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IV. TÉRKÉPEZÉS

1. TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSE

A térképkészítés a geometriai adatnyerési eljárásokhoz kötődő, a részletes felmérést követő utolsó munkafázis,
amelynek eredményeként állítjuk elő a térképeket.

A térképezés egy ősi tudomány, hiszen elődeink már a ’régi időkben’ is megfigyelték környezetüket és megpróbálták
azt a maguk módján ábrázolni. Ismeretes az, hogy például az ókori Egyiptomban, kezdetben véséssel, később pedig
papiruszon készültek különféle térképszerű rajzok. A térképezés fejlődésére a felfedezések kora is erőteljes hatást
gyakorolt. A középkorban a katonai egységek mozgása kapcsán növekedett meg a térképek iránti igény. A mai
értelemben is kiemelhető produktumnak tekinthető a közismert fametszetű Lázár deák térkép 1528-ból, amelyen már
települések, hegyek, vizek és névrajz is megtalálható. Ezt az első magyar térképműként is szokás emlegetni, és azt a
következő 4.1.1. ábra szemlélteti.

4.1.1. ábra. Tabula Hungariae  [i]
A Magyar  Királyságról  készült  első fennmaradt nyomtatott  térkép készítője Lázár deák néven ismert.



Napjainkban a térképeknek két alapvető típusa ismert, az egyik a hagyományos analóg térkép, a másik pedig a
számítógéppel előállított digitális térkép. Ma már egyre inkább az utóbbi használata válik általánossá. Az elsőt –
megrajzolása után – akár kézben tartva is tanulmányozhatjuk, a másodikat pedig szemlélhetjük akár egy számítógép
monitorján is, de ki is nyomtathatjuk azt, ha arra esetleg igény van. Ami a meglévő hagyományos térképeket illeti, azok
digitális átalakítása hazánkban már mintegy két évtizede zajlik, de ezt a tevékenységet még ma is gyakran kell, sőt a
jövőben is szükséges lesz időnként végrehajtani. Az utóbbi megállapítás természetesen nem azt jelenti, hogy ma az
ország legfontosabb alaptérképei ne lennének hozzáférhetőek digitális formában.

2. TÉRKÉP FOGALMA, MÉRETARÁNYA, TARTALMA ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A térkép

Ha a térkép fogalmát definiáljuk, akkor egy lehetséges megközelítés erre a következő: a térkép a földfelszínen
található természetes alakzatok, az épített környezet létesítményeinek, épületeinek, műtárgyainak arányosan
kicsinyített síkbeli ábrázolását jelenti. Egy-egy térképet, annak előállítói, mindig sajátos céllal készítenek. A térképen a
definícióbeli alakzatok, létesítmények, stb. ábrázolása mindig azok alakjellemző pontjaival történik, kivéve, ha ezt a
méretarány nem korlátozza. Amennyiben a számunkra fontos tereptárgyak az előzőek szerint nem térképezhetők,
akkor azok szemléltetésére egyezményes jeleket használnak. Az imént felvetődött a méretarány fogalma is – vajon mit
is értünk ezen?

Méretarány

A méretarány (M) a következő összefüggéssel adható meg:

Ha az előző képletben közölteket értelmezzük, akkor ez azt jelenti, hogy egy M = 1:2000-es méretarányú térképen 1mm-nek 2m
vetületi hossz felel meg. A 2000-es szám, a méretarányszámot jelöli,  és ez az érték minél kisebb, a térkép annál részletesebb,
minél nagyobb, annál kevésbé részletes. Ezek alapján az is megállapítható, hogy egy tervezett térkép méretaránya, a térképi
felrakás pontosságán keresztül, meghatározza a részletes felmérés pontosságát is. Természetesen ennek a fordítottja is igaz,
miszerint a részletes felmérés pontossága bizonyos mértékben behatárolja a készítendő térkép méretarányát. Mind a
nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban az M = 1:5000 jelenti azt a méretarányt, amelynél nagyobb méretarányokban az
ábrázolandó objektumokat, azok töréspontjainak összekötésével, azaz alakhelyesen térképezik. Az előző értéknél kisebb
méretarányokban az egyezményes jelek is szerepet kapnak. Az egyezményes jelek az általuk bemutatott tereptárgyakat nem
azok valódi méreteivel szemléltetik, szerepük az objektum jellegének és "ottlétének" bemutatása.

A térképek méretarány szerinti csoportosítása csak közel egységes, az egyes érintett szakterületeknél (pl. geodéziai,
földrajz) lehetnek kisebb eltérések. Egy, a gyakorlatban ismert csoportosításként a következő adható meg:

A térkép tartalma

A térkép – amint az a nevéből is kiderül – a térnek a képe, amelyhez természetesen számos szöveges információ is
társul még. Ami a térkép tartalmát illeti, szokás egyrészt annak geometriai és szöveges tartalmáról, másrészt annak
egyezményes jeleiről is beszélni. A geometriai tartalom magába foglalhatja csak a síkrajzot, vagy a síkrajzot és
domborzatot (magassági tartalmat) egyaránt. Az első esetben a térképen feltüntetendő objektumoknak a vízszintes
vetületi alaprajza a lényeges, azaz 2D ábrázolásról van szó. Ilyen típusú térképnek tekinthető az ingatlan-nyilvántartási
térkép. A második esetben nemcsak a síkrajzi információ, hanem a domborzati adatok is lényegesek. Ilyenkor
szoktunk topográfiai térképekről beszélni.

A síkrajzi térképen – amint azt az elnevezés is mutatja – a síkrajz a lényeges. Az ide sorolható térképek a
nagyméretarányú térképek. Ezeket az adatbőség, a részletekre kiterjedő szemléltetés jellemzi. A nagyméretarányú
(síkrajzi) térképeken többek között a következőket szokás ábrázolni: közigazgatási, jogi határok; természetes
alakzatok határvonalai; művelési ágak határai; építmények, épületek, támfalak, utak, vasutak, vízfolyások és azok
kapcsolódó műtárgyait, stb.. A domborzati térképeken a magasságok ábrázolása elsősorban szintvonalakkal történik,
de a szemléltetésnek léteznek másféle lehetőségei is, mint például a csíkozásos vagy a szintfokozatos technika. A
szintvonalak a terep olyan görbe vonalai, amelyek annak azonos magasságú pontjait kötik össze. Szintvonalas



ábrázoláskor lényeges adat két szomszédos szintvonal magassági eltérése, amelyet alapszintköznek hívnak. A
bányatelek térképeken például ez az érték a vonatkozó utasítás szerint 5 m, de ha azt a térképezendő terület
domborzata indokolja, akkor használható felező, vagy akár negyedelő szintvonal is.

Minden egyes térképhez tartozik szöveges magyarázat is. Annak függvényében, hogy ez a térképlapon hol található
beszélhetünk névrajzról (kereten belüli megírások), vagy keretrajzról (kereten kívüli megírások).

A névrajzra példaként megadhatjuk azt, hogy Zala folyó, vagy azt hogy Gellért-hegy.

A kereten kívüli megírások kapcsán először vizsgáljuk meg a nagyméretarányú, majd pedig a közepes méretarányú
állami alaptérképeket. Egy nagy méretarányú térképlap keretvonalán kívül a következőket kell feltüntetni: méretarány;
vetületi rendszer; magassági referencia rendszer (alapszint); az érintett község neve, statisztikai kódja; az érintett
községhez/városhoz tartozó területek fekvése (külterület, belterület, zártkert); a térképlap és a hozzá csatlakozó
szomszédos térképlapok sorszáma; a záróhelyszínelés éve; stb.. A topográfiai térképeken kettős keretvonal található.
A belsőn belül van kirajzolva a fokhálózati vonalak képe és a síkvetületi km-es koordináta-hálózat. A belső és külső
keretvonal között láthatók a csatlakozó vetületi sáv rövid szakaszai. A keretvonalon kívül pedig a következőket szokták
megadni: méretarány; vetületi rendszer; magassági alapszint; mágneses elhajlás; vetületi meridián-konvergencia;
csatlakozó térképlapok számai; adatnyerés módja; alkalmazott jelkulcs; stb..

A térkép tartalma kapcsán esett szó már az egyezményes jelekről is. Velük szemben az egyértelmű elvárás az, hogy
azok minél egyszerűbbek legyenek, és jól ábrázolják azt az alakzatot, amit szemléltetni kívánunk. Lényeges
jellemzőjük azok geometriája (alaprajz) és színük. A színek használatára néhány példát is megadhatunk. Eszerint a
vízfolyásokat kékkel, az erdős területeket zölddel, a szintvonalakat barnával szokás jelölni. A művelési ágakhoz
kötődően (pl. szőlő) kitöltő jeleket szokás használni. Térképkészítéskor az alkalmazott egyezményes jelek és szöveges
magyarázatok gyűjteményét jelkulcsnak nevezik.

Amennyiben a térképezéskor a pontosság kérdése felvetődik, azt háromféle jelzővel is lehet társítani. Szokás beszélni
a térkép alaki, helyzeti és tartalmi pontosságáról. Az alaki pontosságon azt értjük, hogy az ábrázolt objektumok
valóban azok alakjellemző pontjaikkal lettek a térképen rögzítve, vagy sem. Lényeges dolog itt a generalizálás
(összevonás) problémája, amely az ésszerűségre, ugyanakkor viszont az eredeti geometria minél kisebb mértékű
torzítására törekszik. A helyzeti pontosság a térképi és természetbeli kölcsönös helyzet összehasonlításán alapul. E
jellemző minősítéséhez helyszíni összemérések szükségesek. Végül a tartalmi pontosság "jósága" nem más, mint a
térkép és a terep kívánalom szerinti tartalmi azonossága. Mindhárom pontossági minősítéshez helyszíni bejárás,
szakzsargonnal kifejezve, helyszínelés szükséges.

Térképek osztályozása

A pontossági kérdések áttekintése után térjünk rá a térképek osztályozására. A méretarány szerinti csoportosításukat
már korábban elvégeztük, most nézzük meg azt, hogy milyen más szempontok is jöhetnek még szóba.

Egy következő fontos szempont lehet a térképi adatok forrása.

Ez alapján beszélhetünk:

felmérési térképekről,
 
levezetett térképekről.

Ismeretes, hogy míg a felmérési térképek adatállománya elsődleges geometriai adatnyerésből (földi, műholdas,
fotogrammetriai, távérzékelési) származik, addig a levezetett térképeknél az adatgyűjtés másodlagos módszerekkel
(digitalizálás és szkennelés) történik.

Egy további osztályozási szempont a térképi ábrázolás jellege.

Eszerint megkülönböztethetünk:

geodéziai,
 
topográfiai és
 
földrajzi térképeket.

A geodéziai térképeket a nagy méretarány, a részletesség az alak- és mérethelyesség jellemzi. A topográfiai térképek
ábrázolják a domborzatot is, kisebb pontosságúak, sokszor levezetett térképek, és azokat előszeretettel használja a
földtudomány és a környezetvédelem. A földrajzi térképek kisméretarányúak, kevésbe részletesek, alkalmasak a
természeti és társadalmi jelenségek elhelyezkedésének, kapcsolatának és időbeli változásának szemléltetésére.
Legfőbb felhasználójuk a földrajz egyes szakterületei.



A térképek az adathordozó alapján is elkülöníthetőek. Ez alapján beszélhetünk:

hagyományos térképi adathordozókról és
 
digitális adathordozókról.

A hagyományos térképi adathordozók között említhető meg a papírlap, az alumínium lemezre rögzített papírlap és a
mérettartó műanyag fólia. Itt jegyezzük meg azt, hogy a hagyományos térképek – azok mérettartása végett – speciális
tárolási körülményeket igényeltek (térképszobák). A digitális térképek tárolhatók magán a számítógépen, vagy
valamely digitális adathordozón. Ezek lehetnek pl. CD, hordozható winchester, vagy akár egy pendrive.

A térképek tanulmányozása kapcsán érdemes még röviden két nagy térképcsoporttal külön is foglalkozni. Ezek az
állami alaptérképek és a tematikus térképek. Az állami alaptérképek egy ország egészét hézagmentesen lefedő,
egységes szempontrendszer alapján előállított térképművek, amelyek használata, az azokat igénylő szakterületek
számára, alapvető és nélkülözhetetlen. Ide tartoznak az állami földmérési (kataszteri) és a topográfiai térképek. A
másik térképcsoportot a szakági térképek jelentik. Ezek között említhetjük meg a földtani, erdészeti, talajtani és
bányászati térképeket. Egy igen fontos bányatérkép például a bányatelek térkép, amely az ingatlan-nyilvántartási
térkép másolatán készül.

3. HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPKÉSZÍTÉS, TÉRKÉPI TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA

Mindenképpen e rész ismertetése elé kívánkozik az a megjegyzés, hogy a "manuális" térképkészítés – tekintettel a
digitális térképezés napi gyakorlatban való általános elterjedésének – manapság egyre inkább háttérbe szorul.

A terepi felmérést követően a hagyományos térképkészítés alapjául egyrészt a geometriai rendért felelős, és
számunkra rendelkezésre álló alappontok és bemért részletpontok koordinátái valamint a terepen megrajzolt manuálé
(helyszínrajz) szolgálnak. A térképhordozóra/térképlapra először a tervezett szelvény keretvonalát szerkesszük meg.
Erre például alkalmas egy szelvénykeret-felrakó vonalzó. Gyakran használtak hálózatfelrakó lemezeket is erre a célra,
amelyek anyaga kis hőtágulású fémötvözet, és amelynek szabályos rácshálózatú furatain keresztül egy leszúró tű
segítségével a térképlapon rögzíthető egy 5 cm, vagy 10 cm oldalhosszúságú négyzetes koordináta-hálózat. Ennek
metszésvonalai (őrkeresztjei) jelentik adott vetületben az egész koordinátákat, ha már azokat előzetesen
megterveztük. Az elkészült koordináta-hálón belül először felrakjuk az alappontokat és a részletes felmérést támogató
esetleges kisalappontokat. Ezt követően a részletpontok felrakása megoldható ortogonális vagy poláris módszerrel.
Ortogonális felrakáshoz például használható a Majzik-féle háromszögpár, poláris felrakáshoz pedig a poláris felrakó.

A továbbiakban a 4.3.1., 4.3.2. 4.3.3. és 4.3.4. ábrákon bemutatunk négy hagyományos módon elkészített
bányatérképet.



4.3.1. ábra. Zsujta I.  bányatelek átnézeti térképe
Nagyfelbontású verzió letöltése 

4.3.2. ábra. Zsujta I.  bányatelek térképe
Nagyfelbontású verzió letöltése 

javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_1.jpg')
javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_1.jpg')
javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_1.jpg')
javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_2.jpg')
javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_2.jpg')
javascript:goToLocal('_contentDE/MFGGT6002/4/3_1/shq/4_2_2.jpg')


4.3.3. ábra. Zsujta I.  bányatelek tervtérképe
Nagyfelbontású verzió letöltése 
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4.3.4. ábra. Zsujta I.  bányatelek környezetvédelmi térképe
Nagyfelbontású verzió letöltése 

Térképi területek meghatározása

Térképi idomok területének meghatározása történhet numerikus és grafikus módszerekkel. A numerikus eljárás
lényege az, hogy a meghatározandó terület egyenes oldalélekkel lehatárolható, és a számításkor az egyes élek
találkozási pontjait, a terület koordinátákkal rendelkező sarokpontjait használjuk fel. A 4.3.5. ábrán látható terület
számítása a felső és alsó határoló élek által lehatárolt trapézok segítségével megoldható.
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4.3.5. ábra. A numerikus területszámítás egy ismert  módszere

A terület mértékének meghatározásához a következő összefüggés használható fel:

Szabályos élekkel bíró térképi terület mértéke közelítőleg számítható szabályos geometriai idomokra (pl.
háromszögekre) való felbontással is, és itt a módszerbe bevont élhosszak leméréséhez csupán csak egy
léptékvonalzóra van szükségünk.

Planiméter

A grafikus területmérés eszköze a planiméter. A planimétert integrátornak is szokás nevezni, mivel vele a
területmérés integrálást jelent. A 4.3.6. ábrán egy poláris planiméter sematikus ábrája látható.

4.3.6. ábra. Területmérés poláris planiméterrel



A területmérés lényege az, hogy a planiméter mérőcsúcsát a meghatározandó terület kerületén végigvezetik, és a
mérőcsúcs mozgását egy számlálómű regisztrálja. A fordulatszámlálóról a körbejárás megkezdését megelőzően (n1)

és annak befejezésekor (n2) értékeket olvasunk le. Természetesen a méréseket nem egyszer, hanem többször

(minimum háromszor) meg szokták ismételni a nélkülözhetetlen ellenőrzés miatt, sőt még a körbejárás irányát is
változtatják. Ha az (n2 - n1) különbségek közel megegyeznek, akkor azok beátlagolhatók és az alábbi összefüggéssel

számítható a kérdéses terület:

A képletben C a planiméter állandóját jelenti, amelyet előzetes kísérleti mérések útján határoznak meg. Ehhez az adott
méretarányú térképen egy ismert nagyságú területet használnak fel. Ez lehet például egy tetszőleges négyzet, amelyet
négy őrkereszt határoz meg. A már ismertetettek szerint többször is végigvezetve ennek a négyzetnek a kerületén a
planiméter mérőcsúcsát az aktuális mérőkarhossznak megfelelően levezethető a beátlagolt különbség, amelyet a
fordulatszámláló segítségével határoztunk meg. Ez alapján pedig már C értéke a következőképpen számítható:

A planiméterek két típusát használták/ják. Ezek a poláris és az ortogonális planiméterek. A poláris planiméter
poláris koordináta-rendszerben dolgozik, az ortogonális planiméter viszont derékszögű síkkoordináta-rendszerben
végzi a területmérést. A gyakorlatban inkább a poláris planiméterek használata terjedt el. Az ortogonális planiméternek
nincs a mérés közben rögzített pólusa, az a térképlapon gördülő hengereivel képes elmozdulni. A mérőorsó – a poláris
planiméterrel ellentétben – nem érintkezik közvetlenül a térképlappal, hanem csak más szerkezeti elemek útján, ezért a
megmérendő területtel csak közvetve függ össze.

Grafikus területmérést korábban végeztek még un. húros planiméterrel (százaskörző) is, ennek a részleteire azonban
most nem térnénk ki.

4. DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉS

Digitális térkép

Digitális térképen, a szakterületen egy olyan komplex számítógépes adatállományt (geometriai és leíró adatok
összességét) szokás érteni, amely megfelelő térképező szoftverek segítségével a számítógép monitorján
megjeleníthető, és fizikai valóságában rajzgépek segítségével kinyomtatható. Egy ilyen térképen az egyes térképi
alakzatoknak egyedi azonosítója van, és azok definiálása önálló objektumokként történik. A számítógépes térképek
iránti fokozódó igényt a terepi digitális mérőeszközök elterjedése, a számítógépes nyilvántartások és a térinformációs
rendszerek megjelenése ösztönözte. Amint az előzőekből is kiderül a digitális térkép hátterét, és egyben
legköltségesebb részét az adatok jelentik. Ezek pedig lehetnek helyre vonatkozó, és ahhoz társított un. attribútum
adatok. A digitális térkép geometriai adatainak előállítása függ az adatgyűjtés módszerétől. A terepi adatnyerés
végrehajtható mérőállomással vagy GPS vevőkkel, továbbá elkészült műholdas és légi felvételek felhasználásával. Egy
másik lehetőséget biztosít a már meglévő térképek digitális átalakítása. Az előbbieket elsődleges, az utóbbiakat pedig
és másodlagos adatnyerési eljárásoknak hívják. Ezeket a tananyagban már áttekintettük, illetve fogjuk még tárgyalni,
ezért velük e helyen most nem indokolt részletesebben foglalkozni. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a
készítendő térkép méretarányához az adatgyűjtés módszere szorosan igazodik. Megjegyezzük azt is, hogy a leíró
adatokat is nyerhetjük elsődleges és másodlagos módszerekkel, azaz azokat közvetlenül vagy mi gyűjtjük össze, vagy
erre a célra esetleg már meglévő dokumentumokat használunk fel.

Digitális másolattérkép

Szokás még digitális másolattérképről is beszélni, amelyet az eredeti hagyományos térkép
számszerűsítésével/digitalizálásával hoznak létre. Ennek funkciója a tárolt analóg térképek megőrzése, azaz az
archiválás. Ezeket a térképek megőrzik ugyan a geometriai rendezettséget, egyes részeik nagyíthatók/kicsinyíthetők,
ugyanakkor az egyes térképi alakzatok között nincs semmilyen kapcsolat.

Hagyományos és digitális térképek

Ezek után a 4.4.1. táblázatban különböző szempontok alapján hasonlítsuk össze a hagyományos és digitális
térképeket, rávilágítva azok az utóbbi használatának előnyeire!



Szempont Hagyományos térkép Digitális térkép

méretarány rögzített változtatható

struktúra nem szétválasztható a térképi elemek (réteg, objektum)
csoportokban vannak

előállíthatóság lassú, kézi munka gyors számítógépi munka

költség átlagos hosszabb távon olcsóbb az előzőnél

pontosság nem homogén homogén

minőség/pontosság romlik a tárolással nem változik

adatfrissítés bonyolult egyszerű

információnyerés jó kiváló

frissítés nehézkes, de megoldható könnyen megoldható

elemzés lassú gyors

tárolás speciális és helyigényes kis helyigény, számítógépes
adathordozón

Most pedig a 4.4.1.és 4.4.2. ábrákon mutassunk be egy példát a digitális térképre!

4.4.1. ábra. Egy bányaüzem digitális  térképe
Nagyfelbontású verzió letöltése 
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4.4.2. ábra. Egy bányaüzem digitális  3D modellje

A következő 4.4.1. animációval a digitális térképet felépítő különböző rétegeket mutatjuk be.

 DIGITÁLIS TÉRKÉP ALKOTÓRÉTEGEI




4.4.1. animáció

5. Térképező SZOFTVEREK

A digitális térképezés támogatására először speciális térképező szoftvereket fejlesztettek. Természetesen nálunk is
alkalmaztak mind külföldi, mind pedig hazai programokat is. Talán kijelenthető az, hogy a hazai gyakorlatban az első
ilyen úttörő szoftver a magyar fejlesztésű Interaktív Térképező rendszer (ITR) volt, amelyet ekkor még csak a
síkrajzi térképek elkészítéséhez használtak. A kezdeti időszakban még DOS-alapú ITR nagyon népszerű volt a
földmérők körében, talán ennek is volt köszönhető az, hogy a földhivatali gyakorlatban elterjedt, és ma már általánossá
vált.

Később kezdtek terjedni a CAD alapú programok is, ahol a térképezés megvalósulása az eredeti szoftverek
továbbfejlesztésének volt köszönhető, ami általában egy menübeli megnevezésbe foglalt utasítások összességét
jelentette. Példaként erre az AutoCAD Map szoftver adható meg.

A térinformatikai szoftverek piaci megjelenése és terjedése következtében a térképezés e térbeli vizsgálatokat is
lehetővé tevő programok egy elkülönült moduljává vált. Magyarországon az erdészeti felmérés és térképezés
végrehajtására elkészítették a Digiterra Map programot (4.5.1. ábra).

4.5.1. ábra. A Digiterra Map program képernyője

A piacon számos professzinális szoftver vásárolható meg. Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – megemlíthetjük
például a következőket: ArcView, Microstation, AutoCAD Civil 3D, stb.

Az előzőeken kívül vannak ingyenesen felhasználható térinformatikai programok is, mint például a 4.5.2. ábrán látható
Quantum GIS (QGIS), vagy mások.



4.5.2. ábra. A Quantum GIS program képernyője
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