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A térképi tájékozódás és helymeghatározás alapjai 
 
A helymeghatározásról általában 
 

Méréseink általában helyhez kötődnek. A mérés helyének meghatározása és leírása a 
mérési jegyzőkönyvben alapkövetelmény. Minden mérést úgy kell elvégezni és 
dokumentálni, hogy az mások által rekonstruálható legyen. A mérés helyét úgy kell 
meghatározni és leírni, hogy mások megtalálják azt. 

Mielőtt ennek módszereit áttekintenénk, nagyon fontos tudatosítanunk, hogy mint 
minden mérés, a helymeghatározás is hibával terhelt. A helymeghatározás, illetve a mások 
által megismételt mérés (rekonstrukció) hibája együttesen megadja azt a távolságot, amely a 
valódi mérés helyét és a rekonstrukció helyét elválasztja. A rekonstrukció pontosságára nincs 
hatásunk (elvileg azt is feltételezhetjük, hogy a rekonstrukciót a jövőben elvégző kutatók 
lényegesen jobb és pontosabb technológiát fognak alkalmazni), a mi feladatunk a mérés 
helyének minél pontosabb meghatározása és a hely hibájának megbecslése és dokumentálása. 

A helymeghatározás egyik legfontosabb kérdése az alkalmazott koordinátarendszer 
megválasztása, amelyben megadjuk a mérés helyét. Fontos, hogy ezt a koordinátarendszert 
mások is ismerjék, és hogy a mérési sorozat kezdetén ezt a rendszert adjuk meg. E kérdés 
részleteit itt nem részletezzük (az a Geoinformatika tárgy tematikájának része), annyit 
azonban érdemes tudnunk, hogy az ún. „földrajzi koordináták” (a földrajzi szélesség és 
hosszúság) nem egyértelműek. Egy adott pont földrajzi koordinátái az egyes térképekről 
leolvasva több száz méteres eltéréseket mutathatnak, ami a térképeken alkalmazott eltérő 
geodéziai alap következménye. A földrajzi koordinátákkal történő helyleíráskor (pl. GPS 
alkalmazásakor) meg kell adjuk azt is, hogy ezek a koordináták mely rendszerben (ún. 
geodéziai dátumon) értendők. Ha pl. megadjuk, hogy ez a koordinátarendszer a WGS84 (a 
GPS ezt használja), akkor ez a későbbi felhasználók számára egyértelművé teszi adataink 
értelmezését. 

A földtudományi gyakorlatban a terepi, de nem precíziós helymeghatározás 
legfontosabb eszköze a GPS. A GPS-mérések végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalók e segédlet más pontján érhetők el. GPS hiányában a helymeghatározás 
legfontosabb eszköze a térkép, a precíziós helymeghatározásé pedig a teodolit. Ebben a 
fejezetben az ezekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 
 
A térkép 

 
A térkép a terep síkban ábrázolt, kicsinyített modellje. A térképi tájékozódáshoz a 

Föld gömbbel illetve ellipszoiddal közelített alakjának síkba fejtését (a térképi vetületeket) 
nem kell ismerjük, és általában elfogadhatjuk azt is, hogy az általunk a terepen használható 
térképek esetén a vetítésből származó hossztorzulások nem jelentősek. 

A térkép modell, vagyis a tereptárgyak, illetve azok alaprajzai egyszerűsített módon 
szerepelnek rajta (maga a síkbeli ábrázolás is az egyszerűsítés, tehát a modell része). Az 
egyszerűsítés két legfontosabb eleme: 

- a jelkulcs; 
- a generalizáció. 

 A jelkulcs azt jelenti, hogy a tereptárgyakat különféle osztályokba sorolják, és az 
egyes osztályokhoz jeleket, illetve jelzési módokat, pl. színeket rendelnek. A generalizáció azt 
jelenti, hogy az alaprajz-szerűen ábrázolt objektumok (illetve az azokat megadó jelkulcs-
elemek) bár alaprajz-szerűek, de kiterjedésük eltér az objektumok valós méretétől, általában 
meghaladja azt. 



MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK © TIMÁR GÁBOR & SZÉKELY BALÁZS 2007 

 2

 A méretarány a modell kicsinyítésének mértéke. A gyakorlatban a méretarány azt 
jelenti, hogy egy térképi hosszegységnek hány ugyanilyen egység felel meg a valóságban. Ha 
a térkép méretaránya 1:25000, akkor pl. 1 térképi centiméter 25000 valóságos centiméternek, 
vagyis 250 méternek felel meg. A méretarány valójában egy hányados (az 1:25000 esetén az 
1 a számláló és a 25000 a nevező), így a „nagy méretarányú” térképek esetén a nevező kisebb 
szám, mint a kisebb méretarányúak esetén. A terepi mérési gyakorlatban a legelterjedtebb 
térképek méretaránya 1:10000, de alkalmazunk 1:25000 méretarányú térképeket is. Az ennél 
kisebb méretarányú térképeken a helymeghatározás pontossága már nem kielégítő. Speciális 
esetekben hozzáférhetők a nagyméretarányú (1:4000–1:1000) kataszteri térképlapok is. 
 A térkép méretaránya alapvetően meghatározza és behatárolja a leolvasással elérhető 
helymeghatározás minőségét, hibáját. A főszabály az, hogy a leolvasás pontossága fél térképi 
milliméter (ez 1:10000 méretarány esetén 5 méternek, 1:25000 méretarány esetén pedig 12,5 
méternek felel meg). Ez a pontosság körülbelül azonos a hobby-GPS készülékekkel elérhető 
helymeghatározás pontosságának. Fontos, hogy a leolvasás pontossága nem automatikusan 
jelenti a térképi helymeghatározás hibáját, hanem annak minimális értékét adja meg. Az 
alkalmazott módszer (tájékozódás, oldalmetszés, előremetszés, hátrametszés) során elkövetett 
hibák ezt a hibaértéket növelni fogják. 
 A méretarány ismeretében már érthetőbbé válik a generalizálás fent említett módszere. 
Egy 7 méter széles műutat pl. a méretaránytól függetlenül kb. 1 milliméter szélességűnek 
ábrázolnak a térképen. Ez 1:10000 méretarány esetén 10 méteres, 1:25000 méretaránynál 
pedig már 25 méteres szélességet jelentene, ami jóval meghaladja a valós értéket. Az alaprajz-
szerűen, de generalizálva alkalmazott jelek esetében csak a geometriai középpont vagy 
középvonal helye biztos. 
 A térképeken általában térképi síkkoordináta-rendszert és földrajzi 
koordinátarendszert találunk. Amint már említettük, az ezek közötti különösen a különböző 
térképek, illetve a térképek és a GPS koordinátarendszere közötti) átszámítás nem egyszerű, 
és nem is tartozik a jelen kurzus oktatási céljai közé. Térképi helymeghatározás esetén a 
mérés helyét a térkép koordinátarendszerében adjuk meg, és megadjuk a térkép 
koordinátarendszerének megnevezését is, ezt általában a térkép bal felső sarkában találjuk (pl. 
„Egységes Országos Vetületi Rendszer”, vagy „1942. évi koordináta-rendszer”). 
 
A térkép tájolása és az északi irány 
 
 A térkép mint a terep síkmodellje akkor használható a legjobban, ha a térképi és a 
terepi irányok párhuzamosak, vagyis a térkép vízszintesen fekszik, és úgy van forgatva a 
vízszintes síkban, hogy álláspontunkból a tereptárgyak valódi iránya egybeessen azok térképi 
irányával. Ilyenkor a térkép tájolva van. A térkép tájolása megkönnyíti a tájékozódást és a 
helymeghatározást. 
 A könnyebb tájolás érdekében a térképen feltüntetik a főirányokat, vagy legalább az 
északi irányt. Az északi iránynak azonban több változata is van, amelyeket ismernünk kell a 
tájékozás pontos (fok körüli pontosságú) elvégzéséhez. 
 A valódi vagy földrajzi északi irány az álláspontunkon áthaladó meridián (hosszúsági 
kör) iránya. Éjszaka kb. fél fok pontossággal meghatározható a Sarkcsillag segítségével, 
nappal (az északi féltekén) a helyi délben (nem a zónaidő szerint, hanem a Nap legnagyobb 
égi magassága, a legrövidebb árnyék idején) a függőleges rúd árnyékának iránya mutat erre. 
 A hálózati észak a térkép kilométer-hálózatának felfelé mutató iránya. A hely 
függvényében több fokkal eltérhet a valódi északi iránytól, ami a fent említett síkba vetítés 
elkerülhetetlen sajátossága. Régebbi (pl. 1980-as évekbeli) turistatérképeken a kilométerhálót 
az alább említett mágneses északra irányozták. 
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 A mágneses észak az iránytű északi végének nyugalmi helyzete által kijelölt irány. 
Mivel a Föld mágneses és földrajzi északi pólusa nem esik egybe (a mágneses északi pólus 
több mint 10 fokkal délebbre van az Északi-sarktól, Észak-Kanadában), a mágneses és a 
valódi északi irány között helyről helyre változó szög (az ún. mágneses deklináció) lép fel. 
Ennek értéke Magyarországon 3 fok körül van; a mágneses északi ennyivel fordul kelet felé a 
valódi (földrajzi) északi iránytól. Katonai térképeken a háromféle északi irány egymáshoz 
képest érvényes helyzetét azok szögértékeivel is megadják. 
 A terepi szögek mérésére iránytűvel ellátott tájolót, nagyobb pontosságigény esetén 
teodolitot használunk, ez a mágneses északi irányt használja, a szögeket ahhoz képest méri. 
Ahogy a fentiekből láttuk, a hálózati és a földrajzi északi irány ettől több fokkal eltérhet. 
 
A térképi helymeghatározás módszerei 
 
 A térképi helymeghatározás célja, hogy terepi álláspontunkat megtaláljuk a térképen. 
Álláspontunk térképi helyének koordinátáit a térkép keretéről, illetve a kilométerhálózat és 
milliméteres beosztású vonalzó segítségével olvashatjuk le. A leolvasott koordinátákkal 
jellemezzük álláspontunkat, mérés esetén annak helyét. 
 A helymeghatározás legegyszerűbb módja a közeli tereppontok alapján, 
tájékozódással történik. Ha egy útkereszteződésben állunk, a térképen jelzett utak 
metszéspontja adja a térképi helyzetünket (ha az utak jele generalizált, akkor figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy csak a középvonaluk térképi helye biztos). Egy ház sarkától egy, a 
térképen is bejelölt egyedülálló fa (ún. jellegfa) irányába mérőszalaggal lemért 15 méteres 
távolság is könnyen megtalálható. Ha lehetséges, mindig ezt a módszert kövessük. De nem 
mindig lehetséges; a geofizikai, geológiai, geomorfológiai mérések és megfigyelések gyakran 
nagy szántóföldek közepén, minden tereptárgytól távol, vagy épp egy erdő mélyén történnek. 
 Ha álláspontunk egy úton, vagy más vonalszerű objektumon (távvezeték alatt) van, 
használhatjuk az oldalmetszés módszerét. Ehhez szükségünk van a vonalobjektumon kívül 
még legalább egy másik, a térképen és a terepen is azonosítható tereptárgyra. Lemérve a 
vonalas objektum és a megcélzott tereptárgy iránya által bezárt szöget, a térképen a vonalra a 
tereptárgy jelétől merőlegest húzva és a tereptárgynál e merőlegesre irányhelyesen felmérve a 
mért szöget 90°-ra kiegészítő szöget, e vonalnak a vonalas objektummal kapott metszéspontja 
adja az álláspontunk térképi pozícióját. Ez az oldalmetszés.  

Az előremetszés annyiban tér el ettől, hogy egy célpont térképi pozícióját kívánjuk 
meghatározni. Ekkor a terepen egy, a térképen jól azonosítható pontra (pl. útkereszteződés, 
kilátó, stb.) állva tájolónkkal meghatározzuk a tereptárgy és a mágneses észak által bezárt 
szöget, majd ezt megtesszük egy másik, a térképen szintén jól azonosítható ponton is. A két 
irányt a térképre feltéve a vonalak metszéspontja adja a kérdéses pont térképi pontot. Az 
előremetszés megbízhatóságát növeli, és hibáját is megadja, ha nem két, hanem három pontra 
végezzük el. 
 Ha álláspontunkhoz nincs közeli objektum (nagy semmi közepén…), de találunk 
legalább három, a térképen és a terepen is azonosítható, látható, pontszerű tereptárgyat 
(hegycsúcs, templomtorony, jellegfa, kereszteződés, oszlop, stb.), akkor alkalmazhatjuk a 
hátrametszés módszerét. Egyenként meghatározzuk a három tereptárgy és a mágneses északi 
irány közötti szöget tájolónkkal. Tájoljuk a térképet, és a három tereppont térképi helyétől 
olyan egyeneseket húzunk, amelyek a mágneses észak térképi irányával éppen a mért 
szögeket zárják be. Optimális esetben a három egyenes egy pontban, álláspontunk térképi 
helyén metszi egymást. A gyakorlatban ez nem fordul elő, a mérési és szerkesztési hibák 
következtében egy háromszög áll elő, álláspontunk pedig ebben helyezkedik el, az 
egyszerűség kedvéért azt a háromszög középpontjában levőnek feltételezzük. A háromszög 
maximális oldalhossza jellemzi a hátrametszés hibáját. A módszer leírása alapján nyilvánvaló, 
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hogy ha van választási lehetőségünk, akkor három nagyon eltérő irányban levő tereppont 
alapján végezzük el a műveletet. Az is nyilvánvaló, hogy a közelebbi tereptárgyak alapján 
kisebb hibával alkalmazhatjuk a módszert, mint a sok kilométerre levők felhasználásával. 
 Az előremetszés, az oldalmetszés és a hátrametszés során felmerülhet az igény, hogy a 
térképre rárajzoljuk az irányokat. Ezért a terepre vigyünk magunkkal ceruzát, radírt, és – 
mivel az eredeti térképlapot nem feltétlenül akarjuk összefirkálni – a térképlapok fénymásolt 
változatát is. A fénymásolt terepi példányokat csatolhatjuk a jegyzőkönyvhöz is, és 
feltüntethetjük rajtuk az álláspontok, mérési helyek elhelyezkedését is, ami a feldolgozás vagy 
a mérés rekonstrukciója során fontos eszköz lehet. 
 
Tájékozódás korlátozott látási viszonyok között (erdő, köd) 
 
 Méréseink egy részét erdőben kell elvégeznünk, ahol az álláspont helyének 
meghatározása GPS nélkül különösen nehézkes feladat. Ilyenkor azonosítható tereppontról 
(pl. ösvény kereszteződése, szikla, horhosok elágazása) kell irányt és távolságot mérni iránytű 
és lépésszámlálás segítségével. Utóbbi különösen bizonytalan módszer, de van olyan helyzet, 
amikor nincs más. Lépéspárt számolunk (hányszor léptünk bal lábbal), ezt átlagosan másfél 
méterrel kell szorozni. Alacsonyabb emberek esetén vegyünk kisebb távolságot, és 
számoljunk azzal is, hogy a rossz terepviszonyok, sűrű növényzet is csökkenti ezt az értéket. 
Erős lejtő esetén azzal is számolnunk kell, hogy a térképen nem a lejtő valódi hossza, csak 
annak alapja jelenik meg távolságként. (A terepviszonyok miatt rövidülő lépéshossz és a 
lejtőszámítás ellentétel irányban befolyásolja a mért távolságot, és első közelítésben kiejtik 
egymást.) A felhasznált fix álláspont (pl. kereszteződés) irányát úgy is megjelölhetjük, hogy 
egy kolléga ott marad, és pozícióját erős fényű zseblámpával jelzi. 
 Ködben a hagyományos módon végzett helymeghatározás nem működik, hirtelen 
leereszkedő sűrű köd esetén a feladat mielőbb azonosítható útra térni. Ilyenkor iránymenetet 
hajtunk végre iránytűvel a legközelebbi útra nagyjából merőleges irányban. Ha mérésünket 
félbe kell hagyni a köd miatt, a könnyebb folytatáshoz jelöljük meg utolsó álláspontunkat, 
mérési helyünket leszúrt bottal vagy kőrakással, vagy más azonosítóval. Ne feledjük, enélkül 
gyakorlatilag lehetetlen visszatalálni, a ködös táj annyira különbözik attól, amit tiszta időben 
ott látunk. 
 
A térképi helymeghatározáshoz szükséges terepi eszközök 
 

- térkép (fénymásolat is megfelelő) 
- tájoló 
- milliméter-beosztású vonalzó 
- szögmérő 
- mérőszalag 
- ceruza 
- lépésszámláló 
- zseblámpa 

 
Helymeghatározás teodolit felhasználásával 
 
 A terepen használható tájolókkal (mint a tükrös rendszerű ún. Bézard-tájolóval, mind 
pedig a tájfutásban használt laptájolókal) a mágneses északhoz képest 1-2 fok pontossággal 
tudunk mérni, de már ez is nagy gyakorlatot igényel (a sorok írói pl. minden gyakorlatuk 
ellenére soha nem tudtak 3-4°-nál pontosabban mérni laptájolóval). Ha pl. hátrametszésnél 
nagy pontosságra van szükség, akkor teodolittal mérünk. 
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A teodolit egy háromlábon álló, vízszintes síkban, függőleges 

tengely mentén elforgatható feltéttel, finom szögbeosztással ellátott, 
és vízszintes tengely mentén függőlegesen is billenthető, szintén 
szögbeosztással ellátott távcső. A távcsőben különféle jelölőhálózat, 
de legalább célkereszt látható. Leggyakrabban a feltét kettő, esetleg 
három állítócsavarral van ellátva, továbbá egy vagy több libella 
(vízmérték) van a forgatósíkkal párhuzamosan beépítve. A teodolit 
ezenkívül tartalmaz még egy pontos iránytűt is. A távcsővel 
párhuzamosítva lehetnek még különféle, célzást segítő jelek, a 
teodolit  tartozékai között pedig általában van pl. függőón is. Egyes 
teodolitoknál a függőleges tengelyben a pontraállást segítő kis távcső 
van beépítve. 

A teodolit a háromlábon (tripódon) áll a mérés közben, és első lépésben a függőleges 
tengelyét a libellák segítségével valóban függőleges, asztalát vízszintes irányba kell állítani 
úgy, hogy a tengely átmenjen a mérendő ponton. Ezt pontraállásnak nevezzük. Ezt úgy érjük 
el, hogy már nagyjából vízszintesre, és nagyjából a mérendő pont fölé állítjuk a műszertalpat 
az állványlábak megfelelő beállításával. Ezután a talpcsavar segítségével rögzítjük a műszert 
a talpon úgy, hogy oldalirányban kissé még csúsztatni lehessen. A függőleges távcső vagy 
függőón segítségével a műszert olyan irányba csúsztatjuk, hogy a függőleges tengelye még 
pontosabban a mérendő pont fölé kerüljön. (A függőón csak szélcsendes időben ad kielégítő 
megoldást.) Ezután az állítócsavarok segítségével műszert vízszintezzük, folyamatosan 
figyelve a műszeren található (kör alakú) szelencés libellát, vagy ennek hiányában a csöves 

libellá(ka)t. (Ha csak csöves libella van a műszeren, akkor a 
távcsövet lazán körbeforgatjuk, hogy meggyőződjünk több 
irányban a vízszintezésről). Ha a vízszintet elértük, újra 
ellenőrizzük, hogy a műszer függőleges tengelye mennyire 
pontosan áll a mérendő pont fölött. Ha a pontosság még nem 
kielégítő, kissé ismét elcsúsztatjuk a műszert a talpon a megfelelő 
irányba, és újra vízszintezünk. Ezt ismételgetjük addig, amíg a 
pontraállás és a vízszintezés egyszerre teljesül. Ekkor a talpcsavart 

óvatosan megszorítva rögzítjük a műszer vízszintezett állapotát. Ezután a feltét alapkörét az 
iránytű segítségével északi irányba tájoljuk. 

Pontraállás után a műszer 
gyakorlatilag tájolóként is használható. 
Magától értetődő, hogy csak olyan 
objektumokat tudunk mérni, amelyeknél az 
összeláthatóság biztosítható. Távoli, ismert 
tereppontok irányszöge is megmérhető, a 
gyakorlatban azonban közeli, nagyon 
pontosan ismert koordinátájú geodéziai 
alappontokra irányzunk, amelyeket egy-egy 
felmérő kolléga (figuráns) mérőléccel jelöl 
meg (a mérőléceket is függőlegesen kell a 
pontra állítani). A mérőléceken deciméter- 
és centiméter-beosztás is van, és abból, hogy 
a teodolit látómezejének függőleges tenge-
lyén egy ilyen osztás mekkora szög alatt 
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látszik, a mérőléc távolsága is megbecsülhető. A távolságmérésre azonban rövid (50 méter 
alatti) távon a mérőszalag, illetve a barkácsboltokban már elérhető áron kapható, bár messze 
nem geodéziai pontosságú lézeres távmérő jobban használható. 
 
 
Helymeghatározás mérőállomás segítségével 
 

A mérőállomás tulajdon-
képpen nem más, mint egy lézeres 
távmérőkészülékkel és adattároló 
elektronikával kiegészített teodolit. 
Ennek megfelelően kezelése 
némiképp bonyolultabb a hagyo-
mányos teodoliténál, viszont 
kisebb területek felmérésében 
nagyon hatékony, nagyszámú pont 
pozíciójának akár mm-es pontos-
ságú meghatározását teszi 
lehetővé. 
 A mérőállomást úgy 
használjuk, hogy egy ismert pontra 
(vagy egy olyan pontra, amelynek 
a pozícióját más módszerrel a 
mérés megkezdése előtt meg-
mértük), az ún. alappontra pontra-
állunk, majd ebből a pontból a pont 
környezetében lévő, megmérendő 
pontok pozícióját a műszerrel 
meghatározzuk. 
 A mérést a teodolitnál leírt módszerrel, pontraállással kezdjük. A különbség csak 
annyi, hogy a műszerbe a pontraállás után a pont háromdimenziós koordinátáit is be kell 
táplálni. Innentől kezdve a műszer képes számolni külső pontok koordinátáit is. Erre úgy van 

lehetőség, hogy a műszer lézernyalábot bocsát ki, amely egy, a mérendő 
pontra állított kitűzőlécre szerelt prizmáról vagy fémlapról 
visszaverődve visszajut a műszerbe, és a műszer a visszavert jel 
elemzéséből kiszámítja a céltárgy távolságát. A távolság és az irányszög 
ismeretében nemcsak a pont horizontális koordinátái, hanem a 
magassága is meghatározható a műszer pozíciójához képest. Mivel a 
mérés kezdetén a műszer pozícióját is megadtuk valamely 
koordinátarendszerben, a műszer külső pontok koordinátáit is ki tudja 
számolni. Egy-egy pont mérése az igényelt pontosságtól függően 
néhány másodperctől fél percig terjedhet. 
 A mérés végeztével megfelelő csatlakozókábel segítségével az 
eredményadatokat (általában a mért pontok X,Y,Z koordinátáit és más 

kiegészítő adatokat) laptopra vagy személyi számítógépre tölthetjük le. A műszer használata 
rendkívül hatékony, ha a mérendő pontok nincsenek túlzottan távol az alapponttól (vagyis ha 
a figuráns a prizmával viszonylag gyorsan végig tudja látogatni őket). További előny, hogy az 
eredményeink közvetlenül számítógépes formában állnak elő. 


