozást, ami megegyezik az 1: 4000 ma 

szelvények településenkénti számozásával (1.2 ábra). Az 1.3 sz. ábra teljes település szelvényvázlatát mutatja 

be, amely a különböző időszakban és méretarányban készült térképlapok elhelyezkedésére és számozására is 

utal. 
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1.2 ábra: Településenkénti szelvényszámozás 
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1.3 ábra: Földmérési alaptérképek szelvényvázlata és számozása, egy településen 

6.1. 1.6.1 A földmérési alaptérkép analóg megjelenítéséről 

6.1.1. 1.6.1.1 Térképi vonalak és felületszerű objektumok határai 

A megjelenítés alapvető formája, amikor a térképi adathalmazt hagyományos szerkezetű, ún. EOTR 

térképszelvényen jelenítjük meg. 

A térképlapokon folytonos vonallal rajzolják ki: 

• a térképlap keretvonalait, 

• a földrészletek határvonalait, épületek, építmények határvonalát, 

• vasutak tengelyvonalát, 

• távvezetékek nyomvonalát, 
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• folyók, csatornák partvonalát hidakat, 

• külterületen a burkolt utak szélét. 

Pontozott vonallal rajzoljuk ki: 

• a földrészleten belül az alrészletek határvonalait, 

• az árkok, utak, nyiladékok határvonalait, 

• nem burkolt utak szélét, 

• szegélyárkokat, járdaburkolatokat és egyéb szegélyvonalakat, 

• töltések, bevágások láb és koronavonalait, 

• műemlékromok határvonalait, védett fasorokat. 

Szaggatott vonallal ábrázoljuk: 

• a földalatti létesítmények határvonalait, vezetékek nyomvonalát, 

• terepszintre levetített épület falsíkokat, 

• védett területek határvonalát, 

• természetben nem látható jogi-elméleti határvonalakat és újabban 

• a földminőségi osztályok határvonalát. 

A térképen egyes alapterülettel nem ábrázolható pontszerű tereptárgyakat jelkulcs-csal ábrázoljuk, pl. kutakat, 

szobrokat, kereszteket stb. 

6.1.2. 1.6.1.2 Megírások az alaptérképen 

Kereten kívüli megírások 

Kereten kívül írjuk meg az északi keretvonal fölött a térkép vetületét, magassági alapszintet, méretarányt. Az 

M=1:2000 és 1:1000 méretarányú térképeknél megírjuk a község nevét, csatlakozószelvény számát és községi 

sorszámát. Itt kerül megírásra az ábrázolt fekvése neve (belterület, külterület zártkert) is. 

A déli keretvonal alatt írjuk meg a tulajdonos, az állami földmérés megnevezését, a térképlap országos 

szelvényszámát és településen belüli sorszámát, csatlakozó szelvények számát, a technológiára vonatkozó 

adatokat. A terepmunka lezárásának időpontját, digitális átalakítás esetén az eredeti felmérés időpontját. 

Megírjuk az észak-keleti és délnyugati sarokpont koordinátáit. 

Az 1:4 000 méretarányú térképeknél a déli keretvonal alatt 4 kis rajzot helyezünk el, ezeket a gyámrajzoknak 

nevezzük. Az első gyámrajz a közigazgatási egységek határát mutatja. A második gyámrajz a településen belüli 

fekvéshatár vonalakat, a belterület és külterület határát jelzi. A harmadik gyámrajz a domborzat ábrázolásával 

kapcsolatos adatokat, a negyedik gyámrajz a szelvényszámot és a csatlakozó szelvényszámokat tartalmazza. 

Szelvénykereten belüli megírások 

A térképen a megírásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne fedjenek térképi elemeket, azokat ne keresztezzék, 

és hovatartozásuk egyértelmű legyen. Megírjuk az egyes földrészletek helyrajzi számát. A művelési ágakat 

betűvel, illetve jelkulccsal jelöljük. Megírjuk az utcák nevét és a házszámot. 

A közigazgatási helyneveket mindig a hivatalos helységnévtár alapján írjuk meg. A dűlők, településrészek 

nevét a közhasználatnak megfelelően írjuk meg. Ehhez felhasználjuk a korábbi térképeket. Az egyes 

dűlőneveket akkor is célszerű felírni, ha a természetben már nem különülnek el. Megírjuk a patakok, folyók, 

csatornák nevét. Több szelvényre átnyúló területek nevét minden szelvényen, digitális térképen bizonyos 
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távolságonként ismételten megírjuk. A művelés alól kivett területeket, ha van egyedi nevük meg kell írni, ha 

nincs, akkor a rendeltetésüket írjuk meg: arborétum, játszótér stb. 

Vasútállomás, kikötők nevét akkor írjuk meg, ha nem egyezik a település neveivel. A közúti, vízügyi, hírközlési 

létesítmények nevét a közhasználatnak megfelelően írjuk meg, ezt a helyi önkormányzattal egyeztetni kell. 

Megírjuk az üzemek, középületek és egyéb tájékoztató jellegű építmények megnevezését és rendeltetését. 

A térképen szükség esetén rövidítéseket is alkalmazhatunk. Ezeket a készítésre vonatkozó szabályozásokhoz 

tartozó megírások és rövidítések jegyzéke foglalja össze. 

7. 1.7 A térképkészítési módok és technológiák (a 
térképkészítés változatai) 

Tárgyát (tematikáját) tekintve: 

• síkrajzi tartalmat érintő (vízszintes értelmű), 

• magassági tartalmat érintő, illetve 

• mind vízszintes, mind magassági 

tartalmat érintő alaptérkép készítésről beszélhetünk. 

Térképkészítési módok a következők: 

• újfelmérés, 

• térképhelyesbítések (térképkiegészítések, térképfelújítás), 

• áttérképezés (átdolgozás, átszerkesztés- vagy újabban: digitális átalakítás). 

Amint látjuk, a térképkészítési mód elsősorban az alapeljárásokat jelenti a létrehozás tekintetében. 

A Digitális AlapTérkép (DAT) adatbázis-szemléletű térkép előállítása keretében ezen felül megkülönböztetjük 

még: 

• digitális átalakítás és 

• DAT térképfelújítás, valamint 

• változásvezetés. 

Az alkalmazott eljárás jellege szerint: 

• geodéziai (terepi) felmérések, 

• fotogrammetriai (légifelvételek adataiból történő) térképkészítések, 

• foto-geodéziai (vegyes) módszerek, illetve 

• a digitalizálást (az analóg térképek számszervé tételét) alkalmazó, vagy 

• a fentiek kombinációjaként készült megoldások 

különböztethetők meg. 

A terepi módszerek lehetnek: 

• mérőasztalos felmérés, 

• korábban jellemző „hagyományos” technológiák (ortogonális és poláris felmérést), 
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• félautomatizált megoldások, majd automatizált felmérések, illetve 

• digitális megoldások (mérőállomással, illetve GPS berendezésekkel). 

A fotogrammetriai módszerek: 

• grafikus (sík-, sztereo, vagy ortofotogrammetriai), 

• numerikus (sztereofotogrammetriai), 

• számítógéppel segített (analóg/analitikus), illetve 

• digitális munkaállomásokkal, illetve digitális ortofotogrammetriával 

végzett felmérések technológiai változatai említendők meg. 

Fotogeodéziai módszereknek az olyan megoldásokat nevezzük, amikor a pontosság fokozása érdekében a terepi 

(geodéziai) munkák részarányát növeljük a szokásos fotogrammetriai módszerekhez képest (korábban az ún. „F-

pontos” és a tömbkontúros módszer volt a legelterjedtebb). 

A digitalizálással egybekötött térképszerkesztések kezdetben a területszámítás gyorsítását és a kirajzolás 

megkönnyítését szolgálták. A közelmúltban a térképi adatok számítógépes kezelése érdekében - mint a 

leggyorsabb, így leggazdaságosabb módszert – alkalmazták (lásd a 8. fejezetet). 

A térképkészítési technológia az egyes térképkészítési módoknak, eljárásoknak a tényleges megvalósulás során 

követett folyamata, részfeladatainak összessége, amelyekhez szorosan hozzátartoznak a konkrét folyamat során 

készített munkarészek is. 

Az EOTR-térképek megjelenésének időpontjában (1975) számos, azt megelőzően – a megfelelő pontossági 

előírások szerint készült – térkép állt rendelkezésre, amelyeknek lényegében csak az volt a „hátránya”, hogy a 

térképszelvény „kerete” nem egyezett meg az EOTR szelvényekével. Ennek az áthidalására születtek meg az 

áttérképezés különféle megoldásai (az F.4 Szabályzat és az F.5 sz. Útmutató szerint). 

1.5. táblázat - Az áttérképezés (átdolgozás, átszerkesztés) lehetséges megoldásai 
 

Síkrajzi értelemben Magassági értelemben 

Azonos méretarányú grafikus átvétel Alkalmazható 

Kisebb méretarányú grafikus átvétel Alkalmazható 

Átdolgozás újratérképezéssel Nem lehetséges, tekintettel a grafikus 

ábrázolásra! 

Áttérképezés digitalizálással Alkalmazható 

Egyéb / vegyes módszerek 1:4000 ma esetén a külterületre az 1:10000 

ma EOTR-ben felújított topográfiai 

térképről, nagyítással is átdolgozható volt a 

magassági tartalom. 

A térképek karbantartását (változásainak vezetését) általában ugyanolyan megbízhatósággal kell végezni, mint 

ahogyan az előállítás történt (azaz legtöbbször grafikusan), de a változásoknak csak egy része kerül a térképeket 

kezelő földhivatalokhoz, ezért tartalmilag részben elavulnak. Emellett az analóg térképek állaga is jelentősen 

romlott. 

Megemlítendő, hogy a jelenleg meglévő földmérési alaptérképek egy jelentős része – a fentiek következtében is 

– tartalom, és megbízhatóság szempontjából nem elégíti ki a velük szemben támasztott mai követelményeket. 

Ezek a térképművek a felmérés módszerétől, az ábrázolás méretarányától, a készítés időpontjától függően eltérő 

pontosságúak. Mintegy 50 %-uk – egészen a közelmúltig (2008-ig) az EOV-től eltérő (korábbi) vetületi 
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rendszerű, hagyományos alapú térképlapokon szerepelt, és tartalmilag is részben már avultak, ugyanakkor nagy 

részük csak grafikus formában állt rendelkezésre. Ezeket azonban szintén már átalakították és ún. „digitális 

másolatként” részét képezik a digitális alaptérképi adatbázisoknak. 

Napjainkban nyílt lehetőség arra, hogy egységes koncepció alapján megteremtsük a helyhez rendelhető 

információk modern tárolására és kezelésére alkalmas digitális térképi állományok alapjait és megkezdhessük a 

térképállomány létrehozását. Amennyiben azonban az átalakítás csak az analóg térkép irodai átalakítása (terepi 

méretek tömeges bedolgozása nélkül), a térkép továbbra is csak grafikus értékűnek tekintendő! 

A térinformatika térképi alapjairól 

A földmérési és térképészeti törvény szerint a térinformatikai rendszer: "Az adott célnak megfelelően 

megválasztott hardver és szoftver eszközökre, valamint térképekre felépített számítógépes informatikai 

rendszer, amellyel földrajzi helyhez kötött információkat tartalmazó adatállomány tárolható, illetve kezelhető." 

A fentiekből egyértelmű, hogy a térinformatika térképre épülő informatikai rendszer. Ha az állam és a helyi 

önkormányzat, vagy más felhasználó térinformatikai rendszert alakít ki, akkor alapul az állami térképeket és 

állami alapadatokat kell használni. E térinformatikai rendszerek céljára tehát nem kell új felméréseket végezni 

és ezáltal új térképeket készíteni, hanem a földmérési alaptérkép felhasználásával - tartalmának bővítésével 

(esetleg szűkítésével) – lehetséges és szükséges biztosítani, hogy állandó kapcsolat állhasson fenn az ingatlan-

nyilvántartással és egyéb (kapcsolódó) térinformatikai rendszerekkel. Az ingatlan-nyilvántartási térképen 

átvezetett változásokat az említett térinformatikai rendszerek adatbázisaiban is érvényesíteni kell. 

8. 1.8 Az alappontok szerepe a felméréseknél 

A vízszintes és a magassági felmérésekhez a terepen megjelölt és koordinátákkal rendelkező alappontok 

szükségesek, amelyekre támaszkodva végrehajthatjuk a beméréseket (vagy kitűzéseket). 

Amint korábbi tanulmányaikban láthatták, az alappontok –meghatározássukkal összefüggő pontosságuk alapján 

– különböző rendekbe sorolhatók. Eszerint vízszintes értelemben I-IV. rendű országos alappontok, valamint a 

helyi érdekeket szolgáló V. rendű és ún. felmérési alappontokat különböztetünk meg. Az országos magassági 

alappontok rendűsége: I-III., míg a helyi célokat szolgáló magassági alappontok IV. rendűek. 

Megkülönböztetjük még az ún. háromdimenziós alappontokat, amelyeket egyidőben meghatározott vízszintes és 

magassági koordináta jellemez (ezeket GPS alappontoknak is szokás röviden nevezni). 

Az országos vízszintes és a magassági alappontok, valamint a háromdimenziós alappontokról részletesebben a 

Geodéziai hálózatok c. tárgyban tanulhatnak. 

A térképek létrehozásához szükséges részletmérések céljára azonban az országos alappontok sűrűsége nem 

elégséges, ezért ún. alappontsűrítést kell végezni. Ilyen alappontok az V. rendű vízszintes és a felmérési 

alappontok, valamint a IV. rendű magassági alappontok. 

Alappontokat fotogrammetriai meghatározással is előállíthatunk. Ezek módjairól a Fotogrammetria tantárgyban 

tájékozódhatunk. 

Az országos alappontok munkarészeit az átvétel után a központi adattárban (FÖMI), a felmérési alappontokat a 

megyei földhivatalokban őrzik. Ezeket az adatokat minden további felméréskor kötelesek vagyunk felhasználni. 

Az alappontok legfontosabb nyilvántartási munkarészei a következők: 

• M=1: 25 000 ma. áttekintő vázlat 

• helyszínrajzi pontleírás, 

• koordináta jegyzék, és 

• Jelentés az alappontokról. 

Természetesen ezenkívül más munkarészek is készülnek (mérési és számítási jegyzőkönyvek, meghatározási 

terv/vázlat, stb.), de a későbbi felhasználáshoz a felsoroltak nyújtanak a legtöbb információt. 
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A meghatározások teljes dokumentációjának elkészítéséről a Geodéziai hálózatok és a Fotogrammetria 

tantárgyakban tanulhattak részletesen. 

9. 1.9 Részletmérési módszerek 

9.1. 1.9.1 A részletmérés célja, feladata 

A részletmérés során határozzuk meg a területen fekvő természetes és mesterséges tereptárgyakat. A felmérendő 

tereptárgyakat alakjelző pontjaikkal határozzuk meg. Tehát a részletmérés során mindig csak egyes pontokat 

mérünk be, de természetesen a mérés során rögzíteni kell a pontok közötti kapcsolatokat is, azaz meg kell 

adnunk azt is, hogy melyek az épület sarokpontjai, melyek az utcák, járdák pontja, villanyoszlopok, aknák 

helyei. A részletpontok geometriai adatai mellett rögzítenünk kell még szöveges és más számszerű adatokat is. 

A nagyméretarányú alaptérképkészítésekhez alkalmas adatnyerési módszereket többféleképpen 

csoportosíthatjuk: 

Az adatok eredete szerint: 

• eredeti vagy 

• származékos. 

A tereptárgyakról szerzett információ gyűjtése szempontjából: 

• közvetlen, vagy 

• közvetett. 

Ezeken belül a tényleges módozatok további lehetőségeket kínálnak. Az alapvető adatgyűjtési módszereket a 

következő (1.6. sz.) táblázat mutatja be. 

1.6. táblázat - Az adatnyerési módok összefoglalása nagyméretarányú 

térképkészítésekhez 
 

Eredeti Származékos 

Földi (terepi, 

geodéziai) 
Fotogrammetriai Meglévő (archív) 

anyagból 
Analóg térképből 

a.) Derékszögű 

mérés 

b.) Poláris 

bemérés 

c.) Fél-

automatizált 

felmérés 

d.) Automati-

zált felmérés 

e.) GPS-el 

történő meg-ha-

-----tározás 

a.) Sík (egyképes) foto-

grammetriai 

b.) Sztereo (kétképes) 

– grafikus 

– numerikus 

c.) Ortofotogrammetriai 

d.) Digitális fotogram-

metriai 

e.) Digitális ortofoto-

grammetriai 

a.) Alappontok 

b.) MKH határ-

adatbázis 

c.) Numerikus 

munkák 

(pl. kisajátítások, 

házhelyosztások) 

d.) Digitális adat- 

állományok 

(pl. privatizáció) 

e.) Egyéb szám-

szerű adatokat 

tartalmazó 

Térképek grafikus 

adatainak átvétele: 

a.) vektoros 

digitalizálással 

b.) szkennelést 

követő vektoros 

átalakítások 
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dokumentáció 

Fotogeodéziai felmérések 

- - Tömbkontúros 

- F-pontos, 

- Egyéb vegyes 

Vegyes módszerek 
 

Közvetlen Közvetett adatnyerési módok 

9.2. 1.9.2 A részletpontok rendűsége a korábbiakban és 1996-tól 
(a DAT előírások szerint) 

A részletpontok a térképi tartalomban különböző szerepet töltenek be. Vannak kiemelten fontos pontok 

(településhatár-pontok, közterületi sarokpontok, épületsarok-pontok, különböző műveléssel hasznosított 

területek elválasztó határainak töréspontjai, stb.) és kevésbé jelentős részletpontok. 

A részletpontokat a térkép létrehozásának fontossági elvárásai szerint – kezdetektől - ún. „rendekbe” sorolják. 

Ez a besorolás az idők folyamán többször változott. Az adott besorolást a szakmai szabályozások pontosan 

tartalmazzák, tehát utána lehet nézni, hogy az adott térkép készítésének időszakában milyen fontosságot 

tulajdonítottak az egyes csoportba sorolt részletpontoknak. 

A tananyagban csak a legutóbbi szakmai előírások (ún. DAT) szerinti besorolását szerepeltetjük. 

Léteznek olyan pontok, amelyeket nemcsak vízszintes értelemben, de magassági adatával is meghatározunk. 

Előbbiek a vízszintes, utóbbiak a magassági részletpontok. Vízszintes értelemben általában 4 (kezdetben 3, 

újabban: 5) rendbe sorolták a részletpontokat; magassági értelemben 3 „rend”-et állítottak fel. Ez a besorolás a 

meghatározás elvárt pontosságára is hatással van. Ugyanis, ha a pontok (különösen az I. és II. rendű) a 

megkívánt azonosítási értéken belül nem egyértelműek, megjelölésükről külön gondoskodni kell. 

A pontok bemérését a meghatározandó adatok szerint kétféleképpen végezhetjük: csak vízszintes értelmű 

bemérés; vagy vízszintes és magassági bemérés. Az, hogy milyen értelmű felmérést végzünk, azt mindig a 

felmérés célja határozza meg. Mindkét felmérési mód gyakran előfordul. Végrehajtásukról későbbi modulokban 

(6.-9.) teszünk említést. 

Eszerint a síkrajzi részletek pontjait — a továbbiakban egyszerűen a részletpontokat — a minőségi 

követelmények szempontjából öt rendbe osztjuk: 

R1: a közigazgatási egységek és alegységek jellegzetes határpontjai, valamint a belterületi földrészletek 

közterülettel érintkező valamennyi határpontja. Ezeket – újfelmérésnél – állandó módon, szabatosan kell 

megjelölni (ha egyébként nem volnának ilyen értéken belül azonosíthatók) úgy, hogy belterületen legalább ±3 

cm, külterületen legalább ±5 cm pontossággal azonosíthatók legyenek és fennmaradásuk biztosított legyen. 

R2: a közigazgatási egységek és alegységek, valamint a belterületi földrészletek előbb fel nem sorolt 

határpontjai, a külterületi földrészletek állandó módon megjelölt határpontjai, továbbá az épületeknek, 

építményeknek és a vezetékek felszíni létesítményeinek belterületen legalább ±5 cm, külterületen legalább ±7 

cm pontossággal azonosítható töréspontjai. 

R3: a külterületi földrészletek előzőekben fel nem sorolt határpontjai, az épületeknek, építményeknek és a 

vezetékek felszíni létesítményeinek minden további (pl. szerkesztett) töréspontja, valamint a közlekedési és 

vízügyi létesítményeknek, függőpályáknak és műtárgyaiknak belterületen legalább ±6 cm, külterületen legalább 

±10 cm pontossággal azonosítható töréspontjai. 

R4: azon részletpontok mindegyike, amelyek az előző három rendbe nem sorolhatók be és nem tartoznak az R5 

rendbe. Ilyenek például a melléképületek sarokpontjai, alrészlethatárok pontjai és a különféle létesítmények 

előző rendűségekbe nem sorolható töréspontjai (pl. árok, töltés), melyeket belterületen legalább ±8 cm, 

külterületen legalább ±19 cm pontossággal lehet azonosítani. 
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R5: A termőföld-minőségi osztályok határának pontjai, térségi jellegű területek (településrendezési tervezési 

határ, területfelhasználási övezet, természetvédelmi terület, stb.) határpontjai és a geokód pontok. E pontok 

azonosíthatósága egységesen: ± 2 m. 

A részletpontokat általában a környező, legközelebbi (lehetőleg alap-) pontokhoz viszonyítva határozzuk meg. 

A pontok bemérését a meghatározandó adatok szerint kétféleképpen végezhetjük: 

• csak vízszintes értelmű bemérés; vagy 

• vízszintes és magassági értelmű bemérés. 

Az, hogy milyen értelmű felmérést végzünk, azt mindig a felmérés célja határozza meg: mindkét felmérési mód 

gyakran előfordul. 

A részletpontok meghatározása a mérés geometriája szerint háromféle lehet: ortogonális vagy poláris mérés 

vagy előmetszés. 

Az ortogonális koordinátamérés azt jelenti, hogy a bemérendő pontokat egy mérési vonalra mért merőleges 

koordinátáival határozzuk meg. A két adott pont közötti egyenest a koordináta rendszer abszcissza tengelyének 

nevezzük. Az egyes részletpontokat erre a mérési vonalra mérjük be a részletpontok talppontjának 

meghatározásával, és közvetlenül lemérjük a mérési vonal kezdőpontjától a talppontig tartó abszcissza 

távolságot és mérjük a talppont, és a részletpont közötti ordináta hosszát. 

A poláris koordináta méréskor mérjük az alappontról a részletpontra mutató egyenes irányát és a két pont 

távolságát. Ez a meghatározás ma igen gyakori. A mai korszerű mérőállomások is ezt az elvet követik. Ezekkel 

még foglalkozunk a tanulmányaink során (elsősorban a 6. modulban). 

Az előmetszés elve, hogy a pont helyzetét csak irányokkal határozzák meg. Ennél a meghatározásnál a pont 

helyzetét két ismert pontból mért irányértékek segítségével határozzuk meg. A pont helyzetét a két egyenes 

metszése adja. Ma így viszonylag ritkán mérünk be pontokat, de igen jól használható ez a módszer pl. 

valamilyen okból megközelíthetetlen részletpontok meghatározásához (hídelemek, alagút-bejáratok, 

távvezetékek, stb.). A fotogrammetriában a térbeli előmetszés általánosan használt megoldás. 

Újabban kezd elterjedni a GPS-berendezésekkel történő részletmérés, amelynek szabályai lényegében 

megegyeznek a Geodéziai hálózatok tárgyban megismert elvekkel. 

A részletmérés során szerzett adatok rögzítésére szolgáló munkarészek és legfontosabb jellemzői a következő 

pontbeli (1.9.3.) táblázatban foglalhatók össze. 

További részletesebb ismereteteket a 2-7. modulok, valamint a Fotogrammetria tantárgy tartalmaznak. 

9.3. 1.9.3 A mérési adatok rögzítésére vonatkozó fontosabb 
jellemzők 

1.7. táblázat: A mérési adatok rögzítésére vonatkozó fontosabb jellemzők 
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1.4 ábra: Mérési adatrögzítési folyamat 

10. 1.10 Összefoglalás és ellenőrző kérdések 

A fejezet célja az volt, hogy áttekintést adjon a nagyméretarányú térképezés fontosabb alapfogalmairól a 

későbbi fejezetek (modulok) megértése érdekében. Annak érdekében, hogy ez mennyire sikerült, próbálja 

megválaszolni a következő kérdéseket. 

1. Mit nevezünk nagyméretarányú térképeknek és milyen változatait ismerjük? 

2. Mutassa be az ingatlanügyi szakigazgatás jelenlegi felépítését és kialakulását! 

3. Sorolja fel a fontosabb területi fogalmakat és értelmezze azokat a térképek szempontjából (település, 

fekvések, tömbök, földrészletek, alrészletek, művelési ágak és művelés alól kivett területek)! 

4. Jellemezze az Egységes Országos TérképRendszert és mutassa be a térképek országos számozási rendszerét! 

5. Milyen szerepe van az alappontoknak a részletes felmérésben? 

6. Melyek a részletek bemérésének megoldásai? 
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7. Mutassa be a részletmérés eredményének rögzítésére szolgáló munkarészeket! 
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