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MÉM ORSZÁGOS FÖLDUGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL

Földmérési Fõosztály

20402/1977
Tá~g~: Országos negyedrendü viz-
sz~ntes alappontlétesitési sza-
bályzat kiadása

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 12/1969.

IllI.ll./ Karm. számú rendelet végrehajtására kiadott 6/1969.

1111.11./ ~~~~ számú rendelet 48. §-ában biztositott jogkör

gyakorlására a MÉIvI-OFTH vezetõjének 35800/1969. OFTH számú

szabályoz,ása II/e. sz. pontjában adott felhatalmazás alapján
a "Szabályzat az országos negyedrendü vizszintes alappontok

i létesitésére" cimü szabályzatot /a továbbiakban: Szabályzat/
f kiadom. '".

A Szabályzat 1977. augusztus l-én lép hatályba. Elõirásait

kötelezõen alkalmazni kell a vizszintes negyedrendü alappon-

toknak az egységes országos vizszintes alapponthálózat felsõ-

rendü pontjai és negyedrendü fõpontjai keretében végzett lé-

tesitése munkálatainál.

A Szabályzat hatálybalépésével egyidejüleg a 609/1966. /T.8./

ÁFTH szám alatt kiadott "Utasitás a negyedrendü vizszintes

alappontok létesitésére" és a 34743/1969. OFTH szám alatt ki-
i
f adott "Irányelvek a geodiméter1.'el történõ IV.rendü alappont-

f aüritéshez", valamint ezen szabályozásokat módositó- és ki-

egészitõ intézkedések hatályukat vesztilc.
- ~. -

A folyamatban lévõ munkákra VOl13tkozóan külön történik intéz-

kedés.

A Szabályzat mellékletei késõbb kerülnek kiadásra, ezért ezek

megjelenéséig a 609/1966. /'r.8./ ÁFrI'H számú utasitáshoz tar-

tozó "!.~inták és mellékletek"-et kell a munkarészek kialaki-

tásánál alapul venni, figyelembe véve a Szabályzatnak a "Min-

ták és l1lellékletek"-ben foglaltaktól eltérõ elõirásait.

Budapest, 1977.márciuB 2.
Dr. JoÓ István s~k.

a Mi!'11ti Országos :H'öldügyi és 'rérképészeti
Hivatal

Földmérési Fõosztályának Vezetõje

lA Szabályzat beszerezhetõ a Földmérési Intézetnél, cime: Buda-
pest, V. Guszev u.19., l)Ostai cim: 1373 Bp. Pf. 546./
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BEVEZETÉS

1. Az orszá~os ne redrendü vizszintes ala ontok

létesitésenek feladata és módszerei

1.01. Az országos negyedrendü vízszintes alappontok létesi-

tésének la továbbiakban: negyedrendü alappontlétesi-

tésl feladata az egységes orszLlgos vizszintes alaj,)pont-

hálózat la tovabbiai:;:ban: EOVAI felsõrendü II.-III.ren-

dli/ pontjai és negyedrendü fõpontjai között a negyed-

rendü pontok hálózatát olyan_~ürüségc:;el kifejleszteni,
hogy az ország egész területén - az 1.02. és 1.03.be-
kezd&sben megh3tározott területeket kivéve - átlago-

san minden két négyzetkilométerl'e jusson egy alappont.

IPontslirüség: 0,5 pont/km2/. A negyedrendü alappontlé-

tesités célja az, hogy lehetõvé tegye a további, alsó-
rendü alappontsürités gazdaságos és megfelelõ pontos-

ságú végrenajtás:it.

.1.02. Összefüggõ, nugykiterjedésü erdöségek~ben a negyedrendü

pontokat olyan slirüséggel kell létesiteni, hogy átla-

gosan minden 3 néi;:yzetl{ilométerre jusson egy alappont.

IPontsúrüség: 0,33 pont/l{JJtl.

1.03. Városok és az OFTH ál~al kije.l21t közs~gek belterüle-

tén a negyedrendl pontokat olyan sürüséggel kell léte-

siteni, nagy átlagosan két alappont jusson minden négy-

zetkilométerre. IPontsürüség: 2,0 pontikm21.

1.04. A negyedrenc1ü alappontlétesités végezhetõ

al iranymérésetl háromszögelessel,

bi távméréses h,íl'oms zögel és seI,

ci hosszúoldalú szabatos sokszögelésseI, ill. sokszög-

hálózat kia1.akitasival,

dl az elõbbi eljáJ:'ások vegyes alkalmazásával.
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1.05. A megf.elelõ alappontlétesitési módszert mindig a te-

rep adottságainak megfelelõen és a gazdasigosság szem

elõtt tartisával kall l~iválasztani. Ugyanazon a mun-
" katerUleten a módszerek váltakozva is alkalmazhatók.

2. Általános rendelt~ezések

2.01. Az EOVA vetületi renjsze1'e az egységes országos vet~-

leti 1'endszar I~QV/.

2.02. Az EJV alkalillaz~sinál a ~~~I-OFTH által 63619/2/1975.
sz. alatt kiadott Vet~leti Szabályzat elõirásai sze-
rint kell eljárni.

2.03. A negyedrendü alappontlétesités során meg kell határoz-

ni az alappontok EOV koordinátáit és tengerszint fe-

letti magasságát.

2~04. A negyedrendü alappontlétesités során az alappontok

abszolút magasságát az egységes országos m3gassági

alapponthálózat la továbbiakban: EaMAI alapszintfe-
lületé1'e kell vonat kozta tni.

" ..
2.05. A negyedrendi.i alé~ppontlétesités számitásainál a felsõ-

rendü pontok és négyedrend~ fõpontok koordinátáit

centiméter élasséggel kell figyelembe venni, a negyed-

rendü pontok koardinátiit, v3lamint az alappontok

abszolút magasságát centiméter élesen kell kiszámitani.

2.06. A negyedrendi.i pontok koordinátáit kiszámitásuk után

azoanal be kell irni a k.oordinátajegyzékbe; a pont

további felhasználása során koo1'dinátáit innen kell

kiírni.

l
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2.07. A negyedrendü alappontlétesités munkái keretében a

munkateriiletre esõ negyedrendü fõpontokat és irány-
pontokat felül kell vizsgAlni.

2.08. Felül kell vizsgálni az EOVA-nak a munkaterületen és
az azz,91 szomszédos területen .lévõ, korábban megha-

tá1.'o7jott, adott nef!,yedrendü pontjait is. o

2.09. A megfelelõnek tal:.~.lt adott negyedrendü pontokhoz az
új negyedrendü hálózattal csatlakozni kell.

2.10. Az EGVA és a régi orsz6.gos .vizszintes [;ilal).!?ontháló-
zat közi5tti kalicsolat érdekében a munk!3te.rületre esõ
és !J1eglévõ régi fel[3õrendü és negyedrendü alappontok

egy részét az EOVA-ban J..legyedrepdü pontként meg lcell

határozni. valamint az új meghatárüzású negyedrendü

pontok budapesti sztereografikus és megfelelõ henDer-
vetületi reL1dsze1'U koordin,itáit, a Vetületi Szabály-
za t elõirásai szcJrint ki kell számitani.

2.11. Ezen Szabályzat egyes szakaszai a mérési, ill!i;;tve

számitási eredményekre hibahatárokat t:~rtalmaznak.
Ha a mérésben, illetve a számitás kor mutatlcoz6 - de
nem számitásból ered'ts"'- hiba a vonatkozó hibahatárt

meghaladja, akkor a_piba szeffil>ontjából figyelembe ve-
hetõ méréseket meJg kell ismételni. A számitásban ta-
lált hiba folderoitése esetén a szimitást - függetle-
nül a hiba nagyságától - meg kell ismételni. }~zekben
az esetelcben a mé1.'ési, illetve a SZáUlitási jegyzõkönyv-
ben a hibAs bejegyzést m'3gsemmisiteni /k~radirozni/
nem szabado, hanem áthúzással úgy kell éI'vénytelenite-

ni, hogya hibás bejegyzés t ovábbx'a is olvasható ma-

radjon.

2.12. Negyedrehdü a1appontlétesitési munkákat az ország

egész területén csak a MÉ~.d-OF'l'H felügyelete alá, tar-
toZÓt erre kijelölt szervek végezhetnek.

~i;~;.:



2.13. A terepmunkák során a vonatkozó munkavédelmi, oal-

esetelháritási szabályokat, illetõleg a közlekedé-

si utakon végzendõ mérések vagy egyéb munkálatok

során a közlekedésrendészeti szabályok vonatkozó

utasitásait be kell tartani. E munkákban résztvevõ

személyeket az emlitett szabályokról a munkák meg-

kezdése elõtt ki kell oktatni. A szabályok betar-

tását a munkák során rendszeresen ellenõrizni kell.

3. A ne/1,yedrendü alappontlétesités ml,ln-

k~s~akaszai

A negyedrendü alappontlétesités munkaszakaszai a

következõk:

- irod.3i elõkészités és tervezés,

- szemlélés és kitüzés,

- ideiglenes pont jelek épitése,

- alappontok állandósitása,

- vizszintes iránym~rés,

- magassági szögmérés,

- távmérés, : -

-a munkaterületen elvégzendõ

munkák,
- koordinátaszámitások,

- magasságszámitások,

- ellenõrzés és vizsgálat,

- zárómunkák,

- a munkarészek átadása.

~,



I. fejezet

l~odaielõkészités és tervezé§

4. .-\z adatgyiijtés

4.01. A negyedrendii alappontlétesitési munkák elõkészitése

során a Földmérési Intézet Adat- és Térképtári Osz-

tályától la továbbiakban: FÖMI Adattárl be kell sze-

rezni az alábbi muni\:arészeket:

al a munkaterületre esõ és az azzal szomszédos, - vár-

hatóan felhasználásra kel'ulõ - I.-III.l'endü pon-

tok és negyedrendü fõpontok meghatározási tervének

m9.solatát,

bi ugyanezen aluppontok törzskönyvi lapjainak másola-

tát és pontleirását,

ci a Degyedr'endü fõpontok meghatározó méréseinek szög-

kivonatait, ha ezekre az 5. szakasz szerint elvég-

zett felülvizsg9.lat alapján szükség van,

dl a munkaterületre esõ valamennyi ir9.nypont pontle-

irását Ihelyszinrajzát/, állandósitási lapját, az

anyapont-iránypont irány és távolság meghatározá-. - .

sára végzett méréseK szögkivonatát. ill. mérési

jegyzõkönyvét, va~mint az ~nyapont-iránYPoQt ösz-

szelátás-vizsgálatokra vonatkozó kimutatások má-

solatát,
el a munkaterület 1:25 000 méretarányú, egységcs or-

szágos térképrendszer la továbbiakban: EOTRI szel-

vényezésii, tI'ünszparens müanyaglapon készitett

alappontvázlatának la továbbiakban: müanyag pont-

vázlati másolatát,
fl ha a munlcaterülettel szomszédos területen már vé-

geztek negyedl'endü alappontlétesitést, akkor ennek

meghat,ározási tervét és magassági meghatározási

tervét, vagy ezek másolatát,

gl a csatlakozó területen lévõ, várhatóan felhaszná-

lásra kerülõ adott negyedrendü pontok pontleirásá-

nak másolatát, illetve uJ.agaspontok esetében uzok

törzslapmásolatát,
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hl a munkaterületen és környezetében található EOM!

pontok pontleirásának másolatát.
il a munkaterületre esõ régi felsQrendü és negyedren-

dü hároillszögelési pontok pontleirisának. illetve
,

helyszinrajzi leirásának másolatát. kivéve azokat

a pontokat. amelyek fakaróval lettek állandósit-

va.

4.02. A FÖMI Adattár olyan munkarészeket köteles kiszol-

gáltatni. amelyeken a tudomására jutott legutolsó

változások is át vannak vezetve. A FÖr,qI Adattár az

általa lciszolgáltatott. 'vagy az alappontlétesitést

végzõ szerv Ivállalatl által az Adattárnál készitett

koordinátajegyzéket az eredetivel összeolvassa és

hitelesiti. továbbá irásbeli nyilatkozatban rögziti.

hogy az új és a régi alappontokról h~illY db. pont le-

irást szolgáltatott ki.

4.03. A negyedrendü alappontlétesitést végzõ szerv Iválla-

lati a kész munkálatok átadásával egyidõben köteles

a FÖMI Adattárnak visszaszolgáltatni a 4.01. bek.

bi. ci, dl, fl. gl pontjában részletezett munkaré-

szeket. valamint.~ hl, és il pontban részletezett
.

munk)részek közül a ne6yedrendü alappontlétesitésnél

felhasznált, illI munkába-vett pontok pontleirásának
vagy helyszinrajzi leirásának másolatát. és a 4.02.
belt. szerinti nyilatkozatot. A leadásra nem kerülõ

: pontleirás- és helyszinrajzi leirás-másolatokat a
!

: munka átadása után meg kell semlliisiteni.
I
i

:- A ne? edrend~l fõ ontoL, irán~' ontok és adott ne-

alapjáge:J:~észendõmunkákra vonatkozó

~!õirás2k

5.01. A negyedrendü alappontlé.tesités munkaterliletére esõ

negyedrendü föpontok és adott negyedrendü pontok

meghatároz:isát. valamint az iránypontokat felûl kell

vizs[~álni .
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5.02. Nem fogadha'tó el a negyedrendü föpont meghatározása,

- ha ideiglenes pont jelölése a meghatározáskor fa-

jellel t?rtént,
- ha a meghatározás elõmetszéssel történt és a munka-

részek, irásos feljegyzések alapján nem tüniK ki

teljes bizonyossággal, hogy az ideiglenes pont jel

levetitése a merés idején a kellõ gondossággal meg-

történt,
- ha a negyedrendü föpont mal~(:i8pont, és õrpontokkal

nincsen kellõképpen ellátva.

5.03. Nem kielégitõ a negyedreodü fõpont meghatározása, ha

I megbatirozó irányai nem felelnek meg a 206/l962./T.6./

AFTH számú utasitás /Utasitás akitöltõhálózati há-

romszögelési munkálatok végrerlajtására/ elõirásai-

nak.

, 5.04. Az el nem fogadható és ki nem elégitõ meghatározású

fõpontokaG eredeti helyükön újra meg kell határozni,

ill. megha tározásukiJt ki kell egészíteni.'

5.05. Ha a szemlélés eredménye szerint a negyedrendü fõpont

új meghatározása, 1íl. meghatározásának kiegészitése- tel'epakadályok, .yagy egyéb ok miatt - nem végez-

hetõ el, a negyedrendü fõpo~tot vissza kell minõsi-

teni negyedrendü ,ponttá és negyedrendü pontként kell

újra meghatározni. Ekkor a negyedrendü föpont negyed-
rendü fõpontot jelzõ számát meg kell szüntetni és ne-

gyedrendü számmal kell ellátni. A ponthoz tartozó,

korábban létesit(~tt iránypontokat is át kell szá-

mozni. Az iránypontok számozása az anyapont új /ne-

gyedrendii/ számának alátörésévei történi~c. A vissza-

minõsités tényét a pont törzslapjá?3n fel kell je-

gyezni és az átszámitást a törzslapon és az elõkészi-

tett munkarészek:en át kell vezetni.

i



..- 8 -

5.06. Az el nem fogadhat6nak, illetve 3 ki nem elégitõ [tleg-

határozásúnak minõsült fõpontok újra meghatározása

történhet iránymérésseI, távolságméréssel, az elõbbi-

ek és sokszögelés kombinf3.ciójával, ill. sokszögelési

csom6,pontként meghatározva. Az irányméréssel történõ

meghat{l1.'o:.:;ás a 206/1962.lir.6.1 ÁFTH sz. utasitás elõ-

irásait ici kell hogy elégitse. A tivolságmérésE-'ke t a
távolság irányára i'nerõlegf~s külsõ ir.Huyként kell ke-

l . 1 ,. 1 ," t ' 1 , "
ze nl. A so (szogvona eGY J.ra.ny e~J ef~Y ,':lVO sag me-

rÉ:;:) éveI egy enél'té kü. SOkszi)ge lési cs Or!ll)pont itént tör-

ténõ üleghatároz:is esetén a csamópofjtban 3, de lehetõ-

leg 4, körben jól elosztott sokszögvollalna~;: kell csat-
lakoznia. A sokszögvonalak aklcor jól elo.s'L~tottak, ha
a sokszögvonalak Kezdõ és végI)Ontját összekötõ zéíró-
oldalak él csomé)pontban a szomszédos ziir~)old:~lakkal,

l50o-nal ~isebb szöGet zárnal( be. E!~YéS k()nyszeritõ
es'~tetcben Ipl. OI'sz,{gh.:::itilr mentén! az .::::gyilc l-~özbezárt
szög kivételesen lt500, vagy ::lnnál naf~yoob is leh(~t,
de a többi közbez;.irt szöe 60o-n:l1 kisebb nem lehr::t.

_ O lf 1-" " l " t "' t ' -, 1 ' t>. 7. .-1Z e °tj,Jd.Llato es lCle egJ. o megn::l .aiOl:,'~lSUt V...1,.,-lmJ.n-

az Ú,jI'3 111egh!ltdro,<,"tt aegyedI'eodLi fõpontok kOO1.'di-

nát:í::.O.:lk S ZilÜ!l. tclS;} t a illé~réfJi eI'(~dmóny e tc ulé.\f)ján k:i-
c . .

egyer!litéssel l\:ell-elvét3ezní. ,\z el nom ["oC[idható t "

. vagy kL [.iGUJ elégitõ 111eghat~lroz;íSSdlt ill. nOJJl kiegyen-

litéss el l{iszámit ot t koordinátika t e :l()ZéJ tesckne k ke II

tekj.rltJenj.. Az elõzetes l{Qordinát:ik a nt::byedrendli alap-

pontl&tt:;sités végleges koordin~j,ta-:3zámi.t;,'l:i::ln'il nem

használhat()k fel. -ll\, korábbi, s za'batos 1.düj.glono.cJ

pont jelekkel végzet t Qe~~yedrendli (~t];:l')POtl ti létt::Ji tések

területére esc) negyedrendü fõponto ~ koûJ,'ujp:,'"t::ii t; -
; t"ll{~r~et;lenül a kj,számitás IIlódjátiÓl - v~"I,.li~l;l):jll(:lc kell
tc , . .
~ teKlnL.::::tll.
tit
~
I':

\
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5.08. A~3 anyapont-iránypont összelátások vizsgálatára vonat-

kozó kimutatás ok alapján meg kell állapitani, melyek

azok az ir:ánypontok, ame.lyekre iránypont ként nincs

szü.kség. Ezeltet a pontokat negyedrendU vc)gy öt ödrendü

pontokk.ént lehetõleg meg kell h::Jtározni. A meghatáro-
zott lJontokat a negJeljrendü ill. ötödr.endü p9ntokra

elöirt módon újra kell állandósitani és ezek új negyed-

reudü, ill. ötödrendli fJontszámot kapnak. Ha a megha-

táro zás nem v/!:}gezhetö el elõ~,rásazeJ."üen, vagy túl költ-

séges lenne, a pontot meg kell szüntetni, t{~rel~'s'Zlinti

pontn,.ll az állandó pont jelet /követ/ el kell t9.volita-

ni. Az iránypont átminösitését vagy megszLtntetését a

törzslapon és az elõkéazitiett munkarészeken is át kell
vezetni..

5.09. Azokat az iránypontokat, amelyeltre mint lránypontokra

szükség van, negyedrendü pontként meg kell határozni.
Ehllez az adatgyüjtés során beszerzett szög!cj.vonatot
is fel kell használni. Amennyiben a 8zögkivonatban
szereplõ iránY1l1éJ.'ós nem kielégitõ - csa fc egy tájékozó

ir~lny van, vagy csil.lagászati úton törtent az anya-
i!

- ~. ..
A 20402/1977. OFTH számon kiadott "Szabályzat az országos
IV.rendü vizszintes alappontok létesitésére" cimü szabályzat

az alábbiak szerint módosul: ~ $z> L~2/1?~1 oF7# v)/~'~/)

~.09. bekezdés utolsó mondata helye~!:

"Ha az uj tájékozó mérés elvégzése költséges jelépitést

tenne szükségessé, a nem kielégito iránymérés helyett az

iránypont meghatározására egyéb irány, illetve távolság-
méréseket kell végezni ugy, hogy az iránypont meghatáro-

zása a IV. rendü pontlétesités eloirásait kielégitse. A

nem kielégito /réqi/ irányméré~ ellen5rzés6re használan-
dó fel ,.

~.10. bekezdés kiegészit~se:

"Ebben az esetben aszögkivonatban szerepIo iránymérés ak-

kor is felhasználható, ha csak egy tájékozó irány van, vagy

I csillagászati uton történt az anyapont-iránypont irányának

l a meghatározása."
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5.11. Poláris meghatározásnál az anyapont-iránypont távolság

meghatározóisára két független, uj müBzer- és reflektor-

felállitással végzett távmérést kell végezni, és ennek

számtani középértékét kell felhasználni. Az anyapont-

iránypont magasságkülönbséget oda-vissza történt tri-

gonometriai magasságmérés alapján l~ell meghatározni.

5.12. Az anyapont-iránypont távolságot elegendõ egyszer meg-

mérni, ha az iránypont koordinátái további mérésekkel

ellenõrizhetõk, de ezek a pont elõirás szerihti megha-

táro/Jíisára nem elegendõk. Az ellenõrzõ méréseket csak

ellenõrzésre szabad felhasználni. A meghatározási ter-

ven ezeket a méréselcet is fel kell tüntetni.

5.13. Az OP kõvel állandósitott iránypontokr'3 vonatkoz6 irány-

és távolságméréseket mindig az iránypont földalatti. je-

lére kell elvégezni, ezért az irunypontok álland6sitá-

si kövét a mérések elõtt ki kell emelni és a mérések

befejezése után a pontolcat újra kell álland6sitani.

5.14. Az 5.09.-5.13. bekezdés szerint meghatározott iránypon-

toKat az irinypontokra e_lõirt m6don kell újraálland6si-

tani és pontszámuk"sem változik.

5.15. A negyedrendü fõpoo1tokkal ~ iránypontok:kal lcapcsolatos

munl~ákr3 egyebekben a 206/1962. /T.6./ ÁFTH sz. utasi-

tás /Utasitáa a kitöltõhá16zati háromszögelési munká-

latok végrehajtására/ rendelkezései az érvényesek. A

távolságméréselrnél és sokszögvonalak méréséné.l jelen

Szabályzat elõirásait kell értelemszerüen al~.lmazni.

5.16. A negyedrendü fõpontol{ ujra meghatározására ill. meg-

határozásának kiegéezitésére, valamint az anyapont-irány-

pont irárjyolc uj flleghatározására vonatkoz6 mérési munlca-

részeket a negyedrendü alapPoQt.létesités megfelelõ mun-

karészeitöl elkülönítve külön jegyzõkönyvekben kell el-

késziteni. Ettõl eltérni csak alrkor szabad, ha a negyed-
.-"-

l'endü fõpont meghatározása sokszögelési csom6pontként
\ t .. t ' . k..; or enJ. .

é'~i
\
! i

c '

i
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5.17. Ha a munKaterület szomszédos korábbi negyedrendü alap-

pontlétesités munKaterületével, a korábbi munKa ne-

gyedrendü pontjain8K meghat,irozását f,elül kell vizsgál-

ni. Ha 8 pontoK meghatározása szabatos ideiglenes

pontjeleltkel történt /árboc, trip6d stb./, ezekhez a

pontokhoz csatlaltozni kell és a pontok koordinátáit

el kell fogadni. Ha a pontok meghatározása nem szaba-

tos ideiglenes pont jelekkel történt /jelrnd, fajel/,

a meghatározást elõzetesneK kell tekinteni, csatlako-

zás esetén a pontokat újra meg kell határozni. Az ilyen

h9.lózatban a felhas.~nálásra -Kerülõ negyedrendü fõpon-

tokat is felül l{ell vizsgálni.

a!a-pponthálózat te~:!Q.~

6.01. Az tidatgyüjtésse1 egyidõben alapvázlatot kell elökészi-

teni, ill. szerlceszteni, amely a munkálc során tervezé-
si, illetve kitüzési vázlatként f°B' szolgálni. Az

alapvázlatot 1:25 Ooú méretarányú, EOIIlR szelvényezésü
levezetett topográfiai térképlapokon kell elkésziteni.

6.02. Amig a munkaterületen *az EO'l'R szelvényezésü levezetett
t opo~,ráfia i tél'kép1a2ok nem kés zülnek el, addig alap-. -
vázl&t céljára a hazai szelvényezésü 1:25 ouo méret-
arányú polgári topot~ráfiai térképlapo~at kell felhasz-

nálni.

6.03. Az alapv:izl(itra fel kell rakni ~ sikrajzilag nelyesen

- a FÖMI Adattár alappontnyilvántartási térképei és

egyéb munkarészek alapján valalneonyi 1.:ldot t EOVA pon-
tot /I.-III.rendü alappontot, neg~edrendü föpontot,
neg-yedliendü pont ot/, iránypontot, valamint a l'égi há-

roUlszögelési hálóz'::ltnalc a munls:aterületre esõ /vetület

nélküli, sztereografikus vagy hengervetületben l!leg-.
hat3.:L'Oz,-,tt/ hároruszöge1ósi pontjait a 6.05.-6.08.
bekezdéflben elõi1:t jt~löléssel, ill. roegirással. Mind

a jelölés t Dlind a I1IL[6irás fel{,ete tuJsal tcjrténik.

,é
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~ 6.04. A hazai szelvényezésü polgári topográfiai térképlapokra

a müanysg pontvázlatok alapján fel kell szexkeszteni az

EOTR 1:25 000 méretarányú szelvények keretvonalait feke-
te tussal, valamint 5 km-enként a kilométeres hálózat

vonalait piros tussal.

6.05. Az alapvázlaton az EOV! pontok. jelölése a következõ:

- a felsörendü II.-IlI.rendül alappontok jele 3 és 5 mm
"""1.. Õ 1..." blõ 1.~'. t lk ' t '. ltatmeroju 1'-.etts 1'-or, a e a 1'-or ussa J. o ve,

- a negyedrendli fõpontok és az adott /korábban megha-
.

tározott/ neg-yedrendû pontok jele 3 és 5 mm átmérõ-
j t~ Ir tt " 1..'. k ' t .' lt ' ' 11.~.. 1UO t\.e .OS t\.OI'J.O es ..aet\.u ,

- az il'ánypontok jele 5 {nm átmérõjû üres kör.

6.06. ,Az alapvázlaton az iOVA pontok pontszámát a Vetületi
Szabályzatban e.lõirt rövidebb változattal, - tehát a

f 1 1,' 1 100" OOO ' t ' ' EOTR t ' Ir ' 1 ,meg e eo:, merearanyui" er!\.epsze veny
számának elhagyásával - kell megirni 3 mrll-es számokk?l

a pontot jelölõ kör jabb oldalán. Régi háromszögelé-

s! ponttal aZonos új pout esetében a pont EOVA száma

mellé zár6jelben azonosság-jel után .3 mm-es betlikkel

vagy számokkal fel kell tüntetni a régi pont nevét,

ill. számát.

6.01 ft:? 3{i~\lpontok. pori'tszá.mát ugyancsak a megfelelõ 1: 100 000

méretarányú sZie!v~y szá.má~k elhagyásával kell meg-
:irnj~, :3 mm-es száJ:n.okkal. Abban az esetben, ha az
ixá.nypont an~a'pontja a szomszédos 1:100 OOO-es szel-
vényre esik. az iránypont teljes számát - tehát a meg-

felelõ 11100 000 szelvényszá.mot ia - fel kell tüntetni.

6 ~ OE,\ i, A régi hároms zögelési há16za t ,pontj sina k jele :; mIIl át-
mérõjli kör. A pont nevét, ill. számát .3 mm-es betük-

ke]" vagy számolt:k.al meg kell írni. A körÖK belsejét a
megb"atároz6 neve, a vetület és a meghatározás éve sze-
r:1nl~ l\tilönbözõ szinnel be ltell fes teni. Az alapvázla t
de L:i.. azhlén - ha több lap van, minden lapon - aszinek.

jelzéBét jelmagyaráaatban fel kell tüntetni. Ha az új
hál6zat val~mely aQott puntjs és egy régi pont 100 mé-
ternél Közelebb van egymáshoz, akkor a pontoka t ;lcl~~i:)

Köröket egymást érintõen kell rajzolni.

1
j~ .
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6.09. Az alapvázlatra fel kell rakni a munkaterületre és

közvetlen környékére esõ felsõrendü EOMA pontokat
! oa FöMI Adattár nyilvántartási térképei alapján. Az

EOMA pont jele 3 mm átmérõjü kör, kétoldalt viz-
szintesen egy-egy 3 mm hosszu vonallal. A jel jobb-
oldala mellé 3 mm-es számoklcaI meg kell irni a
szintezési alappont számát. rvlind a jelek, mind a
megirások kék szinü tussal l{észülnek. Ha az EO~1A

pont vizszintes alapponttal azonos Ipl. templomto-
rony falában lévõ csapi, akkor a kék vonalakat a
vizszintes alappontot jelölõ kör két oldalára kell
rajzolni és az EOMA pont számát a vizszintes alap-
pont száma alá kell irni k~k szinnel.

6.10. Az alapvázlaton, a szelvénykereten kivül a követ-

kezõ megirásokat kell alkalmazni:

- az északi keretvonal fölött középen 7 mm-es betük-
I kel az tt ALAPVAZLATtt felirás,

- az északi keretvonal fölött a jobb szélen 5 mm-es

számokkal a munka FöMI nyilvántartási száma és
I alatta a vállalati munkaszám.

! 6.11. Az alapvázlaton fel ke"ll tüntetni a térképlapot ma-
i gába foglaló 1:100 000 méretará.nyú EO'l'R tér:képlap

számát. Hazai szelvényezésü polgári topográfiai
térképlapok esetén valamennyi, a térképlapra esõ
EOTR szelvényrészbe be kell irni a szelvényrészt

magába foglaló 1:100 000 méretarányú EOTR térképlap
szelvényszámát a 6.04. bekezdés szerint felszerkesz-
tett keretvonalak alapján. A szelvényszámot 10 mm

nagyságú piros számokkal a szelvény, ill. szelvény-
rész sulypontja közelében kell beirni.

6.12. Ha ugyanannak az 1:25 000 méretarányu 8zelvénynek
a területén különbözõ idõben végeznek negyedrendü

alappontlétesitést, akkor mindegyik munkafeladathoz
külön alapvázlatot kell késziteni.
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6.13. Az alapvázlatot elkészülte után a FÖMI Adattárnak felül-

vizsgálás végett be kell mutatni. Az Adattár ellenõrzi,
hogyavázlatra valamennyi - a munkaterületen és közvet-

len környékén található - EOVA pont, régi háromszögelé-j

si pont és EaM! pont fel van-e rakva. Az Adattár a váz-,

lat teljességét a déli szelvény-Keretvonal alatt a kö- 1

.1

vetkezõ záradékkal igazolja: "Az alapvázlat teljességét i
I

igazolom. FÖlvll Adat- és Térképtári Osztálya". A záradé- i,

kot dátummal, aláirással és hivatalos körbélyegzõvel ke~

ellátni. ~
6.14. A rendelkezésre álló adatok Itörzslapok, pontleirások,_;,

meghatározási tervek stb. adatail alapján meg kell álla~

pitani, melyik adott ponton milyen magas ideiglenes pon~

jellállványos gúla, árboc stb.1 áll, vagy állt, vala-i

mint elõzetesen meg kell tervezni az adott alappontokon

épitendõ ideiglenes pont jel tipusát és magasságát.

6.15. Az elõkéazitett alapvázlaton el kell késziteni a negyed~
j

rendü alapponthálózat tervéto A meghatározandó pontok,]
közelítõ helyét a következõ szempontok szerint kell meg~

tervezni: -

al a pontok az a~appontlétesitésre kijelölt területen-- -
a terepviszonyok adta lehetõségek figyelembevételé-
vel - egyenletesen és az 1.Ul.-1.03. bekezdésekben o'
megadott sürUséggel legyenek elosztva, ?~

bi a ponto~ meghatározása megfeleljen a l4oszakaszban

részletezett elóirásoknak,

ci a pontok megfelelõen csatlakozzanak a korábban megha-

tározott Iszomszéctos/ negyedrendü alapponthálózat

pontjaihoz,

dl minél több új pont legyen azonos régi háromszögelési

ponttal,
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. e/ az alappontok létesiteséhez szükséges jelépitési,
mérési munkák a lehetõ leggazdaságosab-ban legyenek

. elvégezhetõk.

6.16. Az alapvázlaton az új negyedrendü pontok teJ.'vezett he-
lyét 5 mm átméré>jü, ceruzával rajzolt körrel ltell meg-

jelölni.

, . A koordináta'e zékek elõkészitése

7.01.. Külön-külön koordinátajegyzéket kell elõkésziteni ECYl'R

1:50 000 méretarányú szelvényenként- - az EOV koordináták,
- a sztereografikus,
- a hengervetületi /llliR, HKR, FillR/ koordináták,
- az esetleges V.r. pontok koordinátái számára.

Azokon a szelvényelcen, amelyek területén két henger-
vetületi rendszer határa húzódik, a Két szomBzédos
rendszerbeli koordináták számiira I:cülön-kiilön kOOI.'di-

nátajegyzék készit~ndõ.

7.02. Az elõkészités során az EOY-koordináták L'écz~re u.n.

munka-koordinátajegyzékek készülnek.- A számítások be-
fejezése után a 46.szakasz szerint készülnek a tisz-
tázati példányok, az u.n. végleges koorctinátajegyzélcelc.

7.03. Az EOV munka-koordinátajegyzékekbe fel kell venni a
munkaterületre esõ valamennyi adott pontot, a szomszé-
dos területeken lévõk kózül pedig azokat a pontokat,
amely~ a csatlakozásnál, a mérések t~ékozásánál elõ-
reláthatólag felhasználásra kerülnek. A poQtokat a
következõ csoportositásban kell akoordinátajegyzékbe

bevezetni. Elõször az I.-III.rendü pontokat, majd a
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negyedrendü fõpontokat, ezután az adott negyedrendü

, pontokat, végül a szelvényre esõ iránypont okat kell
I

felsorolni. Az egyes pontcsoportolcat ttI.-III.rendü

pontokIt, és 'tNegyedrendü fõpontok", "Negyedrendü

~ pontok" éS "Iránypontolc't felirással kell eg-yulástól
"

elkülöniteni. Rendüségen belül a pontok növekvõ szám-

sor~'endben következnek. Ezután a területre esõ EOMA

pontokat kell felsorolni. A koordiaátajegyzék oszlo-

painak Kitöltése a 7.04.-7.09. bekezdés nek megfelelõen

történilc.

7.04. ~Jinden vizszintes alappont számára legalább két, de

szükség esetén több sort kell biztositani: az elsõ

sorba a kõ koo~'dinátáit kell oeirni, a mt-lsodik sorba

majd az esetleges ideiglenes pont jel koo~'diná.tá.ja fog

kerülni. ~Jagaspontok levezetett pontja szám~'a a ma-

gasp9nt után egy sort kell biztositani. A jobb átte-

kintés céljából az egyes alappoatoK között további 1-2

sort célszerü üresen hagyni.

7.05. A koordinátajegyzék elsõ oszlopába a pontoK EOV szá-
mát kell irni. ,'.

7.06. A pont száma utáni:oszlopba...a központnak es az ideig-

lenes pont jel tiJ:>usának a luegnevezését kell irni. A

központ és az ideiglenes pont jel megnevezése lcet egy-

más alatti s orba [terül.

Ugyanúgy külön sorba kerül a wagaspont és levezetett

pontjának megnevezése is.

7.07. A számitási jegyzõkönyvek oldalszámát a számitások el-

végzésével egyidejüLeg, egyértelmüen kell beirl1i.

7.08. A koordinátajegyzékekbe a negy~:r.'endü fõpontolc elõze-

tes koordinátáit, valamint az új negyed~'~ndü pontok

számára számitott elõzetes koo:r.'dinátákat csak ceruzá-

val szabad beirni. lJ1ollal l~e.JL.l beirni a végLe~es lcoor-

I
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dinátákat, valamint a korábban meghatározott negyedren-
l dü pontoknak az 5.1? beLcezdés alapján elõzetesnek te-

kintendõ koordinátáit. Ha utóbbi pontok. új meghatározás

alapján új koordinátákat nyernek, ezeket az áthuzott

régi koordináták fölé kell irni és a jegyzet rovatban

az új meghat,irozásre. utalni kell. Hasonlóképpen kell a

koordinátákat javitani, ha a koorJináták magaspont el-

mozdulása vagy áthelyezés miatti változna~c. A változás

okára j.tt is. utalni kel:L.

7.09. A koordinátajegyzéL{be be kell--jegyezni az ideiglenes
pont jelek magasságát és - ha meg van haG:irozva - a pont

magassigát. A kõvel állapdósitott pontoknál a kõ felsõ

lapjáx'a vonatkozó magassÉtgot lcell oeirni. Ra a pont jei-

zõkõvel is el van látva, mindkét kõ magass iigát meg kell

adni úgy, hogy egy tört számlálójába irjuk a felsõ kõ,

nevezõjébe az alsó kõ magasságát. Ha a megadott magassá-

gi adat nem kõre vonatkozik, akkor a jegyzet rovatba be

kell irni a vonatkozási helyet /pl. gömb közepe, pillér

teteje, ablakpárlC/íny stD./

7.10. Az adott alappontok után a munka elõrehaladásának meg-

felelõen az újonnan meg"határozott negyedrendüpontokat

kell feljegyezni n~ve~~ pontsz~-sorrendben a 7.04.-7.09.

bekezdésben foglaltak szerint.

7.11. A sztereografikus és hengervetül~ti koordinátajegyzékek-

be ugyanazokat a vizszintes alappontokat kell bevezetni,

mint az EOV-koordihátajegyzékekbe. Ezelcben a kooI'dináta-

jegyzékekben azonban az id~iglenes pont jelekre vonatkozó

adatokat, valamint a magassági adatokat nem kell feltün-

tetni. A pontok elsõ sorába a "transzformált", vagy rö-
viditve "tr." jelzésü koordinátákat kell beirni és a jegy-

zet rovatban ezt a jelzést fel kell tüntetni. A transz-

formált koordináták utáni sorban kell megadni a régi há-

lózathan meghatározott eDedeti koordinátákat jelzés nél-
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kül, ha ilyenek léteznek. Ilyen esetben a jegyzet ro-

vatban a régi hálózattal való kapcsolatra utaló fel-

jegyzést kell beirni. Ezek a koordinátajegyzékek vég-

leges koo~dinátajegyzékekként készülnek.

7.12. A koordinátajegyzékek cimoldalára fel kell írni a mun-

ka megnevezését, Jj'úI111 nyilvántart:lsi számát és vállala-

ti lllunkaszámát, a munKa végrehajtásánalc evszámit, a ve-

tületi és IllagassáCJi rendszert és az 1:50 000 ~éret;-

arányu EO'l'R szelvény szál1át. 1.. cirrolda1t a szerkeszté,

,,1Z összehasonJitók és a vizs~fllók irjpk alf1.
-

§..4,kltlizési ;jefl-:.'izõkönyv elõkészitóse

8.01. A felsõrendü pontok, a negyedI'endü fõpontok, az irány-
i .

pontok és a korábbi idõben meglwtározott negyedrendü
pontok pontleirásáról és törzskönyvi lapjairól készült

l1lásolatok, valamint a régi háromszögelési pcntok pont-
leirásáról készLilt másolato lc képezik a kitijzesi Jegy-

zõkönyv elsõ részét. A kitüzési jegyzõkönyvben elõszö

az l~OVA pontokat kell bes orolni s záms orl'endben, utána

a régi Ielsõrendü pontokat névsor~endben, végül a régi

negyed~'eDdü pol~tokat sz~msorrendben. A IelsõI'endü törz

lapok másolataként a törzslapok kézzel irt példányai

/törzslap-impu~~umokt. is felhasználható~~. A kltüzési

jegyzbkönyv lapjait 1:50 000 ríléretarányu EOTli szelvén~

ként kell rendezni és iratgyüjtõbe helY7zni.

8.02. A kitüzési jegyzõkönyvbe a vizszlntes alappontoK. pont-
i leírásának /törzslapjainak/ másolata után be kell so-
I

rolni a munlcaterületen, valamint a szomszédos területE

: \, ken lévõ es a magasságméI'ésnel felhasználható EO11A pot

! tok pontleírásának l1lisolatát.
.1
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8.°3. Az igy elõlcészitett kitüzési jegyzõkönyvhöz a kitüzendõ

új negyedrendü pontok részére kellõ számú pontleirás

nyomtatványt kell csatolni, a tornyok számára pedig

kellõ számú törzslapnyomtatványt. .A kitüzéskor és az

álland6sitáskor ezekre kell a szükséges feljegyzéseket

beirni.

. A me határozé1si terv elõkészitése

, 9.01. Az irodai elõkészités során~'elõ kell késziteni a ne-

i gyedrendüalappontlétesitésimunka meghatározási tervét.
: A meghatározási tervet 1:25 OUO méretarányban, EOTR

szelvényezésben, szelvényenként itülöh kartonlapon kell

elkésziteni.

9.02. A kartonlapon fel kell szerkeszteni a szelvényhatáro-

kat, valaUlint 5 kilométerenként akoordinátahálózatot.
A szelvényhatárok mentén a kartonlapot le kell vágni.

I ~z 5 ku.i-~S, k~~rdináta' vonalakat t~s~al ici ~~~l húzni

f es koordJ.nataJukat akartonlap szelen melleJuk )kell ir-
I ni.

" "'

-1 9.03. A meghatározási ter~;e koorctinátáikkal fel kell rakni

valamennyi, az alapvazlaton 1~ltüntetett, adott b~VA

pontot. A felrakás teljességét és helyességét, ellenõ-
a- rizni kell.

9.04. Az új negyedrendíi alappontokat a kitüzés után kell a

karton meghatározási tervre elrajzolásmentesen felrak-

ni.

9.05. Ivlinden negyedrendü alappontlétesitési munkafeladathoz'

új meghatározási tervet kell ltésziteni, még akkor ~,
ha korábbi új negyedrendü alappontlétesités kapcsán

egyes 1:25 000 méretarányú térképlapok terül,etének egy

részérõl már készült meghatározási terve
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9.06. A meghatározási terven a pontok jelölése a következõ:

- a felsõrendü II.-III.r.1 pontok jele, és 5 mm át-

méröjü kettõs kör, a be~õ kör tussal kitöltve,

- a negyedrendü fõpontolc jele, mIn-es tussal kitöltött

Kör,
- az adott és az új negyedrendü pontok, valamint az

iránypontok jele , ~a-es kitöltetlen kör.

A pontszámoK megirása a pontot jelölõ kör mellett, mm-es

számokkal történik az 1:100 000 méretarányú EOT1~ térkép-

szelvény számának elhagyásá~al. A régi hálózattal való

azonosságokat nem kell feltüntetni.

A meghatározási terv közepe táján - olyan heLyen, ahol a
meghatározási terv jelöléseit nem zavarja - LO mm nagy-

ságú számokkal piros tussal fel kell tüntetni az 1:25 000

méretarányú E~J~R térképlap számát.

A meghatározási terv hátoldalára fekete tussal a kö~t-
kezõ felirások kerülnek:

... A szelvény feLsõ széLénél 5 mili-es betükkel, ill. szá-

mokkal baloldalt a munka FöMI nyilvántartási száma,

jobboldalt a vállaláti munkaszám,

- aLatta középen, ugyancsak ~ mm-es betükkel a munka

megnevezése és a végrehajtás évszáma,
.

- középen 7 mm nag-;rságú nagybetüKkel a f'I~GHATÁROZÁSI

TERVf' felírás, alája 5 mm-es Szálllokkal, illetve be-

tükkel a méretarány, és az L:25 000 méretarányú EOTR
. J

szelveny száma.

!O. A maRassá~i meghatározási terv elõkészités~

lO.Oil.A magassági meghatározási tervet 1:25 000 méretarányban
EOTR szelvényezésben, szelvényenként külön kartonlapra

kell ellcés zi t eni.
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10.02. A kartonlapra fel kell szerlteszteni a szelvényhatárokat,

valamint itexek 5 lcilométerenként a koordináta hálózat ot.

A szelvénYhatárok mentén a kartonlapot le Kell vágni.

Az 5 km-es koordiuátavonalakat tussal ki kell húzni és

koorctinátájukat a kartonlap szélén melléjük kell írni.

10..03. ~\el l~ell rakni a munkaterületre és a vele szomszédos te-

rületl.'e esõ, r::or.:l\ pontckat , valamint azokat az

adott ~OVA pontokat, amelyeknek tengerszint feletti ma-

gasságát korábbi negyedl.'endü alappontlétesitésnél meg-

határozttc.,.k. Fel kell l.'akni a~~kat az adott 1!.'OVA pontokat.

is, amelyeknek ilyen adata nincs, de ma~a~sagi értelmü

fneghatározásuk szükséges. Az '1i.OVA felsõrendü polltjainak

és negyedrendüf~ontjainak a felsõrendü Lllilózat mérése

folyamán L1eghatározott trigonouietriai maGasságát nem sza-
bad elfogadni. Az i.Lyen Ulagassággal renjelk~õ pont,ok~

olyan adott poutokként l(ell kezelni, melyek illagasságát

meg Kell határozni.

1.0.04-. A szintezési alappolltok jele :3 mm átmérõjü ltör-, kétol-

dalt vizszintesen egy-egy 3 mm hosszú vonallal. A jel

jobboldala mellé 3 mm-es számokkal meg kell írni a szin-
tezési alappont számát'."' Iilind a jelek, mind amegirások
kélt szinü tussal kész ülnek. Ha a szintezési pont EOVA

- ~ .

ponttal azonos, akkor.a kék vi;szintes vonalakat a viz-
szintes alappontot jelölõ kör két oldalára kell rajzol-
ni és a szintezési pont számát kék szinnel az i;!,QVA pont

száma alá kell irni.

10.05. A magassági megllatározási terven az EUVA pontok jele és
megirása megegyezik a meghatározási terv jelöJ:éseivel és

~egir~aiv,ql/9.06.-9.07.bek./. Azoknál az EOVA pontoknál,
melyeknek tengerszintfeletti magasságát korábban negyed-
rendü alappontlétesités során trigonometriai -Ill8gasságmé-

réssel hat,irozták meg, a pontot jelölõ kör Két oldalán
vizszintesen egy-egy 3 mm hosszú vonalat kell húzni piros

tussal.
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10.06. A magassági meghatározási terv megirása azonos a meg-

f határozási terv megiL'ásával 19.08.-9.09. bekezdés/,

.t azzal az eltéréssel, hogy a hátoldalon "IvlEGI-IArrAROZÁSI

ji TERVt' felirás helyett a "MAGASSAGI MEGHATÁRozAsI TERV"

lJ! megjelölést kell irni.

i 10.07. Ivlinden alappoutlétesitési munkafeladathoz új rn.agassági
, megrlatározási tervet kell késziteni.
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II. fejezet

A szemlélés és a kitüzés

U. A ~_zeUllélés és a kitüzés célj~-

f A negyedxendü vizszintes alapponthálózatban a szemlélés
és a kitüzés feladata

- a munkaterületre esõ valamennyi adott pont felkeresése

és felülvizsgálata a mérések lehetõségének megállapi-
táBa és a ponton épitendõ ideiglenes jj)ontj'el tipusának

és magasságának meghatározása céljából, továbbá

- a negyedrendü pontok tervezett helyének felkeresése és

megszemlélése a végleges pont jel helyének kitüzése cél-

jából, valamint az épitendõ ideiglenes pont jel helyének
és tipusának megállapitása végett.

J2. Szeullélés és kitüzés az adott P2ntok~!:!

12.01. A negyedrendü alappontlétesitésnél felhasználandó vala-

mennyi adott E'OVA pontot a helyszinen fel kell keresni

a topográfiai térkép és a pontleirások /kitüzési jegyzõ-
,- -

könyv/ segitségével. Ha az alappont igy nem található
meg, akkor a pontot a:bemérési-adato~k vagy a helyszinen

észlelhetõ, a pont helyére utaló körülmények /pl. be-

süppedés, ásás nyoma stb./ alapján, vagy müszeres pont-

keresés segitségével kell megkeresni.

12.02. Ha a pont állandósitási köve elpusztult, akkor a pontot

a feltárt földalatti pont jellel központosan újra lcell

állandósitani. Ha a ltöz.pontos állandósitás valamilyen

okból nem lehetséges, a pontot negyedrendü pontnál a FÖMI,

I.-III.rendü pontnál, negyedrendü föpontnál és iránypont-

nál az OFTH engedélyével lehet ~thelyezni. A pont új he-

lyét a régi ponthelybõl mind vizszintes, mind magassági
értelemben le kell vezetni. A pont száma nem változik.
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Az egyéb adatok változását a kitüzési jegyzõkönyvben és

a koordiná'aajegyzékben megfelelõ utalással át kell vezet

Di.

12.03. Az EGVA felsõrendü pontjait és negyedrendü fõpontjait

a negyedrendü pontlétesités alkalmával az állandó pont-

jelölés állapotától fü~getlenül ujra kell álland6sitani,
ha

- az áliandósitási adatolc hián-;;oznalc, vagy
i - a pontleirásb61 kitünik,. hoby a pontnak csak egy föld-

alatti pont jelölése va~, vagy
- a potltnak ugyan két földalatti pont jelölése van, de

ezek közül egyik sem az elõirásos fuI'atos fémcsappal

ellá,tott betonkõ, vagy
- a pontot régi országos háromszögelési ponttal va16

azon{)ssá~a miatt az uj hálózat létesitésekor /1949.utá

nem állandósitot ták újI'a.

I ,{Ib I ~Z újra álland6~it,isná~ az új /~949.u~áni~ ~öldal~tti"
: Jelet, vagy ha llyen nlncs, az allandositasl /also/ ko 1
! . központját lcell ponthelyül elfol~adni.

I

12.04. Ha a negyedrendü ;fÍJpontot pontvédõ beI'ettl czéssel nem

láttálc el, tehát felsö köve nincs, akL~or a pontot uj-
- ~ .

ra kell állandósit.ani és vasbetonlapos védõberendezéssel

i és felsõ lcõvel kell ellátni.

I 12.05. A pontvédõ berendezéssel /vasbetonlapokkal és felsõ

i kõvel/ ellátott alappontoknál a felsõ kõ kiemelésével
,i meg kell gyõzõdni az alsó kö sértetlenségérõl. Ha az

als6 kõ sértetlen, akkor a pont állandósitását tovább
nem lcell vizsgálni és a pontvédõ berendezést csak a

mérések befejezése után kell helyreállitani. Ha a védõ-

berendezés domb, akkor a mérések befejezése után a pon-

I tot betonlapos védõberendezéssel kell ellátni.
i ~
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12.06. Ha az al~ó kõ megsérült, vagy ferde, vaé~Y elpusztult,

j- akkor fel kell tál'ni a földalatti pontj ele t és a pon-

tot új1."a kell állandósitani. Ebbe~ az esetben is a

védõberendezéseket csak a mérések befejezése után kell

helyreállitani.

7. Ha az EOVA neg;yedrendü adott pont nincs védöbereIJdezés-

Bel ellátva, ai{kor a pontot újra kell állal)dósitani

és a mérés ek befej ezés e után pptlólag vódöbel.'endez és-

:361 l'~ell ellit;ni. Nel~;yed1.'endü i;1lappont (tj-.::::aállandó-

sitása esetén, ha a földalatti pont jel l\:eresztvéséses

tégla, alclcor azt 20x20xlO cm méretü, furatos fémccappal
ellátott betonkõvel ki kE~ll cserélni.- ~~",

CCC-~8. Ha a szemlélés eredményeként kétségtelenül megállapit- ';cé

ható, hogy az EOVA valamelyik felsöx<:ndü ;Iontja, ne-

gyedren<1ü föpontja vagy irány",Jontja elpusztult, akkor
a pont elpusztulását haladéktalanul jelenteni lcell a

FÖlilI-nek. Az elpusztult alappont pótlása az Oli"rH ese-
tenkénti intézkedése alapján történik.

1:2.09. A régi és az új há16zat kellõ kapcsola'liának megterem-
tése érdekében a szemlélés során fel kell iceresni a

" -

neg;yedrendü alappontlétesitési munkánál felhasznált

valamennyi adott ~1()1IA:pont 50 ~ sugar\l környezetében
lévõ régi felsörendü és negyedrendü pontot. és ezeket

bekapcsolásra e16 kell irni. Ha a régi felsörepdü vagy

negyedrendü pont j~öldfeletti jelölése elpusztult, és
a földalatti jel a pontleirás bemérési ada'~ai alapján

sem található meg, akkor ulüszeres pontfelke1.'eaéssel fel
kell tárni a földalatti jelet

- régi felaõrendü háromszögelési pontnál minden esetben;

- régi,negyedrendü hárornszögelési pontnál csak akkor,

ba eg~ébként a J?ontot tartalmazó 1:10 000 méretarányú
EOTR térképazel'vényen nincs másik, az új hálózatba

bekapcsolható régi fels6rendü vagy negyedrendü pont.
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'ijii 12.10. Ha 13 régi pont állandósitási köve megvan, akkor a kõ
i' egyik oldalán végzett leásással kell meggyõzõdni arról,

hogyaföldfeletti és földalatti pont jelek egy fû[;gõ-
legesben vannak-e. 2 cm-nél kisebb eltérés esetében a
k()vet központosnak kell iJekinteni. 2 cm-nél nagyobb
eltérés esetében a pontot a régi kõvel a földalatti

pont jel fûggõlegesében újra kell állandósitani.

12.11. Ha a régi pont állandósitási köve ellJusztult, vagy any-

nyj.ra sérült, hogy nem használható fel, akkor a pontot
újra állandósítani nem s:~abad, hanem az új adott három-

1:1

8 zögelési pont helyére"át;helyezettnek lcell ~ekinteni.

A földalatti pont jelet éJ:intetleniil kell hagyni. A rég:
pont belcapcs olásflhoz s züks éges Dlérés ek el vé,S8zhetõsége
érdekében a régi pont földalatti pont jelének függõlegel
ben talajszintig süllyesztett cöveket kell elhelyezni,
amelyen a porlt ot 8 zeggel kell megj el ölni.

.12.12. Ha az adott EOVA pont torony és rajta lcorábban mérést

már végeztek, akkor meg kell állapitani, hogya müszer.
álláspontok és azok õrcsapjai épek-e és az új mérések
céljáI'a felhasználhatók-e. Az õrcsapolc alapján ellenõ-
rizni kell a TJlüszerálláspontok mozdul,3t1.anságát.. -

12.13. A terepszinti pontok szemlélése történhet földrõl, szel
lélõállványról es esetleg a pont közelében lévõ fáról.

12.14. Adott EOVA ponton álló fából lcészült állványos gúlát ml

k,ell vizs gálni, hogya z és zlelõáll vány és a müs zeráll vc
nem érintkezik-e valahol. Ha a két állvány bármelyik
rés zén érint kezés van, anJ.1ak megs zünt etésérõl gondos ko(

ni kell. Meg kel.l vizsgálni, hogya mûszerasztal fel-
erõsitése a közéIloszlophoz nem lazult-e meg. Általában

meg kell állapitani. hogy az állványos gúla mérésre al.

kalmas-e, vagy milyen javitás okkal tehetõ mérésI'e alka:
massá.
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12.15. Az irodai tervezés és a helyszini szemlélés alapján

véglegesen meg kell állapitani az adott ROVA ponto-

kon épitendõ pont jel tipusát, valamint magasságát -
messzemenõen törekedve a jelanyaggal és az épitõmun-

~~ával való ésszerli t:lkarékosságra.

12.160 ~linden megszemlélt pont pontleirását ellenõrizni kell.

Ha a megszemlélt alappont környezetében a helyszinraj-

zi állapothoz képest változás állott elõ. akkor él pon-
tot be kell mérni és a tcitüzési jegyzõkönyv megfelelõ

lapján a helyszj.nrajzot enne&" rnegfelelõen módositani

kell. A régi pontok állandósitásában esetleg bekövet-

kezet t vált ozá.s oka t ugyancsal( át kell veze'tni a pont-
, leix.'ás on.e

12.17. A szemlélést el Ltell végezni azokon a felsõrendii alap-

pontckon is, amelyeken a negyedrendii fõpontolc 'újra

meghatározása, vagy a meghatározás kiegészitése érde-

kében mérést kell végezni.

12.18. Az adott alappontokon az ideiglenes pont jeleket álta-

lában központosan kell kitüZfli. Kivételesen kitüzhetõ

külpontosan a negyedrendü alappontlétesit~ céljára al-,° -
,- kalmas helyen, ha a központban vagy a klilponoGos pont-

jeltõl megfelelõ szám~ tájékozé irány látható. A kül-
pontos pont jel helyét a szeu1léléskor erõs i'akaróval

g meg kell jelölni.
n

12.19. Az adott pontok ~3zemlélésével egyidõben meg Itell szem-
lélni a munkaterületre és annak közelébe esõ EOlvIA pon--
tokat is és meg kell állapitani a vizszintes hálózat

magassági meghatározásának lehetõségét, módszerét.

,-
,aek tciválasztásá.ra.

13.01. A negyedrendü pontok helyél1ek kiválasztásánál a követ-
kezõ elvi szabályokat kell betartani:
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al Irlinden negyeerendü pont a környezõ - elsõsorban a
szomszédos felsõrendü - és az elõzõleg kitüzött ne-

gyedrendü pontokkal lehetõleg összelásson és össze-
mérhetõ legyen;

bi a pontok elõirásszf;:,riien meghat~lrozhatók legyenek;
ci a pontok fennmaradása tartósan biztositva legyen;

dl a pontok ideiglenes megjelölése és meghatározása

gazdaságos legyen;
el a pontoka t mind a folyama'lIban lévõ negyedreiAdii a lap-

--
ponGlétesités, min(:]pedig a rébzletes felmérés során
további alappontolc meghat;irozás ára /1Jonts\iritésrel
elõnyös en lehess en feljJ,(~g ználni;

fl a ltij elölt pontol\: fölé a szögmérõ- és t 2VIUél.'õmiiszer-

rel kÖZpolAtosan fe,l lehessen állni;

gl amennyire a pont meghatározásának és fennmaradásanak

követelményei megengedik, a fotogramf1J.etiriai pont je-
lölés követellnén~{eire is figyelelillrlel. kell lenni;

hl a negyedrendü vizszintes alapponth1ílózattal. a magas-

sági alapponthálózathoz kellõképpen csatl,c1kozni kell
és figyelemmel kell lenni arra, hog;)' a pontok magassé, .

i ga elõ1rásszerüen meghatá1.'ozha'tó legyen;
i il a pontok elhe~yezése ~gfeleljen a l5.szakaszban

részletezett korlátozó, tiltó elõirásoknak.

13.02. A pontok jó meghat!irozása érdekében, valamint ~z elõzõ

beltezdés el pontjá'ban közö:lt követelmény kielégitése vé-
gett a negyedrendü pontoka't a terep magassági vagy viz-

szintes értelemben jellemzi) po~tjaira, úgymint kúpokra,

hátvonalakra vagy közelükbe, községi és belt\Jriileti ha-
tárvonalak fõbb töréspontjaira, utak, vasutak és vizfo-

lyások metszéspontjai közelébe, belterületen áthaladó
fontosabb közutak, vasutak ki- és belépõ pontjaira, ill.

közelükbe, a terep legmagasabb és legkevésbé fedett

pontjára, lát,isi akadályoktól lehetõleg távol kell ki-
tiizni.



13.03. A negyedréndü pontok általában terepszinti pontok.

Azonban a megfelelõ pontsürüséget szem elõtt ta~tva,

negyedrendü pontként meghatározandók azok a magasabb
épitmények - függetlenül attól, hogy müszerállásnak al-

kalmasak-e vagy sem - amelyek kellõ szilárdalc, jól

iráuyozható részük van, vagy jól irányozható jel he-

lyezhetõ el rájuk, ha megfeleloen mel~ lehet határozni

õket. Ilyenek a templomtornyok, a gyár- és az épület-

kémények, tetõdiszek stb. A lJlaga::'~piJiltok közül elsõsor-

ban a jellemzõket, a kieraelk&dõket kell meghatározni,

amelyeknek jól irinyozható részük van és amelyek állás-

pont céljára alkalmasak.

Figyelemmel a kellõ pontsLirüségre és a pontok egyenle-

tes elosztására, hEl arr,j mód van, negyedrendü pontként

meg kell határozni a régi felsõrondü háromszögel~si pon-

tokat és lehetõleg minél több régi l)egyedrendü llárom-

szögelési pontot.

A munkate~'ületen és a közelében lévõ valamennyi EOMA

ponthoz, amely közelében 300 In-nél nem nagyobb távol-

ságban EOVA pont van,.~~l. uj negyedrendü pont léte-
.

sül, magasságmérésseI csatlakozni kell. Legalább 10
km-enként kell magassági csatl~oz~st létesiteni.

J._4. .A negYedr~PQü pont ok megha tár ozási mód.ia~

vona tkoz()elóirá§o~

Az 1.04. bekezdésben elõirt módszerek alkalmazásánál
a jó meghatározás érdekében a továbbiakban megadott

elõirások szerint kell eljárni.

'-"



L4.U2. Irányméréses vagy hossZlliéréses hárol!J,Szögeléasel, iLletve

a kettõ kombinációjával végzett meghatározás elõirásait

a 14.0.5.-1.4.C9. bekezdés tartalmazza.

14.°3. A negyedrendü pontokat irány- vagy távméréses háromszö-

gelf3s esetén lehetõLeg mindig a hozzájuk legközelebb esõ

adott, vagy már rneghatározottnak tekinthetõ 4-5 alappont

ból kell meghatározni. A meghatározó irányok és távolsá-

gok LehetõLeg egyenletesen LegyeneK elosztva a horizmn-

1ton, az egyoldalú meghatározást kerülni Kell.

11.t.04. A pontoK kitüzésekor fil1i;:leleLlJJílel Kell lenni a meghatáro2

irányok és táVOLságolcáltal alKotott hároillszögeLc heLyze-

tére és alakjára. A pontok két egymástól független hároD

sz ögbõl legyenek számit;hatók. A két háromszög egymást

részben fedheti is. A háromszögeknek a meghatározott pOl

nál képzõdõ szöge 450-nál kisebb vagy 1.35O-nál na~yobb 1

nem lehet. . ,
~

1~05. Ha ncgyedrendU pont meghatározásáJ.'a iránymérést és távo:

ságmérést, esetleg sokszögelést is végzUnk, a rlért tá-

volságot a távolság irányára merõleges külsõ irányként,

a sokazögvonalat a záróoldallal megegyezõ és rtl merõ leg,

két külsõ iráoykent kell kezelni, és igy kell megvizsgá

ni, hotjY a pont Jlleghatározása az elõzõ bekezdésben rész
. -

letezett követell:lényeket kielégiti-e. ;.
!

14.06. Irányméréses pontmeghatározásnál a negyedrendü pontok m
határozása történhet tisztán külsõ /elõmetszõ/'irányokk

tisztán belsõ-külsõ /oda-vissza/ iJ.'ányoKkal, vagy vegye
sen belsõ és külsõ, esetleg oda-vissza mért irányokkal.!
Tiaztán belsõ /hátJ~amets zõ/ irányokkal, azaz há tramet- I

széssel csak egészen kivételesen, olyan helyen szabad

pontot meghatározni, a~ol negyedrendü pontra elkerülhet

lenül szükség van, de a P9nt meghatározására n~s gazdas

gos mód nincs. Ilyen esetben a számitásnál felhasznált

két szélsõ meghatáI~OZÓ irány által bezárt szög 2000-nál
gyobb kell hogy legyen, de a mé~endõ szögek egyilce sem

:: lehet 500-nál kis ebb t vagy l30o-nál nagyobb. l-iátramets2
I

ael pontot c::iak a szomszédos pontokra mért irányokkal ,~
,

~
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szabad meghatározni és ellenõrzés ül legalább még kettõ,

azaz összesen legalább öt irányt kell mérni.

! , ,1/+.07. Szükség esetén a pont három irányból közösoldalu két
: hár-omszögbõl is meghatározl1aoo, azonban ilyen esetben a

- meghatároz6 irányolcat mindkét végf)Ontjukról mérni kell t

vagy az egy végponto11 végzett iránymérés IJlellett legalább

két oldal hosszát is le kell mérni. Három meghaGározó

iránynál. kivánatos, hogya közös oldal legyen a legrövi-

jÓ debb, a szélsõ oldal(~k iránya álljal bezárt szög pedig
. lbOO-tól legal'ibb 30o-ka:t kell hogy különbözzék. '

1- 14.08. Egy háromszögbõl pontot [(leghatározni csak egészen kivé-

teles esetben, zárt tere,prészen szabad. Ilyen esetben a
1t. háromszög mindkét megllatározó oldaJ.ánalc /elõIlI.etszõ!

I irányát és hosszát is meg kell mérni,

14.09. Azolcon a pontokon, amelyekrõl iránYlIléréses háromszögelés-
L- seI negyedrendü pontokat kell meghatároZl)i t gondoskodni

I kell az ujabb pontokat meghatározó irányoknál lehetõleg
hosszabb tájékoz6 irányokról.

es,
1- 14.10. A hosszúoldalú sotcs'z?_geléssel ill. sokszögelési hálózat

- kialattitásával végze'tt alappontmeghatározás elõírásait

a 14.11.-14.20. bekazdés tar~lmazza.

14.11. A sokszögvonal adott kezdõ és végpont ján 2-4 tájékozó
eg
al
- ~4.11. bekezdés kiegészité~e:

"Ha a tájékozó irányok mérése az adott kezdo, illetve vég'.

ponton költséges jelépitést tenne szükségessé és az adott

1. ponthoz legalább három sokszögvonal csatlakozik, akkor az
,et adott ponton a sokszögvonalak elsö oldalának irányát ugyan-

lá- abban a sorozatban kell mérni, és a tájékozó irányok mérése

elhagyható."
- - --~V ~-O'__"""""'.L ,", ~"" """"""""""""""4'" " Tájékozó irányt csak akkor kell mérni, ha ez külön jel-

~éa építést nem tesz szükségessé.

i

t

1
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14 13. bekezdés a következok szerint,1 .

cc'

~ci "Ha iránymérés céljából a sokszögvonal adott kezdõ, ill
~ végpont ján vagy a csomópontokon költséges jelet kellent:'

.':;S teni, akkor az irányok mérése elhL'tgyható, de a közbenso

szögpontokon vagy ezekre végzett il'ány- vagy távolságmé
kel le alább há om in kol ese en kivételesen két fö

,l.c; mérést minden sokszögvonalban biztositani kell. Egyi
sokszögvonal fölös mérése egy másik sokszögvonalnál

fölös mérésként nem veheto figyelembe."

ni;
- ha az ad,ott ponthoz csak egy vagy két sokijZ ögvonal

csatlakozik; ekkor a ~IO'kszögvonal törésszögeit és

oldalainak hasi] Z~'lt az elsõ cs omópontig egYIllástól

függet lenlil lcéts ~~er k('jll meglr~él.'ni.

14.14,. A sokszögvoDalakat ugy kell kijelölni.,. hoLSY azok nyuj-

tottak legyenek. Ha valamely töréspoDGnál a sokszögvo-
üalban erõs törés jelentkezne /a törésszög kisebb'120o-

nál ill. nagyobb 240o-nál/, ott sokszögelési csomópon-

tot kell létesiteni. ,

14.15. A sokszögoldalak lehetõleg közel egyenlõ hosszúak le-

gyenek és 250 Ul-nél rövidebbek nem lehetnek. rröre~ed-

ni kell minél kev.eaebb oldalból álló sol{.'3zögvo nalak 1ci-

alakitására. 1- ~
E célból sokszögelési csomöponthá16zatal.i kell kialaki-

taDi. A csomópontok meghatározása eóyüttesen, csopor-

tonként történjé~:. Egy csoporton belül csomópont min-

den olyan pont, amelyben vonalel,igazás van. Az igy ki-

alakitott sokszögvonalak 3, legfeljebb 4 oldalból áll- :

i hat11ak. 4 óldalnál tö'bb (~sak a Földmérési Intézettel tör~
I 1

I

tént elõzetes megállapodás esetén lehetséges. !

14.16. Az újra meghatározandó negyedrendü fõPQntbkat a csomó-

pontok egylittes J:neghatározásába be kell vonni. Figye-
lemmel kell lenn:i arra, hogy a csoportok és a munkate- 1

rlilet szélén lév,.) negyedI'endü fõpontok is a uleghatáro- ,

zásukra elõirt követelményeket kielégitsék. Tehát ebben

az esetben is biztositani kell, hogy az alapAálózati

!II
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le pontokról vezetett 3 vagy 4,az 5.06.bekezdés szerint kör-
té ben jól elosztott sokszögiTunal csatlakozzon a negyedrendü
ö fõponthoz.

ér 14.17. Elektronikus számitógép hiányában a csom6pontok meghatá-

öl rozása és számitása történhet fokozatosan, caot!l6pontr6l-

. csom6pontra haladva is. Ebben az esetben a fõsokszögvo-
lk nalakban kivételesen 6'oldal is lehet. FõsokSzögvonalak

a felsõrendU pontok kö4ött vezetett sak:szögvonalak és a
csom6pontot í'elsõrendü pontokból meghatározó sokszögvona-
la lc.

I
14.18. A e okszögvonalat 'adott ala,ppont közelében bekapcs ol'ás nél-

kUl elvezetni nem szabad.

14.19. Ha a belterületen vezetet't s olts zögvonal magaspont /pl.
templomtorony/ mellett halad el, alckor a magasponthoz
csatlakozni kell. A sokszögvonal In.mgasponthoz legközelebbi

pontjának helyét ugy kell l<:ivrilasztani, hogya maL;aspont-
tól 150 In-nél távolabb ne legyen és ez lehetõleg a magas-
pont körüli õrponthá16zat ~cét alapvonalának közös végpont-
ja legyen. Az õrponthálózat ldtüzését a 24.szakaszban
faglal'bak szerint kell elvégezni. Az õrponthálózat ebben
az es etben a magaspont .~eveze tésére vagy koo:J.'diná tádánlak

.

meghatá~ozáaára is szolgál. A magaspont melletti sokszög-
pont a továbbiakban a 'hfagaspont -levezetett polltja.

4.20. Ha a terep adottságai miatt a sokszögelés az elõirt pont-
sürüségnél sürübb ponthálózattal oldhat6 csak'meg, az
elõirt l)Ontsürüségen felüli pontok vagy otödrendü, vagy

levezetett pontk~nt kezelhetok. Ha a sokszögv,;O)nalban ne-
- gyedrerldü pontként, ill. annál magasabbrendü pontként

minõsitett két szoms~édos pont között ötödrendü vagy
vesztett pontok is vannak, akkor a két pont egymástól
mért távolsaga nem lehet nagyobb 1500 m-nél. Minden ne-

gyedrendü pontnak legalább egyik szomszédos pontja leg-
alább negyedrendü pont kell hogy legyen, vagyis ezelc kö-
zött nem lehet ötödrendü vagy vesztett pont~ Csomóponto-

kat és melléksolcszögvonalak kiindu16 pontjait negyed-
rendü pontként kell minõsiteni.
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Az ötödrendü pontként minõsitett pontok egymáshoz és a

ma8asabb rendü pontokhoz 400 m-aél közelebb nem lehet-

nek. Egymás mellett több vesztett pont is lehet.

14.21. A többtornyú templomok tornyainak, kénlények tengelyvo-

nalának és villámháritóinak stb. koordinátáit egymássa]

Szoros összhL1ngban kell meghaGározni. Az összhangot az

õrhál6zatból levezethetõ kapcsolattal, vagy ikerpontos

pontmeghatál'ozással kell biztositani.

14.22. A negyedrendü pontok meghatározása - a meghatározási

módtól függetlenül történhe'b együttesen, két- vagy több

pontos csoportok, vagy nagyobb csoiJortok, ú.n. blokkol\.
keretében is. Az együttesen meghatározandó pontok ki-

jelölésénél figyelemmel kell lenni a,~ra, hogy az egyes

pontok meghatáro~isa ezen szak'-1sz elõj,rásait kielégitse

Különös gonddal kell vizsgálni ebbõl a szempontból a

blokkolt szélsõ pontjait. A korábban számitandó csoport

pontjait a késõbb számitandó csoportoknál adottaknak

kell tekinteni. Ezért a blokkokat a számitás sor~lendjéj
,nek megfelelõen kell sorszámozni. A csoportok között 8 i

,

kapcsolatot biztesitani kell úgy, hogya szomszédos csa
portok szélsõ pontjai közötti kapcsolat ezen szakasz ell
irásait kielég1Ése. -

1- edrendü ontok hel ének szemlélése és

kitüzése

15.01. Az uj negyedrendü'pontok szemlélését és kitüzését az

adott pontokon végzett szemlélés és ideiglenes jelépitél

:~ után kell megkezdeni a negyedrendü alapponthálózat tervl
1" alapján /6.15. és 6.16 .bekezdés/. Elsõs orban a tervezet!

ponthelyek~t kell megszemlélni. A pontok kitüzésénél fi-

gyelembe kell venni a l3.szakasz szempontjait, valamint
a l4.szakasz elõirásait. Ha a tervezett hely ezeket nem

"-

elégiti ki - a pontok egyenletes elosztását és az elõi:rl

sü;u.Liséget is figyelembe véve - lIlás helyet kell a pont SI

mára keJ::'esni.

~
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.. Az elvi szempontokon túlmenõen a pontok: kitüzésénél a to-
r vábbiakban részletezett konlcrét szempontokat és elõiráso-

kat is figyelembe kell venni.

5.02. A negyedrendü ,alappontokat elsõsorban olyan he~ekre kell

- helyezni, amelyek mezõga.zdasági müvelés céljára nem al-

1 kalmasalc. Ha mezõgazdaság,ilag Illüvelt területen kell pon-

tolcat létesiteni, aickCJr fennrnaradásuk é:t'de~~ében, vala-

mint azért, hogy sem az ideiglenes, seUl a végleges pont-

jel a föld müvelését ne akadályozza, lehetõleg mezsgyé-

:t'e. utak, árlcok, vizfol:yások stb. szé16:t'o, illtal'iban ke-

vésbé has zn,~1.lt földt erüle tre Kel:l. azokat kitlizn:L.
b- 15.03. Erdõségekben, ha a helyi ',iszonyok megengedik, neg;)'ed-

l'endü pontokat nyiladékokra vagy nyiladékcol;: keresztezésé-
re kell elhelyezni.

e. 15.04. Végleges, vagy ideig,lenes pont jelet müemléken, mUem;Lék-

jellegü., valamint városképi jelentõségü épitl:ílén;yen, to-

vábbá müemléki lcö:L'nyezetben és müeraléki jelent()ségü terü.-

leten elhelyezni csak az Országos rJlüemléki Felü.gyelõség- /Budapest,I. 'J1áncsics r,1. u. 1.1 elõzetes hozzá.járulásclval

szabad.

0-15.05. Vasuti pályatesten ideiglenes és végleges pont jelet a szél-
lõ sõ sinszálhoz 2,1 méternél köz,elebb elhelyezni nem sza-

bad.

15.06. Vízügyi létesitményen vagy vizügyi szerIlpontból jelentõs

képzõdményen Ipl. 'vizfolyás, állóviz, holtmeder, vizmosás
stb.l, illetve annak mentén pont jelet - a jelek és a viz-

úgyi létesitmények: fennmaradása és a vízügyi érdekek meg-
33 óvása céljából - csak: a terület szerint illetékes vizügyi

~e igazgatóság egyétértésével és közremüködésével szabad el-

~t helyezni. Á:t'vizvédelmi töltésen, valamiht a töltés mind-

L- két oldalán alábvonaltól számitott 10 méteres sávon be-

~ llll akár ideiglenes, akár végleges poíltjelet a vizügyi

Il igazgatóság irásbeli engedélye nélkül elhelyezni nem sza-

~t bad.

~Z
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15.07. Tilos közutalcra, vagy közelükbe olyan geodéziai jelet,
vagy lét(~sitményt épiteni, amely a biztonságos köz-

lekedést veszélyezteti. Közutak mellett a 100 ro-nél ti.

seb'b sugarú belsõ ivekben - az árkok külsõ szélétõl <

1mél.'t 20 ill-es sávban - a vizszintes alappontok felett"

gúlát elhelyezni nem szabad. Közut padkáján, illetõleg

járdán elhelyezésre kerülõ vizszintes alappont okat úgy

kell elhelyezni, hogy azolc a padka /jtlrda/ szintj ébõl

ne álljanalc ki. /Lásd 18/1976. /l:lli!vI.É.l'7./ l~1É]\II-IG?M szá-

mú együttes utasil;ást./ ,i

15.08. Közutak kültelJ.leti EJZa-kai3za mentén a közut i;engelyétõl

számi'tott 50 méter - ille1;õleg a 7/1'370. /XI.l.3./ :1cr>M

sz. r'3ndelet mellékletében felsorolt közutak és utsza-"

kaszok esetében 100 méter - távols:i,gon belül geodéziai

jelet, vagy létesitményt csak az utügyi hatóság engedé-
lyével szabad elhelyezni. ~ ;r

,

Vizügyi létesitményen, vagy ~özuton ill. annQk közelébe

elhelyezett pont ok esetében - amennyiben a ...oont elhelye

zéaéhez a 15.06. és 15.G8.bekezdés értelllében eL?Gedély

szükséges - az engedélyt az illeté1'::es vizügyi vagy útüg;

llatós&gtól irásban kell beszer,-,zni. Az ilyen engedély

CSQ1t GL;yértelmü 'i{ozzáj;irulás lehet, korl:itozást, kiköt él

nem tartalmazhat~ Az irásJ,>eli engedélyeket az állami át.

vételnél a munkarészelchez csatolni kell.

15.10. Katonai, polgári, ,t;ovábbá sportcélokat szolgáló repü.lö-

: terek határától, valanrlnt a repülésirányitást s :~01gá16

földi berendezéselctõl száu'dtott 1 lcm távolságon belül

függõl~ges kiterjE~désü P9ntjelet nem szabad elhelyezni.

A l.'epülõtér haGá~ától mért 1 lcm távolságon kivül csak j
olyan pont jel épitihetõ, amelynek rnagassága az 1 km tá- I

volságnál a felszj.nbõl kiinduló la-os dõlt sik alá esik,

Ettõl eltérõ jel É}pitéséhez a Közlekedés- és Postaügyi

ll1inisztérium, k;;ltonai ~epülõtel'ek esetén a Honvédelmi

IvliDisztérium' hozzájárulása szükséges.
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15.11. B,inyatelek határán belül pont jelet elhel;j'ezni - az alá-

fejtéses területen való pontelmozdulás elkerülésére -
csak az illetékes báQyavállalat Itrösztl bányaméL'éSi osz-

tályával egyetértésben szabad.

15.12. l'IIagasfeszliltségü, továbbá kõolaj- és földgázvezetékek
nyoQvonalától számitott 20 ill-en belül földmérési jelet
elhelyezni nem szabad.

15.13. KUlönleges reudel"tetésü ~ingatlanon az illetékes mi:Jisz-
ter engedélyével szabad l)Ontjelet elhelJ'e:~ni. .-\z enge-
délyt az inGat lant has zu,olló 11r'~zelõl s zerv ~'évéu lehet
megs zerezni. l{ulönleges rende~ tet ésü in,~at lannal{ kell
tekintenil

al a Honvédelmi r.1i~isztérium, a Belü~YIlJ.inisztériuIlJ.,

illetve a felUgJ'eletük alá tartozó s z~.t'vet\: tulajdoná-
ban Ikezelésében, hasznalatábanl lévõ ingatlanokat;

1. bi a l~ehézipari rJinisztérium felUgyelete Dl:c~ tartozó
. szervek kezelésében lévõ bányákat;

cI a Közlel~edés- 6s Postaü3yi MiniszGérium felüóyelete
ri alá tart ozó icözlekedési és postaUzelliel~et;

dl a minisztériumot': felUgyelete alá tart1ozó kijelölt ipa-
," '"

it ri üzemeket;
. el az Állami Termékga3Qálkodási...lciazgatóság re.kterüle-

teit;
fl az Ibazságügyminisztérium felügyeleta alit tartozó

biint etésvégrehaj tás i int ézlaényeket,;

15.14. Termés zetvédelmi t erlilet eken Inemzeti par.'kokban, táj vé-
delmi területei{enll csak az inGatlant kezelõ szerv, illet-
ve a terulészetvédelmi hatóság hozzájárulásával szabad

pont jelet épiterli:l illetve az .összelátást akadályozó fá-
kat gallyazni.

15.15. Város ok és közs égE~k belt erületén elhelyezésre ke1.'ülõ
végleges pontj elek helyének ki~i elölés e elõtt - a ren-
dezési tervek figyelembevétele céljából - ki kell kérni

az illetékes tanács, illetve épitbsügyi hatóság vélemé-

nyét.
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15.16. A negyedrendü pontokat úgy kell kitüzni, hogy amennyiben

ideiglenes pont jel épitésére szükség van, az a végleges

pont jellel lehetõleg központos legyen, valamint a szük-

séges mérések a végleges pont jel függõlegesében elvégez-

hetõk leg;y'enek.

15.170 Ha az ideiglenes pontjeljill. a müszerállás helye a vég-f

leges pont jellel központ osan neln tlizhetõ lci, atckor ki vé-
t e.les en lcülpont os ideiglenes pont j el ill. müs zerállás is J

lét es i thetõ. A külpont os pontj el, ill. mLls zerillás a vég-

leges pontjelhez minél közelebb legyen.

15.18. A templomtor:.yokat és egyéb - vizszintes ~appont létesi-.

tésére alkalmas - maguspontokat lehetõleg álláspontnak.

kell kijelölni. Ennetc érdekében szemléléskor meg kell

állapitani, ho~-;;y a toronyban milyen átalakitásra, épités.
re van szlikség és azt, hogya tcülpontossági elemetc. mi-

ként hat~rozlilltók meg. Vizszintes értelemben meghatáro-

zandó ponthelyül a templomtornyoknál a gömb alatti nya-

kat, ha gömb nincs, a kereszt, vagy buzogány tö~~t, gyár-

tcéményeknél a kémény tetején lévõ diszitõ rész alatti

keresztmetszet közepét és a villámháritónak a lcémény fel-

,.ii sõ széle illagasságáoan lévõ pontját kell kijelölni. Egyéb
.

magaspontoknál /épületcsúcs, tetõdisz stb./ ponthelyül

a magaspont valamély függõi.eges, minden irányból szimrnet.

ritcus, jól látlwtó és irányozható rés z~t kell kijelölni.

l'Ieg.yedrendü pontként tdszemelt kettõs tem.plon~torony mind.

k(;;:t t orn:yá.b me3 tcell llat~t:r'ozni.

15.19. A megtervezett és negyedrendü pont létesitésére alkalmas

ponthely 50 m sugarú környezetében lévõ régi felaõ~'endü

és negyedrendü háromszögelési pontoka.ti fel kell keresni.:

!~! Ha a régi pont földfeletti jelölése elpusztult és a ponto

:' leirás bemérési adatai alapján a földalatti pont jelölés

nem található meg, akkor a 12.09. bekezdésben foglaltalt

szerint müszeres pontfelkeresést kell végezni. Ha a meg

talált régi pont helye új alappont létesitésére alkalma

j
.\,

;

I
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~n
, alckor a régi pontot új pontként újra kell állandósitani
~

. és az ideiglenes pont jel helyét ki kell tüzni. Az ideig-
lenes pont jel lehetõleg lcözpontos legyen, de ha szüksé-

~-
gf;S - a pont meghatározása érdekében - a 15.17. bekez-

désben fogl,31taknak megfelelõen külpontosan is kitüzhe-
,- "
) to.
~-
~s 15.20. Ha a régi pünt helye új pont létesitéaére nem alkalmas,

de 50 m sugarú körön "belül létesitünl( új negyed~endü'-
,

pontot, akkor a 12.10. és 12.11. bekezdések"ben foglal-

tak s zer.'int kell elj áxni. -.;"
~-

15.?1. A negyedrendü pontok kitüzése után az ösfzc:látást akadá-

lyozó bolcrokat, fákat a kitüzéslcor g611jazással, szLikség

~s-, es etén kivágás sal kell az lltból el távolit ani. Gyümölcs-
i fát és diszfát, a parkolc fáit t~aUyazni vatjy kivágni nem

- ! szabad. Az öss z~l(itást alcudályozó f:ik eltávolitáaa'kor az
~

erdõvédelem, erdõgazdálkodL=ts és a vizgazdálkozás szempont--

lI.'-: jai t figyelembe kell venni.

'15.22. Általában kerülni kell a fák gallyazását vagJ' kivágás át
!

~l- belterületen, lcülterületi tele2ülés "beél)itésre szánt te-
~b I rü].etér.l, zártkertekben.l továbbá a tájlcóp szembeötlõ ré-

, szét lcépezõ vagJ' orsz:igos közutak területén lévõ össze-
~t ' függö fasor.'okban, fac-f!oportokb~. A szükséges gallyazást

,. vagy falcivágást elõzetesen be kell jelenteni az illeté-

ld lces tanács szakigazgatási szervének és az els'õ fokú
természetvédelmi hatóságnak, közutak esetén az illetékes

s közuti igazgatóságnak, valamint közölni kell a tulajdo-

nossal /használóval, kezelõvel/.

. 15.23. Az összelátások É~rdekében kivágott fák dar":lbszámát, fa-

t- fajtá;ját, mellmag,asságban mért vastagságát a tulajdo-
nossal, illetve a ltezelõ szervvel közölni l~ell; a ldter-

'-l mel t faanyagot pedig rés zÉ!re át kell adni.

s ,J
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l5.2it. Az erdõkben végzett alappontlétesitési munkáknál a föld-

mérési munkára jogosult szervek erdõben végzett munkájá-
nak sz'3bályozásáról szóló 20/1965 .sz. OEF-ÁFTH együttes ~

utasitás rendellrezései szerint kell eljárni. J

15.25. A cegyedrendü pontokat a kitüzéskor véglegesen meg kell

számozni aZ E'OVA számozási rendszere szerint /lásd Ve-

tületi Szabályzlit,636l9/2/l975.0FTH.sz./, folyamatos]

számozással, l,ehetõleg az X koordináti;\k csökkenõ sorrend-

jében.

15.26. A sokszögvonalakban V.:rendlinek minõsitett pontokat V.

rendü pontokként kell számozni az F.3. Szabályzat
/64431/1975. OFTH sz. "SzabálYZAt az egységes országos J

térképrendszer földméxési alaptérképeinek készitésére"/

szerint.

15.27. A vesztett pontok száma egy törtszám, amelynek számlálõ-

ja anna1c a negyerJ.rendü vagy annál mag:3sabb rendü két

alappontnalc kötõjellel kapcsolt száma, amely két pont kö-

zött a vesztett pont van, nevezõje pedig eggyel kezdõdõ

sorszám. A sorsz ~lmozást minden negyed- ill. magasabb :L'en-

dü poutpár l{ö~ött újr.'a kell ltezdeni.
" .

!
i
c

i~E!!.§tés..~ a ldtüzés~_~~~t~vben és

~zglapvázlaton

16.01. A szemlelás alkalmá~a1 a szemlélés eredméoyét minden

pontra vonatkozóan 'be kell jegyezni a kitüzési jegyzõ-

könyvbe.

16.02. Az adott vizszintes a1appontok környezetében, bemérési

adataiban bekövetkezett változásokat a pontleirásukon,

illetve a törzslapjukon át kell vezetni, helyszinrajzu-

ka t hely esti t eni kell. Fel l\:ell j egyezni a szemlélés

eredillényét az állaodósitási kõ és a ponton álló régi
,

ideiglenes pontjaI állapotára, valamint az ö~szelát,isi

köriilm.ények es;,;tleges megváltozására vonatkozóan. Be
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kell jegyezni az épitendõ ideiglemes pont\)3l til)Usára,
- maGüsságára és helyére vonatk~zó utasitást, Fel kell
- jegyezni az esetleges ;ithel~rezés adatait is.

s
!16.03. A szintezési alappontokon végzett szemlélés eredményét

a kitüzési jegyzõkönyv megfelelõ oldalán fel kell ;je-

gyezni.

16.04. Az ú.jonnan kitüzött negyedrendü pontúlcrJil a pontIeirás

d- - nyoIlltatv~1ny megfelelõ részébe kell beje6yezni a ne-

~ t;Jedrendü pont s zám{~t, helys zinraj zá t ~ ü pont végleges
;tc

Ii t:.. megj elölésének ti1'US itt, rlely~ t, vé.1lauiint a s zeuilélés és
,-; -.

kitüzés ebJ'eb adatait.

16.05. Az (lj or.Jr.lan ltitüzijt t l)i;;Gycdrendü m[;l~ijspontol{ s zeullélési

adatait is pontleirils-nyo'iltatváflJon k'31l feltüntetrji.

Rajzban meg kell adni az irányzás hel:yét vizszinties és
magassági értelemben is. A tová"bbi müveletek /raérés., õr-

- pontol.c elhel;y'ezése stb./ adatainak a feltüntetésé cél-

. jából törzslapnyomtatván:yolcat kell csatolni.)-
16.06. A g:yár lcémén:yekre vona t kazó bejegyzésben közölni kell,

1- hog:y a kémén:yközepet és a villámháritót magasságilag
hol kell irányozni. Ha valamely g:y,ir- vagy la ltótelepen
több lcémén:y is van, a'" kit üzés i jEtg:yzökönyvben tüzete-

sen körül kell irni ~~ alappontként kiszemelt kéményt.. -
16.07. Templomtornyokn,il meg kell nevezni a felekezet;et, be

kell ~egyezni a templom esetleges nevét és meg kell

rajzolni a torony felsõ xészét az ablako~kal együtt, meg-
jelölve az ir~1.nyzandó ponij helyét. Kettõs tornyokat az

égtájak szerinti felcvésük alapján kell megk~lönböztetni.

A helyszinrajzon kell feltüntetni a magaspontok õrpont-
jainak és levezet.ett puntjár~ k tervezett helyét. Be kell
jegyezni azt, hogya torony alkalmaa-e müszerállásnak és
azt, hogy milyen módon határozhatók meg a külpontossági :J

elemek. Meg kell ',izsgálni és a kitüzési jegyzõkönyvben
fel kell jegyezni, hogya toronycsúcs bevetithetö-e az
észlelõtérbe. Egyéb
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. magaspontok /épületcs'6.cs, tetõdisz stb./ felsõ részérõl

is rajzot kell késziteni és azon egyértelmüen meg kell
jelölni a meghatározand6 ponthelyet. Fel kell jegyezni a
szemléléskar. a toronyban végzendõ épitésekre, átalaki-
tisokra és a külpontossági elemek meghatirozásá.ra vonat
kaz6 észrevételeket is.

16.08. Az új onnan lcitüzött negyedrendü PO!lt o kan ti1er.; lcell álla-
pitani a meGhatáro~j(isokhoz szükséges oldalakra az ösz-
~zelátási viszonyokat. C,~lszerü ezekre az oldalakra -
központosan vagy las külpontoss§.göal - egy tivcsõillás-

ban irán:vmérést is véi..~ezni /keresõ forduló/. A mérési
eredwényt a ki tüzés i jegy zõlcön;]'v megfelelõ helyére kell

bej egyezni. .~z irányokho:J mebj egyzés t kell tenni mind az
irány-, mind a távolságmérés elrre vonatKoz6an, hogy oda-

,
vissza vatjY csak oda van meg az összelátás. A toronyból
láthat6 ir,inyol~~t ablakok szerint elkülönitve lrell. fel-

jegyezni. 1l1egfelelõ megjegyzéssel fel i(ell tJnteb'ni aZO~
kat a pontol~at is, amelyek a pontról nem látszanak, de

ahon11an a pont láthat6 /külsõ irányok/. A bizonJtalanul

va~l,y csalc I'észben meglévõ összelátásoknál erre utaló

megjegyzést lrell t~gni. A pont saját meehatélrozásához fi
gyelerllbe jövõ oldalakat alá kell húzni.- ~. -

16.09. Ha a pontot lllint egy kiegyenlitési csoport pontját tüz-
tük ki, ezt a lcörülményt jegyzõl~önyvbe fel

kell jegy~zni.

A régi háromszöge:Lési pontok pontleirásán is át
zet ni a szemlélés ei'edr:lényét /12.09.-12.11. és 15.19.

15. 20.belcezdés./

Ha a régi pontot a negyedrendü pontlétesités során mint

negyedrendU pontot meghatáro:~zukt /15.19 .bekezdés/ a. ré

pont pontleirására be kell jegyezni, hogya régi pont
milyen számú új a.l/9pponttal azonos. Egy.idejüleg új pont-
leirást kell L'~észiteni és azt be kell sorolni a kitüzés

jegyzõkönyvbe az új pontok pJntleirásai közé. Ezen fel
t\:ell tüntetni a pont régi sz.imát, vagy nevét.
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16.1~. A megtalált, de az új vizszintes alapponthálózatban meg
nem határozott régi pont helyszinrajzát és állandósitási

a(1atait hel:yesbiteni kell a pont pontleirásán. Ha ~ ré-

. gipont állandósitási lcöve elpusztult,vagy nem használható

és igya közelében lévõ EOVA pont helyére áthelyezett-

nek kell tekinteni 112.).1. és 15.20. bekezdésl, akkor a

pontleirásban 3 kõ a,jatait törölni kell és meg k~ell adni,

ho#:;y az áthelyezett pont milyen számú EOVA ponttal azo-

nos. Az EOVA pont pontleirásán pedig elõ kell irni a be-

kapcs olie láthelyez'3s1 !Il9l'és ej..nek az elvégzés ét.

16.13. Ha a régi pontnak nlind a földfeletti, mind a földalatti

/' jele elpusztult, ak~or a pont pontleirisába a szemlélõ
CI

nevének és a szemlélés i~lõpontjának feltüntetésével az
L "Elpusztult" bejeeyzést lcell tenni.

16.14. Az adott vizszintes alaplJontok szelillélésének eredményét
- a szeralélõnek az alapvázlaton a következõképpen kell je-

leznie:

al azoknak az adott alappontolcnak a jelét, amelyeket meg-
találtunk - mégha át is kellett õlcet helyezni - vál-

i- t ozat lanul kell har!,y-ni;

bI ha valamely adott a;tappontna_k mind a földfeletti,

mindpedig a földalatti pontj ele elpusztult. akkor a

pont számát nYl~at-keleti irányú, körjelét pedig X

alakú vonallal át kell húzni.
- 16.15. ..I\z alappontlétesités fol:yamÉill kitüzött negyedrendü pon-

tokat a szemlélõr:,ek sikrajzilag helyesen fel kell szer-

l:::esztenie az .1lapvázlatra a véc;zett elõ:~etes mérések veRY

elõzetes koordin,tlták alapján. A térképi ábrázolás he-
gi lyessége érdekében kisebb, de legfeljebb 2 mm nagyságú

elra;jzolás ebben az esetben megengedett.

i

~
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16.16. Az újonnan l-::itüzött negyedrendü pontokat az alapvázlaton
5 mm átm~rõjü körrel L{,ell megj elölni: a kör rnellé a pont
8~ámát a 100 000 meretar,ipyú szelvényszám elhagyásával
kell megirni 3 mm nagyságú számokkalo

t16.17. A munka elõrehaladásával a régi háromszögelési há16zat :i

pontjainak jelzését a szemlélõneLc az alapvázlatan ki kell[

egészitenie: "
:

al az EOVA-~~n, ne~;~e~~endÜ pontként I~e~bat~~r~~ott régi r
pontok szamat zaroJelbe kell bennJ. es foleje a pont'
uj s z~mát kell irni a 16, .16. beke zdés nek trlegfelelõen,

bi EOVA ponttal ödsze~{apcsolt régi pont számát zár6jelbe(
,

kell tenni; f

ci EGVA pont h,C!lyéI.'e áthelyezett régi t;ont számát záró-

jelbe kell tenni és a régi pont körébe nyugat-kelet
irányú átr~érõt kell raj zulni; r

dl ha a régi pontnak mind a" földfeletti, mind J:)edig a
földöla tti jele elpusztult, akkor a pont számát nyugat,
keleti irán~, körjelét pedig 1C alakú vonallal át kell

húzni; ,.
el annak a pJntnak 'a- jelét éA számát, amelyet nem haszn[ll

llmk fel, a váz,l;J. ton változatlanul kell rué\í,.~.:vni.. -
16.18. Az alappontul felhasznált állandó jellegü épitményeket

a minõségük szerinti kirajzolási jellel kell ,ábrázolni.

16..19. A kitLizési jegyzõkönyv minden egyes .lapját és az alap-

vázlatot a szemlélõnek keltezéssel alá kell irnia.

16.20. A sokszögvonalakban V.rendü pon'coknak minõsitett pontok-
ról V.rerldü pontl~rást kell késziteni az "Al,qppontsüri-
tési Utmutat6" 140094/1973. OFTH szám/elõirásai szerint.

16.21. A sokszögvonalak vesztett poD'Gjait csak cövel'..:kel lcell meg

jelölni és róluk csak a m~rés idejére, a pont fellceresé-

séhez kell helyszinrajzot késziteci, amely l1em leadandó

munkarész.

J

I



- 45 -
t) ló.22. Az alapvázlaton az V.l'endli és vesztett pontokat nem kell

G feltüntetni.

16.23. ..\ rIlunk,-"caoport lllinden egyes tagja terepi használat "',':;:1-
jára az alapvázl.'Jtról a terepének. megfelelõ terjedelem-
ben 1: 25 000 méretal':inyú topográfiai térlcépre másolatot

Ll készit. A másolatot kell felhasználni a terepen a tájé-

kozód,9.shoz, az adott és a régi pont ok, valamint az új
negyedrendü pontok szeullélésekor és kitüzésekor. Ezen
lcell jelölni a szemlélés eredményét, a kitüzött ní;;!,gyelJ-

:cendü pontok közelitõ helyét és számát. Az eredeti alap-
vázlAtot a terepre lcívinni n-em szabad. Az alapvázlatot

~ a terepi vizlatokról folyamatosan ki kell egészíteni.

tb.
~l

,

, .-,. .
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III.fejezet
A-!i~ szi n tes a la lJ P o~~~J..9.~gl~~~-~Y_~.B1-.~~

~j.§.1~~-~

l1-!-A vizs~~~t~~_al~ l,)pontQ~Ud~ghe~

lnQP,~l elö1~..§.

17.01. A negJedI'endü alappont léte sit és nél felhasználandó adott

puntolcat és a munkálJtolc során kitlizc;tt új negyed-

rendü pontoL{At a kitO.z(Jtt h~fyen ideiglenes ponüjellel

meG itell jelölni. ,
17.02. Csak a mérés ide;j6:cc kell me~:j elölni azokat a pontokat, :1

m~l~ek !10sszúoldalú szab3tos sOKSZ.ög~l~sse: ~~sznek ~~eg~ t
hat ar oz va. E:;jeken 3 vontokon pontJeloles celJ;J.l'8 a ko fo-f.

lé központosan feláll it ható , jóllátható, és szaba. tos an f
irányozható pontj elölõ berendezés t /tárcsa, refle~ctor, stb" :
kell hl-:iS ználni. i\ munka folyamatoi3s f~\i~a és a rilérés ek pon- i

t . "
k f l' t . ' b ' l ,. ' t h tOI3S'J.,~an'l OL{O~aSa szem,)O!) Ja o t{J.van.:} os, or~Y a pon -

j elö16 beren{je~(;Js müs z~ráll ványra s zeJ:'elbetõ kénys zerköz-

pontos it ó bcrendez6ss el legyen LC81)CS olatb<~n.

17.03. l\zokit az adott és ~jonnan kitüzött pontok:Jt, melyek idei!
lene~j megj elölés é:r:'e.:a hordo zQa t ó !:)ontj elölõ berendezés nel

megfelelõ, a fl zemlélés ill. kitUzés Gredmél1ye alapján éPi!"
tett ideiclenes jellel lcell ellátni. . .

1\ negyedrondü alappontlétesités során használt ideiglenes

po ot jelek fajtái:
- elõregy;3.rtott elemekbõl készlilt, u.n. Illés-téle állvá-

nyos gúla,
- nell s zéta zedhetõ, állandó jelJ.egli gúla, ]

- összeszerelbetõ, csavaI'OS árboc,
- szegezet t {irboc,

,- tripód,
- bipód tául3sztórúddal,
- tetõpillér észlelõállvánnyal és tetõjellel,

- tetõjel,
- eg.yéb, szabatos mérés hez alkalmas pont jelek.
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17.04. Az ideiglenes jel fa.itáját, minõségét, anyagát, méreteit,
épitésének módját - a gazdaságosság szempontjait messze-
menõen figyelembevéve - az a követelmény szabja m/JS, hogy

sec";itségével a meghatározáshoz szükséges mérések kellõ
pontossággal és bj_ztonsággal végrehajthatók legyenek.

17.05~ Negyedrendü alappontlétesitésnél fajelet, jelrudat hasz-
nálni, ill. épiteni nem szabad. Kex'ülni kell a bipód épi-
tését. Bipódot töréspont jellegü negyedrendü ponton nem
szabad épiteni. A megfelelõ.ma,;~asság1J- müszer- és észlelõ-
állás biztositására - fu'] szUl\.iJé~~.es - af, árbocokbt~ kellõ- ,

8zilárdságú mUszerállványt lehet épitenl.

17.06. Azo&on az árboccal megjelölt neg:yedrendü pontokon, arae-
. lyeken távolséigmérést kell. véi~ezni, az .'irbocot a prizmák

í- ,elhelyezésére alkalmas pri~matartó állvánnyal lehet kiegé-

sziteni.
tb 1707 T "' ll ' k . t t ". 1 k ' it ' , ' 1 ..'

d. 1. JetapJ. ere ese oJe e ep esene messzeillenoen gon os-
- kodni kell arról, ho;':y az épület állagában, különösen

;- tetõszerkezetében éa szigetelésében kár ne essék. A méré-

;- sek befejezése, valamint a levezetett és õrpontok állan-

dósitása után a városképet, illetv~ az épület esztétikai
~i rnegjAlenését rontó pil'l*éreket, jelelcet el kell távolitani,
le és az eredeti állapot9~ szakemberl'el viss za lcell állittat-. -
)i ni .

17.08. Ha az ideiglenAs pont jel a végleges pontjelhez képest kUl-
tS pontosan épül, akkor a levetitett pont jel külpontossági

elemeit a 23. szalcasz megfelelõ bekezdéseiben közölt ren-
l- delkezések szerint meg kell mérni. A mérési adatokat a

kitUzési jegyzõkönyvben fel kell jegyezni.

17.09. Ha a külpontos ideiglenes pont jel külpontosaágának mérté-
ke lehetõvé teszi, akkor az ideiglenes pont jel füf~gõle-

seBében, a föld szine alatt 20-30 cm mélységben kereszt-
véaéasel ellátott téglát kell elhelyezni.



17.10. Azolcon a pontokon, amelyek mUszerállások lesznek, kb. 1
m sugarú körön belül. a növényzetet eJ. kell távolitani,
a talajt el kell egyengetni.

17.118 MUfJzerállásként ~ijelölt ponton az ideiglenes pont jel
i'elépité;.3 e után keresõ fordulót kell mérni, és a ki tü-
zési jegyzõkönyv megfelelõ lapj(ira be lcell jegyezni a
láttlató ir.'ányokra ul(3rt keresõ for(lu16 irélllyértékeit.

17.12. Az ideiglenes pont jel mcgépitése után - .:Ikár központo-
san , a kár ltUlpont osan van felépi tve - fJleg kel101érni,

ill. közvetett l"léréssel uleg" ke.Ll határozni és a kitUzési
j egyzõkön:yvbe be kell vezetni az ideiglenes pont jel ma-
gaesági értelemben irán:;,zanctó pontjának ill3t:;ai3sigát a kõ
felsõ lapja felett. Ugyancs:ik meg lcell mérni az esetle-

ges mliszerasztal vagy reflektorállvány felsõ lapjának a
" t ' ll d ' it ' , k " f.' 1 " 1 . ' t ' lmalsassaga az a dn os -a13l o e so apJa o .

Az ideiglenes jelek; különö;.C:ien az é.llvé.rJYos gúlált, ár-
bocok épitéaénél és bontásánál az ide vonatlcozó baleset-'

i

elhiiritási szAbályokat szigorúan 'be Kell tartani. Ilyen

jellegi.i. fiLunkákban csak azok a személyelc vehetnek rés zt,
akil{ a balesetelháritási oktatásban részt vettek és az. -
errõl sz6l6 jegyzõkönyvet aUirták.

- ~ -

18. A neg:y.e_Q';:~U. popt9~vé[~.l~I!3~~~

~ölé~eL~11~ng6sitásL

18.01. Az újonnan kitlizött negyedl'endü pontokat ideiglenes

pontjAlUk megépitésével 13!3:vide,iiileg végleges pont jellel
meg kell jelölni /álland6aitani kell/.

18.02. A negyedrendU pontokat 25x25x90 cm mé:retü, oldalán HP '

betükkel és évszámmal jelölt jó minõségü~ fagyálló ter-

més- vagy vasbetonkõvel kell álland6sitani. A központot
a kõ felsõ lapjának közepébe süllyesztett 7 cm hoSSZt!
és 10 m.m vastag furatos fémcsap jelzi.
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8.03. Földalatti pont jelként 20x20xlO cm méretü betonkövet lcell
alhel;yezni, amelynek fels õ lapja a talajszint alatt kb.
90 CiIl mélyen van. A központ ot a kõ felsõ lapj ina k közt?pébe
süllyesztett 4Q~?O mm hosszú, 10 MM átmérõjü fur&tos fém-

csap jelzi. A fémcs:::lpra e[;:;y védõ téglát kell tenni.

8.04. Az illandósitási követ fül~sõleses élekkel Ú(;y kell a föld-

alatti jel fölé elhelyezni, ho;!y központ jaiK egy függõle-
beste essenek és a kõ felsõ lapja minte[;:y 15 cm-rel le-
gyen a talajszint felett. A f()ldet a kõ körül minden ol-

dalról alaposan meg kell döngöl~i.

8.05. A régi hároms "jö1!.elési hálózatnalc azok3t la pontj ai t, ame-

lyeket az EO'f4-ban l!leghat~lrozunk, újra kell állandósita-
ni; a régi állaudósitási követ és földalatti pont jelét a
16.02.-18.03. "bekezdésben leirt köveklcel ki kell cserélni.
Ha a réfji állandósitási kõ jó állapot"ban V3,1, az ujIaállan-
dósitásra felhasználható, azonban a l{OZpo11t jelzésére fu-

ratos fémcsapot kell :3 köbe cementezui.

8.06. Centimét eI' élesen meg kell határozni és a Kitüzési jeg:y-
zõkön:yvbe be kell vezetni a földalatti jel :t'elsõ laf)ja és

a kö felsõ la15ja kö'?'ötti ma!~;L:s.')ágkülönbséget.
," -

07. Az újonnan létesitett negyedreudü pontokat a mér6sek befe-

jezése után pontvédõ beréndezés~ef l~ell ellátni. Az állan-

dósitási kõre két db. téglát kell eg:yn~s mellé fektetni,

és erl.'e 20x20x60 CTrL méretü, oldalán HP betlikkel, felsõ lap-
ján keresztvésésseJ. ellátott vasbeton jelzõkövet kell he-

lyezni. A keresztezés mets:~éspontjának;az állandósitási kõ

közl..-ont.iának a függõlegesébe kell esnie. Az állandósitási
kõ és a jelzõkõ köré trapéz alakú betonlapokb61 összeál11tott

cs o11kagttlát kell elhelyezni. A e~tonlapokat dróttal egy-
máshoz kell erõsiteni és az illesztéseket betonnal ki
kell simitani. A. csonkagúla és a kövek közötti teret dön-

göl t földdel l~ell kitölteni. A föld tetejét gyept églálc-
(kal kell boritani. A pot~tvédõ berendezést csalt

kivételesen, indolrolt esetben lehet elbaf;:yni /árvédelmi
töltésen, belterlileten, ahol a közlekedést akadál:yozzé;i stb./.

-,~-
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18.08. Belterlileten az újonnan kitilzött negyedrendü pontokat ki-Il
vételesen a levez'etett pontokra megadott módon is szabad f

állandósitani /lásd 19oszakasz/, de a 19.04. bekezdés

szerinti, fémcs ap pa 1 történõ állandósitást csak a FÖMI kü~

lön engedélyével szabad alkalmazni.

18.09. A soltszögvonalal{.ban V.rendilnek minösitett pontokat V.rendü

pontokként kell állandósitani az ttAlappontsüritési utmu-

tatótt /40094/l973.0FTH sz./ elõirásai szerint. I
18.10. A kitüzési jegyzõl~önyvben az egyes pontok pontleir,isát az r

állandósitisra vonatkozó adat'6kkal kj~ kell egésziteni.
l~

19.~A~evezetet~t E2ptok és õrpontok állandósl:-=
tása I

f,

19.01. Ivlagaspontok valamennyi levezetett pontját és õrpontját

belterilleten az utcaburkolatnak megfelelõ módon lcell ál-
landósitani. 19

19.02. Burkolat néllcil1i talajon a levezetett pontot a 18.02.-
18.04. bekezdés szerinG.kell állandósitani azzal az el-

téréss el, ho~y forgaló'mnak ldtett helyen a földalatti
jelet 1.10 m mélyen k.(}ll elhel:tezni, a követ pedig a 19

tala jszintig l~el1 silllyes zt eni.

19.03. Bontható burkolattal /ma lcadám , kockakõ, kis mér etU be-

tonlapok stb./ ellátott gyalogjárón a levezetett pontot
a 19 .O2.bekezdés ~zerint, V,3fl.Y vass zekréhny~ kell állan-
dósitani. A vasszekrénvyel való állandósitásnál a föld
alatt. 70 cm mélyen 20x20xlO cm méretü betoDkövet itell el-
helyezni. Föléje 30x30x20 cm méretü betonltövet kell köz-
pontosan elhelyezni. Az erre helyezett fakeretre kerUl a

vasszekrény. A vasszekrény felsõ lapj~ szinel' a bur~::olat-
tal. Bontható burkolattal ellátott úttesten a levezetett
pontot csak vasszekrén9yel szabad állandósitani..

I



- 51-

19.04. Aszfalt, vagy beton bur~,;,olatú gyalogj,irón vagy úttesten a
leveze'Gett pontot a bl~rkolatba süllyesztett furatos fém-
csappal kell állandósitani. A csap alá földalatti pont je-
let nem kell t~nni, azonban a közeli épületek falába el-

helyezett,lehetõleg három, de legalább két õrcsappal kell
biztositani. Az õrcsapokat a levezetett pon't; t;al összekö-
tõ oldl).lak által bezárt szögek' 600-n6.1 kis ebbek és 1200-
nál nagyobbak nem lehetnek; Az õrcsapok és az állandósi-
tott pont közötti vizszintes távolságokat mm élességgel,

egymástól függetlenül kétszer lcell megmérni.
~

19.05. Az õrpontokat a föld alatt 70-80 cm mélyen 20x20xlO cm
méretü betonkõvel kell állandósita-ni, föléje szeggel el-
látott erõs cöveket, VafjY keresztvéséssel ellátott téglát
kell helyezni. A cövek vagy a tégla felsõ lapja 2-3 cm-rel
a talajszint alatt legy~n. Aszfalt VDi:\y betonbu1.'kolat ese-
tén az õrpontokat a 19.0LJ..b,ekezdésben foglaltak szerint
kell állandósitani.

19.06. Valamennyi földfelétti és föJ.dalatti kõben a központot a
kõ felsõ 113:pjába süllyesztett furatos fémcsappal kell je-
lölni. A földalatti pont jelek fémcsapját védõ téglával kell
letakarni. '.

.

19.07. A levezetett pont és örpontok állandósitására vonatkozó- #- -
adatokat a magaspont megfelelõ törzslapjára be kell jegyez-
ni.
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IV. fejezet

~-ytg.~ zint es iránymér~s

~-Ameghatároz,:iai te~~

20.01. A meghatározási terv célja, hogya szemlélés és kitüzés

során fe~jegyzett adatok alapján a létesitendõ pontok meg-

felelõ llleghatározását véglegefien megtervezzük,és igya

szükséges ir&ny- és t,ivolságméréseket, valamint a 8zámitá-

soka~ tervszerüen és gazdaságosan hajtlwssuk végre.
-

20.02. A 9.szakasz elõirásaj. szerint elõkészit~tt meghatározási

tervet a kitüzés során folyamatosan ki kell egésziteni.

20..03. A meghatározandó negyedrendü pontokat - beleértve az irány-

pontokat is - az elõzetes mérési eredmények vagy elõzetes

kooI'cdináták alapján l(ell felrakni,. A meghatározási 'tervre

fel kell ra kni a rllagaspontok levezet ett pOlltj át is. A pon-

tokat a' 9.06. és 9.07.bekezdés sze:cint lcell jelölni, ill.

megirni. t

20004. A sokszögvonalakban ötödrendli pontként és vesztett pontként

kijelölt pO1.1t okat /1. l4..20.bekezdés/ is fel kell tüntetni.
" .

Az- ót(,drendü pontok jele 1,5 mm átraérõjü lcör, a vesztett

pont ok jele ugyancs,sk.:l,5 mm átmérõjü kör, de be lSejében - ~'

dõlt kereszttel. A pontok számát 3 mm nagyságú számokkal"
kell megirni, az l:lOO 000 méI'etarányú szelvény számának

elhagyásával.

20.05. A meghatározandó PQntok felrakása után pontról-pontra ha-

ladva vékony ceruzavonallaJ. be kell rajzolni a meghatáro-

zási te.l.'vre mind az aElott pontokról. mind a meghatározandó

ponbok.l.'ól mérhetõ iráL1yoKat és távolságo,kat a kitüzési

jegyzõkönyvben feljegyzett ~datok alapján. Az oda-vi~sza
mérhetõ iránYOkat folytonos vonallal kell jelõlni~ a csak ..

,
egyik végpontjáról mérhetõ irány vonalát a másik végpont-
nál szaggatni kell. A mérhetõ távolságokat a végpontokGlt

öss'~ekötõ vékony vonal közepén puha ceruzával rajzolt rövid
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vast.l\g vonal jelzi. Ha az oldalon csak távolságmérés vé-
gezhetõ, a vékony vonalat Illindkét végpontnál szaggatni
kell.

20.06. A pontok, mérhe~õ irányok és távolságok felrakása,illet-

ve berajzolása után a 14.szakaszban fogLalt követelmények fi-
gyelembevételével mérési tervet kell készitenj..

20.07. A kijelölt megllatározó és tájékoz6 i1.'ányokat vékony fe-
kete tusvonallal kell kihúzni. Az oda-vissza mérendõ

irányokat folytonos vonallal kell jelölni. A csalt egyik
végpontjuk'on mérendõ irányol~ 1L.annál a pontnál, amelyrõl
az iranyt nem mérjük, 15 mm hosszban szaggatva kell ki-
húzni. l~Ia három pont közel egy egyenesbe esik, akkor a
szélsõ pontolcat összekötõ irány vonalát a közbeesõ pon-
tot jelölõ körön áthúzni nem szabad, hanem ,3 közbeesõ pon-
tot ltöriv megrajzolásával ki kell kerlilni. Az irányvona-
1a,1.tat nem szabad a pont okat jelölõ kö:r.ökig ldhuzni; hanem
2 mm közt kell hagyni.

20.08. A solcszögvonalak oldalait a sokszögpontokat összekötõ
0,6 mm vastag vonal jelöli; a vonalakat nem szabad a

pontokat jelölõ körig húzni, hanem 2 mm-es közt kell hagy-
ni. A sokszögvonalnak 3dott ponthoz csatlakoz6 végénél- az adott pont mellett"'- a vastag vonalra 1~5 mra átmé-

rõjü kitöltött kört ke.~l rajzolni. lAz adott pont lehet. -
már ~orábban meghatároaott sokszögpont vagy csomópont is./
Ha a sokszögvonal mindkét végén adott ponthoz,csatlakozik,
mindkét végére kört itell rajzolni.
Ha a sokszögvonal olyan csom.ópon~hoz csatlakozik)amelynek

meghatározásába a szóban forg6 vonalat is bevonjuk, akkor
a csomópont melletti vastag vonalra a csom6p9ntra mutat6
nyilat kell rajzolni; ha két csomópon"bot együttesen llatá-
rozunk meg, akkor a két csomópontot összeltötõ solcszögvonal
mindkét végére nyilat kell rajzolni.

20.09. Azokat a távolságméréseket, amelyelc nem tartoznalt a sok-

szögvonalakhoz, a két végpontot összekötõ vékony vonal
közepére rajzolt 4 mm hosszú, 0,6 mm vastag vonaldarabbal
kell jelölni. Ha az oldalon csak távolságmérés történik,
akkor a ltét pontot összelcötõ vékony vonal udndkét végét

szaggatva kell kihúzni.
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20.100 A meghatározó jelz.éseket a meghatározási terven a követ-

kezõképpen kell megrajzolni:

al tájékozó irány: az álláspontot jelölõ kör szélétõl

8 mm távolságban az irányvonalra rajzolt 1 mm átmérõ-

jü kitc)ltött kis klJr;

bi elõmetszõ irány: a meghatározandó pontnál az irúny-.

vonalra rajzolt 4 mm hOSi3ZÚ vastag vonal;

ol oda-vil:Jsza mért ir..iny: a meghatározandó pontnál az

irányvonalra rajzolt két 4 mm husszú vastag vonal a

két vonal között 1,5 mm Közzel;
1

dl oldalmetszõ Ihátramets zõl i:l:.'ány: a megha tározandó pont4
..

nál az irányvonalra rajzolt 4 Inl!l hosszú vonal és ki-

töl töt t kis lcör, a vonal és a kör közott 1,5 liliU köz-

zel.

el a meghatározó tá'volság: a távolságmérést jelzõ vastag
vonalnak a raeghatározandó pont felé esõ végén a llleg-
lllitározaadó pc!ntra mutató nyilat kell raj zolni.

A pontoy;at jelölõ körök és a ]T;ellett\ik kiinduló vastag
vonalak között 2 mm közt kell hagyni. ;

20.11. Néh3.PY l)Ontos csopor'tban e~;yüttesen számitand6 pontok kö.:.i
í

zött az oda-vissza rr;ért iránY-.t az irápy mindkét végpont-
ján E~lõllietszõ irányként kell jelölni. Az együttesen meg- t ;

határozandó két pont között mérend6 távolság esetén a vast

vonal min,jkét végÉ~re kerül kifelé mutató nyil.

20.12. Elektronikus számitógéppel végzett együttes kiegyenlitésel
nagyobb pontcsoportjait 1,0 mm vastag barna tusvonallal
körül kell határolni a 20.13.bekezdésben részletezett
módon. A barna vonalon belül a meghatározási tervek ki- ~

rajzolá.sa a követKezõképpen módosul: ,
\- a mérendõ irányokat a 20.07.bekezdésben részletezett r

módon kell jelö:Lni; f

- a mérendõ távolságokat - akár sokszögoldalakhoz, akár

egyéb meghatározó oldalakhoz ta:L'toznak, egységesen a

20.09 ~ l.~ekezdés szerint J<ell jelölni;

i



- 55 -

- a 20.08., 20.10. és 20.11. bekezdésben elõirt további

llleghatározó jelzéseket nem szabad feltüntetni.

20.13. A k:iegyenlitési csoport határán lévõ adott pon'bokon a

vasbag b3rna vonalat át kell vezetni, de a pontot jelölõ

kör elõtt és után 5 mm-rel a voflalat meg kell szakitani~

Az adot G pontok között az elhat,ir.'oló vonalat az lÍjoLlnan

meghatározott szélsõ pontol~ mellett kell vezetni úgy,

hogya pontok a határvonalon belül legyenek. A csoport-
kiegyenlj.tésben :('észt vett; adott j!ontoknak az elhatároló

vonalon kivül kell mal'adn~Luk,-.ha közöttük és a csoport

szélsõ új pontjai lcözött él ltésõbbiekben további új pontok

meghatároz;isár,9 fog s or kerülni.

0.14. Az együttesen kiegyenlitett pontcsoport területének kö-

zéprészere 5 mIn-es barna számolckal a kiegyenlitési csoport

jelzöszámát kell beir.'ni /45.J2.bekezdés/. Ha a kieg.,en-

litési csoport több szelvény területére esik, az elobbi

felirás okat mindegyik szelvényen fel kell tünt c1tni, ltivé-

ve, ha a terület olyan kicsi, hog3 a felirá3 nem fér el.

20.15. A meghatározási ter.'ven síkrajzot, megye-, város- vagy

községnevet feltüntetrl;~ nem szabad. Kivétel az országha-
.

tár, amelyet minden esetben jelölni kell.
- 4

20.16. A meglJ.atároz.~si tervet az 1:25-000 méretaránYll EOTR térkép-

ja lapok egész területére egységesen kell megszerkeszteni

abban az esetben iEj, ha a térképlap területén 'egyidõben,

k két vagy több munkacSO1)Ort végez negyedrendü pontlétesi-
tést. A csatlakoz~sokat a munkacsoportoknak közösen kell

megtervezniük.

20.17. Az egységes meghatáx'ozási tervet a szerkesztõknek lcelte-

zéssel és aláirásukka~ kell ellátniuk.
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20.18. A Kész meghatározási tervet az ir,iny- és távolságmérések
m.:;;gkezdése elõ'Gt - a 6.13.bekezdés sze int láttamozott

alapvázlattal együtt - a FÖMI-nek felü vizsgálat és jóvá-

hagyás végett be itell mutatni. A kifogástalannalt talált

meglmtározási tervet a FÖNI jóváhagyó záradéltkel látja el.

20.190 Az irány- és távolságm&réseket csak a meghatározási ter~

jóváhagyása után szabad elkezdenie t

!.

,

21. A mérések irodai e1~~ésZi~ r

21.01. A~ ~lláspontként ~is~emelt a~ot~ pontok~t ~s ú~o~nan,ki-
~tuzott negyed1.'endu pontokat J.deJ.glenes Jeluk mJ.noségenek ;

feltûnt etésével - oldalanlc{~nt egyet-e[~yet- zs ebfiizetben

elõ kell irni. Az álláspontokhoz a meghatároz11si tervrõl

az óramutató járflsával egyezõ irányban fel kell jegyezni

a mérendõ la tájélcozó és meghatározói irányokat. A méren-

dõ iráQyoknál be kell vezetni az clDzetes irányszöget. Az

elõzetes irányszöget elõ~etes számitásokból, vagy a kitü-

zésltor végzett keresõmérés eredményeibõl lehet átvenni,

ilL. a meghatározási tervrl11 transzpor'Gõrrel le lehet

mérni. r~inden mérendõ i.~ányhoz be l~ell jegyezni az iráqy- !;

. ..

nak: a meghatározási tervrõl lemért hosszát. Az ideiglenes [.

pontjelelt fajtáját a mererldõ ir~ oknál Iel ltell tiintet- i

,

ni, a különleges pont jeleknél Ipl. tornyoknál, épiiletdi- í

sze~::néll megjegyzést téve az irányzat.ldó pont helyére.

21.02. A maga~sági meghat;irozási terv alapján a zsebfiizetben
1

jelezni kell azokat az irányokat, amelyekre magassági [.

,
..

szöget, ill. zenitszöget i~J kell mérni. r

r

21.03. A meghatározási terv alapján a zsebfüzetben elõ kell irni f

a fizikai távmérõvel végzendõ távolságméréseket. :

f
,

~



- 57-

21.04. A mérések megkezdése elõtt - 1:50 000 méretará.nyú EOTH

szelvényezésnelc megfelelõen - kellõ menqyiségü iránymé-

rési, magasságulérési és távmérési jegyzõkönyvet kell

elõkésziteni;.,egy fílzet tiz ivet tartalnlaz. A mérési

jegyzõltönyvelc cimoldalára fel kell irni a munka FÖMI

nyilvántartási szám9.t és vállalati munkaszámát, valamint

elnevezésát,az 1:50 000 méretarányú szelvény számát,

valamint az alappontlétesités évét. Ivlivel az ir:inyméré-

si jegyzõkönyv két-két egymas mellett lévõ oldala össze-

tartozik, az irány!uérési jegyzõkönyvben csupán a jobb-

oldalakat, a lll.:1gasságmórási és távolságmérési jegyzõ-

könyvben azonban 1I1indun oldalt meg kell s zámozni. Ha egy
1:50 000 méretarányú szelvény területén egyfajta mérés

számára több fiizet szükséges, ezek megjelölése: 1., II.,

III. stb., a lapszámozás pedig folyamatos. A méré-

si jeg;:lzõkönyvel.:hez 1:50 OuO méretarányú szelvény enkén t

t;;~~~g~Zéket kell lcésziteni.

," ,22.~z ir~ny!!!~résI'e haszná!t ffiUszel'ek és

keze~ésü~
," -

22.01. A vizszintes iránymérés:L'e lIt közvetlen leolvasású opti-- ~ !. -
kai milcrométeres leolvasó berendezéssel ellátott teodo-

litot kell használni, melynek használatával a,z iránymé-

rések pontosságára vona"Gkezó követelmények /1.50.szakasz/

kielégithetõk. Ilyen ~ílszer pl. a IvIO!li1 gyártmányú lJ!e-Bl,

a Wild gyártmányú T3 és IJ!2,valamint a Zeiss gyártmányú

010 jelü teodolit.

22.02. Az iránymérés ekhez csak kiigazitott és jól karbantartott
'teodolitot szabad használni. .

22.03. A müszer felállitásakor a4 állvány lábait a talajon szi-

lárdan rögzíteni kell. Ingoványos vagy laza talajon a

l~tbak ald illegfelelõ méretU cöveket kell verni. A lUUSZ ~~'-

állvány körül a földrõl el kell távolitani mindep olyan

tál'gyat /követ, földrögöt és növényt,!, ami a lllél'és köz-
ben a müszer ulozJulatlanságát veszélyeztetné vagy a mü.-

szer tcörüli t:loze;ást akadályuzná. Gyef)es talajon a mUszer-
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lábak alatt a g pet fel kell vágr.ti és a lábakat a szilárd ,.

talajba ltell s zúrni. Lej tõs ter_epen a völgy felé két, a ~

b,egy felé pedig egy lt.\bat kell állitani. ~

22.04. Állványos gúlán, falazEJton és pillél"en a miiszert a fel- r

szereléshez tartoz6 háromlábú müszeralátétre /aljzatra/

kell helyezni. :
, ,.

~

22.05. A müszsrt és a müszertlllványt müszerernyõ segitségével,

illetve toronyban és ;:111 ványos gú1án lcifes zitett ponyvá- I

val kell 6vni a napsLitéstõl. vagy a meJ,;ázástó1. I

22.06. A miiszert az állv~nyra úgy l);ell elhelyezni, és az üveg-
1köröket megvilágitó tiikröket a mérés lllegkezdése elõtt úgy

kell ál li tani; hoGya körijlc az alhidádé bármely helyze-

ténél a legkedvezõbb, egyenletes meGvilágitást kapják. A

tükörnek mérés közben történõ elállitása a leolvasás meg-l
változását ol::ozhatja. :

r22.07. A miiszert a terepen a legnagyobb gondossáf~gal - szekéren ~

vagy gépkocsin párnázott ládájában vagy ölben - kell szLll~

litani.

2 . Az irán méréselt elõkészitése a tere en

, ,
~

23.01. Az iránymérések megkézdése elótt, ill. a méréselc alatt [~

megfelelõ idõben mindazon pontok ideiglenes pont jelét, ,

amelyeken nem lesz iránymérés, la csak tájékozás céljára f.

szolgáló alapponto}c, az eloJT1etszett negyedrendü rontok l

pontjelétlaz épitéskor végzett levetitéstol függetlenül

ujb6l le kell vetiteni és éJ. külpontossági elemeket meg

kell határozni. Egyébként az, ideiglenes pont jelek leveti tésé

. az iránYn'.éréskor k.ell e.lvégezni.

23.02. A levetitést teodolitoal, két egymásra közel merõl,eges

irányból k6t távcsõállásban kell elv~gezni.

23.03. Egy centiméternél kisebb kiilpontosság esetén az ideigle-

nes pontj elet központosnak kell tekinteni.

~
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2,.04. A tornyol-c és egyéb Ulagaspontok /pl. kémények, tetõdiszek,
villámbáritók stb./ mellé a terepszinten õrpontokat kell

, elhelyezni/és el kell végezni a terepszintre levezetett
pontol\: megh9 tár-ozt{sához szü~ éges mérés eket a 24.szakasz
elõirásai sze~'in'G.

.05. A klilpontosság lineáris mértékét, ill. az alapv:CJnalak
hosszát

- komparált mérõszalaggal, vagy
- 2 méteres bé1zisléc seSiGségével, vagy
- elelttronilcus távmérõ müszerrel

kell meghatározni, az elõirt pontossáói követelményeknek
megfelelõen. ltossz m6rõl:)ályán, vai~Y jelentõs l!lagasságkli-
lönbség esetében a mérõszalag csak ellenõrzésre használ-
ható.

.06. SzalagIllérésrlél 20 ill távolságig - Lla a terepviszonyok meg-
engedilc - a távolságot vizszintesen tartott szalaggal egy

szalagfeicvésben kell megmérni. A szalag vizszintességét
5 ill távolságon felül müszerrel vagy más alkalIIBs. módon kell

ellenõrizni. 20 m távolságig nagyobb magasságkülönbség
esetében, ezen felül p~eig minden esetben terepre fekte-
tett szalaggal kelL mérni. A szalagvégpontokat és rossz
mérõpályán a szalag té~epszinti.töréspontjait be kell
szintezni. A szintezés a teodolit vizszintesre állitott
távcsövével végezhetõ. l.röbb szalagfekvésnél /20 m-es

szalag használatánál 20,50 m-es szalag használatánál
50 ro-nél nagyobb távolság megmér'ésekor/ aszalagpontok
megjelölésére indexsarut, a szalag egyforma feszitése vé-
gett pedig szalagfeszitõ berendezést kell használni. A
szalagkomparálás és a hosszmé.rés eredményét hosszmérési
jegyzõkönyvbe kell beirni. Régi pont bekapcsolásánál acél- '

s zala.g is haö ználha GÓ 1 és nem szüka éges indexsaru és s za-
lagfeszitõberend(;zés használata. Egyébként csak invársza-
lag haöználható indexsaruval és feszitõberende0éssel.
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50 ffi-nél kisebb távolságot kétszer, ennél nagyobbat nég:!

szer kell megmérni. Vizszintes vagy közel vizszintes te-i

repen a hos~; zmérés t oda-vissza kell el vé gezni. A mérési

81'f;dmények eltérése a számtani középtõl nem haladhat ja

meg a mért távolsá,g 1/5000 részét.

23,.07. Bázisléccel va16 mérésnél 50 m távolságig a bc1zislécet a

mérendõ távolságnak a miiszerrel ellentétes végpont ján ke;
. felállitani. 50 ill-nél nagyobb t,ivolsáöot két rés zben lcel

megha tározni úgy, hogy eg,y ilc rés z s em lehet 50 ill-nél

hos::J zabb.

23.08. Az 50- m-nél nagyobb titvol,.'Jágot bázisléccel meghat,irozott

segédbázis segitségével is meg szabad hatirozni. A se-

gédbázis Ib/legkedvezõbb hossza v2"":t méter, ahol t a-
segédbázissal me~shatározand6 hossz ill-egységben. A segéd- j

bázis tilO-nél rövidebb és 20 ill-nél hosszabb nem lehet.

A segédbázissal rneghatár;:Dzható legnagyobb távolság 200 mi'

A segédbázis egyik végpontja a meghatározandó távolság !~':

egyik végpont jávaI esik összö. A segédbázis irányának és:'

a meghatározandó hossz irányának egymásra merõlegesnek r
c:

kell lenni. A merõlegess éget va{~,y teodoli ttal végzett lti.-

tüz~sseI, .::t l:-nél, pontosabban- kel~ ~iz~ositan~, vagy ~l
meroleges t eleg .:!: lao-ra pontosan kJ.tuznJ., de eKkor a ke,.

irány álti31 bezár~ szöget teodolittal lcell mérni 2 fordu},

l6ban.

23.09. A távmérõszöget l'V leolvasóképességü teodolittal négy ~
fordu16ban kell megmérni, a vizs zint es' kört 1" élesség- j:
gel kell leolvasni. A helyszinerl képzett szögértékek k
közötti különbség legfeljE;bb 3" lehet. r

23.10. A bázisléces eljárás alkalmazásakor, amennyiben a távol-

ságmérést megfelelõ táj ékozó ir,ányot~ mérése vagy közös!
oldalú háromszög közös oldalának számitása DeIn ellenõr-{

[zi. a távolságot ,egymást6l függetlenül kétszer meg kell i

határozni Ipl.: a régi pontok bekapcsOlásánál, pontáthe-
lyezésnél/. Az ellenõrzõ mérés szalagmérés is lehet. A

i
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- szalaggal mért hossz csak ellenõrzésül szolgál. A l{ét mérés

közötti eltérés nem lehet nagyobb a megmért távolság 1/2000
részénél.

23.11~ A távolságmeghatározáshoz csak komparált bázislécet s za-
bad használni. A lcomparálást évente legalább kétszer, a

terepmunka megkezdésekor és befejezésekor el kell végezni.
1 A komparálási jegyzõkönyv másolatát megfelelõ helyen az

iránymérési jegyzõkönyvhöz kell csatolni.

23.12. A mérõszala gokat legalább 2 havonként kell komparálni,

ezenkivül minden esetben, amik~r a szalag hosszának megvál-
tozása valószinü /pl. elszakadt szalag megjavitása után

stb./

23.13. A külpontosság lineáris mértékét, ill. az alapvonalak hOS3-
szát - 50 m-en felüli távolság es~tén - elektronikus táv-

mérõvel is meg szabad mérni.

".14. Az ideiglenes pontj el küll:ontosságának iI'ánys zögét a 23.15. és
2,.16.bekezdés elõirásai szerint kell raeghatározni.

,

2~.~_~~~ ~.1?°

2~.15. bekezdés bevezetõje ~elyett: -
," -

"Ha a ponton egy tájékozó irány sem mérhetõ, akkor "~

három e~3etet különooztetünk ~eg:"

23.15. beke:~clé~ al pont elso mondata hel'fett:-'-- ~ ~ ~

"Ha él kíiJpcntosság lineáris értÉ'ke 0,25-4,00 m között
van, a Jti,l~ontcsság ...,"

~ ~ ., - ~ ...~ ~~ -- --- ~.-~- -- - ---ol

közötti szöget egy szomszédos, K-Ny irányban 3 km-nél

nem .távolabbi vizszintes alapponton - amelyen tájékozó
iL'ány mérhetõ - meg kell határozni és ezzel a tájolón

I
leolvasott értéket javi.bani kell. /3 km-nél nagyobb

távolság esetén a meridiánkorvengencia-kül.éiinbséget is

figyelembe kell venni/. A javitási érték meghatározá-

sával kapcsolatos méréseket az iL'ánymérési jegyzõkönyv-

be be kell vezetni.
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",\:,= él I (::,: 1: f ~'L'o tb( "'" ",~ -.1.. ..

23.15. b(;:kE:;~(lf: !"-';(aÉ'3zi te~ se '-.':--:':':':'- ~~--', .

II ,-C, '" nl-'; (:1 :lé.: ycl)b külpontos ;il~' ., ';:iJl!s,~t-:le csak girc,

toodoli'::,~ (lE.; ii! (;,zható me(;]. .I.Z ,1:;':)i'l!1.1n n,E!ghatározo't:t

negYE:!drl::r,<. ~)Ol,tcj':nil ellenör',:é~;U.l ,:} ponton épi,tet1:

. idei~Jl'erlE~ j'3lrö1. l&tható és ..:1 t~eJ::~p(:n kitüzött két
. ~ ,~

:Lranyra I1ler.o le~res b,:.rnéréssel is me,! kell határozni
az iciei'jJ.eres f)ontj,~l és a kö e~fymilshoz viszonyított

hely;,:et6t: .

A bemér(~~; z.data ita girornérési j egyzökönyvbe és a ki-

tüzési jE~gyzökönyvbe rajzolt ábrán fel kell tüntetni.
Giroteodolitt:aJ. meghatározható a külpontosság irányszöge

akkor is, ha a külpontosság lineáris értéke 4 m-nél kisa

kell IIlegnati"a:L'U~Il.l. ti t\.VVI;:;\lL...v.:JV1\, '-"-' V~ ~--~ -.- - ~ -

al Ha a tcülpontoss8.g megrlatiiroz~i8'ira csatC a kõ va[:,;y csak

az ideiglenes pont jel függõlegesébeD történik irány-

méI'és, ellenõrzésül a tCÕ és a jel egymáshoz viszonyi-
tott helyzetét két tijéko~ó irányra tilerõleges bemérés-
sel is Iaeg kell határozni. A bemérés ad3tait az irány-

mérési Jeg:y"zõkönyvbe és a t\:itüzési jegyzõkönyvbe raj-
z91 t ábrán fel lcell tünt etni. Ha csa kegy t ,ij ékozó

Iirány van, a durva hibák ldszürésére a ltõ és a jel

t:1C;J7ll~ShOZ, ~is~orl3;i~ott he~yzetét ~ 23. ~5 .bekezdés

szeX'lnt taJvlov~l lS IIleg_Kell hat.aroznl.

bI Ha mind az ideiglenes pontj el, rllind a kõ függõlegesé-
ben történik meghat:irozó, ill. ellenõrzõ irány- vagy
távmérés, akkor merõleges beméx'ést végezni nem lcell.

cI rrájékozó ponton elegendõ csak a kõ vagy csak az ideig-
lenes pont jel függõlefjesé.ben véeezDi az iránymérés t,

merõleges bemérés nélkUl.

23.17. A ponto~on az iránymérés elkezdése elõtt a kitüzés óta

esetleg benõtt irányoknál az akadályt el ke+l távolitani.

.
~,:
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~~. Toronymérés elõké~~É}~

24.01. Ha a templomtorony kiképzése a toronyközpontnak az
észlelõ térbe ,/harangtérbe/ va16 levetitésére al-
kalmas, akkor a toronyközpontot az észlelõ tér pad-

I

l6zatára le kell vetiteni é~ ott álland6 m6don meg

kell jelölni.
~

24.02. A toronyközpontnak az észlelõ térbe való levetité-

sét és megjelölését pót16lag el kell végezni azok-

ban az adott koordinátájú templomtornyokban, ame-

l; lyeknél a korábbi alaphálózat-létesitési munkálatok
során a levetitést - bár lehetséges volt - nem vé-

gezték el.

24.03. Toronyban a müszerállások helyét a mérés elõtt elõ

kell késziteni a 24.0L~.-24.12. bekezdésben foglal-

talc szerint. Elsõsorban a mar meglévõ, korábban ki-

épitett müszerálláshelyeket kell felhasználni.
" .,

24.04. Ha a toronyban a korábbi alaphálózat-létesitésnél

épitett müszerpillére!.!. és az állaspontot jelölõ fém-

csapok, valamint a biztositó õrcsapokép állapotban
t megtalálhatók, akkor csak az álláspont õrCfJapjaira

vonati~ozó bemérési adatokkal kell ellenõrizni a mü-

szerálláspont raozdulatlanságát.

24.05 Ha a korábban épitett pillér /illetve csapj elpusz-
tult, akkor azt az õrcsapok közötti bemérési ada-
tok segitségével az eredeti helyére ki kell tüzni

és ott kell elhelyezni.

,
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2~. Toronyméréselõk~§:~l:~
..

24.01. Ha a templomtorony kiképzése a toronyközpontnak az

észlelõ térbe Iharangtérbe/ való levetitésére al-

kalmas, akkor a toronyközpontot az észlelõ tér pad-
,

lózatára le kell vetiteni éR ott állandó módon meg

kell jelölni.
-.

24.02. A toronyközpontnak az észlelõ térbe való levetité-

sét és megjelölését pótlólag el kell végezni azok-

ban az adott koordinátájú templomtornyokban, ame-

lyeknél a Korábbi alaphálózat-létesitési munkálatok
során a levetitést - bár lehetséges volt - nem vé-

gezték el.

24.03. Toronyban a müszerállások helyét a mérés elõtt elõ

kell késziteni a 24.0L~.-24.12. bekezdésben foglal-

tak szerint. Elsõsorban a már rlleglévõ, Korábban ki-

épitett müszeráll.ishelyeket kell felhasználni.
,° .,

24.04. Ha a toronyban a korábbi alaphálózat-létesítésnél

épített miiszerpilléreJ& és az áUáspontot jelölõ fém-

csapóK, valamint a biztositó õrcsapokép állapotban

megtalálhatók, akl{or csak az álláspont õrc$apjaira
vonat L~ozó bemérési adatokkal kell ellenõrizni a mü-

szerálláspont mozdulatlanságát.

24.05 Ha a korábban épitett pillér /ílletve csapj elpusz-

tult, akkor azt az örcsapok közötti bemérési ada-

tok segitségével az eredeti helyére ki kell tüzni

és ott kell elhelyezni.

"
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24.06. Ha a müszerálláspontot jelölõ csap épségben megvan,

de õrcsapokat nem helveztek el, vagy azok elpusz-

tultak, alckor ezt a hiányt pótolni lcell. Az õrcsa-

pok között a müszerálláspontot be kell merni, és

ezekkel az adatokkal a pont törzskönyvi lapját ki

kell egésziteni.

Negyedl.'endii pontként kijelölt toronynál- mindenek-

elõtt határozni kell il külpontossági elemek megha-

tL~rozás,f:l.nak módjáról; a müszerállásol( helyét ennek
megfelelõen l{ell kije:lölni. -.

A mliszerállások helye általában a toronyablakban

van, de lehet erkélyeu, óraablakban és ~~i vételesen
- szükség esetén a toronysisak kibontásával - a to-

ronyfalra épitett pilléren is.

A mérés céljára a müszert vagy közvetlenül az ablak-

párkányra, V:JI:!:Y a párlcányoD megfelelõ raagasságúra

épitett téglapillérre kell helyezni. A pillérek he-
lyét lehetõleg úgy kell megválasztar.li, ho[?,:v a to-

ronyfal sikjának közvetlen közelében iráqy ne ha-

ladjon. Szülcség eseté~-a müszer az ablak oldalfalai-

hoz megfelelõeD kimerevitett és 3látámasztott, szi-

lárdaD álló pallóra 1§ he~yezh~tõ, ahol a mü~zer-

állás helyét bevert szeg[~el jelöljü~{.

OlyaD erkélyes tornyon, amelyen az erkélynek kel,lõ

szilárd téglamellvédje van, a müszerpilléreket a

mellvédre kell épitenip illetve a müszerálláspont

csapját a mellvéd falazatába kell becementezni.
Megfelelõ mellvéd niáDyában, de kellõ szilárd er-
kélyfödémen az erkély két átellenes - ha a csatla-

kozó irányol{ megengedik a DK-i és az ÉN"y-i - sar-
kára téglából felfalazott müszerpillért kell épi-

teni.

,.
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Az újonnan létesitendõ müszeráliás helyét az ablakpárl'"~nyba,

illetve a pillérbe besüllyesztebt és becementezett fémcsap-

pal kell megjelölni. Abban az esetben, ha az ablakpárkányra

müs zerpillért kell épiteni, ej_öbb az ablakyárkányba be kell

erõsit eni a mus'zerállás helyét jelzõ csapot, majd az ab-

laknyilás oldalfalaiba két õrcsapot kell beépiteni, lehetõ-

leg úgy, hogy az õrcs3,tJolc és az álláspont e~y egyenesben és

egy magasságban legyenek. Az álláspontot az õrcsapolc között

be kel~ mérni. A megépitett pillérbe a müszerállás helyét

az õrpontok és a méretek alUl)ján lcell kijelöl11i. Elõfordul-

hat, hogya müszerállás llelyét-.-csak az ablaknyilás felsõ

boltivében lehet lueGjelölni. Erkélyoarokra épitett ~üszer-

pillér õrcsapjait úgy kell a toronynak két egymásra merõle-

ges falsikjába elhelyezni, hogya müs:::;e1.'álláspontokról az

õrcsapokra menõ i~ányok közel 900-ot zárjanak be. Az õrcsa-

pok között a müszerálláspun'Got ~U, az örcsapokat l)edig a
fal élei között cm élességgel be lcell mérni. A müs ze'rállás

helyét az ablaktalpba ceillentezett CSaljpal abban az esetben

is állandósitani kell, ha a 1.J.érés az ablaknyilásb::i ~rõsi-

tett pallón töI,ténik.

4.130 A toronymérés elõtt vagy a toronymbrés közben

lyezni a tornyok õrpontjait és a terepszintre

pontját. A leveze~ett pont lehetõleg egyúttal

legyen.

4.14. Tornyonként elegendõ két alapvonallal három õrpontot el-

helyezni úgy, hogya szomszédos õrpontok összelássanak,.

és egy alapvonal két végpontjáról a taronyközpontr~ menõ

irányok közel 900-os szöget zárjanak be egymással. A te-

repsziutre egy Rontot kell levezetni. Ha IlárolIl õrpontot

helyezünk el, akkor lehetõleg a középsõ legyen a'leve-

zetett pont.

..
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A levezetett pontot, ha lehetbség van rá, úgy kell ki-

tüzni, hogya szomszédos alapvonalvégpontokon kivül egy

vagy több, távoli pontra menõ iI'ány is mérhetõ legyen.

Lehetõséget ad a levezetett pont koordinátáinak ellenõr-

zéssei végzett számitására az is, ha nemcsak a leveze-

tett ponton, hanem az alapvonal másik végpont ján is mé-

rünk egy vagy több, ismert koordinátájú pontra menõ

irányt. A levezetett pontot fennmaradásának biztositása

érdekében úgy is el lehet helyezni, hogy nem azorJos õr-

ponttal, vagy a külpontossági elemek meghatározásához
létesitett alapvonalak végpontjával. Ebben az esetben -

a levezetett pont jó meghatározása érdelcé'ben - megfelelõ

összefüggést kell biztositani a toronyközponttal, illet-

ve az alapvonalvégpontokkal.

24.15. A levezetett pontot és az õrpontokat úgy kell kitüzni,

hogy azok egyúttal a központositási elemek meghatározá-
sára mért alapvonalak végpontjai, továbbá - ha a temp-

lomfalon szintezési jegy van - a tóronygomb és az ablak

'cengerszintfeletti magasságának levezetésére allcalmas

helyen legyenek. Ugyeini kell arI'a is, hogy az ala.pvonal

hosszát megfelelõ módQn meg lehessen határozni. Az õr-,
pontuk között tört alapvonalat is lehet létesiteni.

~

24.16. A levezetett pontot. és õrpontokat a rnagaspont számának
arab számmal való alátöI'ésével kell számozni.

24.17. A tornyokon kivül minden más, álláspontként felhasznált

magaspontot is el kell látni õrpontokkal és levezetett

ponttal.
\

24.18. Az álláspontként fel nem használt, de negyedrendü alap-

pontként lneghatáruzott tornyokat és egyéb magaspontokat

is el kell látni õrpontokkal, de levezetett pontot csak

azoknál a pontoknál kell elhelyezni, amelyeknél a leve-

zetett pont meghatározásához a földrõl'lmegfelelõ tájéko-

zó irány ~át~zik. Ebben az esetben a levezetett ponton,

vagyalevezetett pont meghatározásáI'a szolE;áló hálózat

egyik pontján legalább két, vagy a hálózat két pontján

legalább 1-1 ulérhetõ tájékozó iránynak kell lennie. l



24.19. Ha a külpontossági elemek meghatározására szolgáló hálózat
nem azonos az õrhálózattal, akkor pontjait csak a mérés
idejére kell megjelölni, ezeket a pontokat állandósitani

nem kell.

A terepszinti levezetett pont~ és az õrpontokat a 19.

szakaszban foglal'Gak szerint kell állandósitani.

A levezetett pontot és az õrpontokat a negyedrendü pon-
tokhoz hasonlóan be kell mérni és a méreteket - az egyéb

adatokkal együtt - a kitüzés.1 jegyzõkönyvben fel kell je...

gyezni.

g5. Az~rállymérésre alkalmas i_dg

Az iránymérés eket csak L'lérésre alkallnas idõben szabad vé-

gezni, azaz aklcor, amikor a lIléJ:'endõ tárgya lc miuden irány-

ban jól látszanak és nincs légrezgés. Legalkalmasabb a

borult, szélmentes idõ, amikor kedvezõ esetben egész na-
pon át lehet mér11i. l'ifapsütés es idõben - fõként uyári me-

legben - csak légrez&.é.smentes reggeli és délutáni idõben

szabad mérni, ilyen idõben a reggeli mérést napkelte utá~

1/2 - 1 órával lehet-':ltezdeni é"s a légrezgés ueálltával \

abba kell hagyni. A délutáni mérést a légrezgés csilla~od-
tával /általában napnyugta elõtt 3 - 3 1/2 órával/ kezd-

jük és napnyugta elõtt fél órával abba kell hagyni. lüs

vagy közepes szélben, ha eí5yébként a körüJ.mények alkalma-

sak a mérésI.'e,' szabad mérni.
25.02. Azokat az iránysorozatokat, amelyekben az irányok általá- "

ban nyugatiak és északialc, délelõtt, amelyekben pedig
keletiek és déliel{, délutárl elõnyös mérni.

25.03. 'rornyok központositó hálózatát és a magaspontok levezeté-

, sét a hosszú irányok mérésére alkall~tlan idõben célszerü

mérni.
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26. A vizszintes irárlymérés végrehajtása
!
I

26.01. Az irányméréseket általában az állandósit"ási kõ központ já-
n<3k függõlegesében kell elvégezni. Ha az ideiglenes jel
külpontos, a müszel'állás az ideiglenes pont jel fÜggõlege-
sében is lehet. VéGezhetõ az iránymérés egy~b külpontos
müszerállásról is a 27.szakasz elõirás3i szerint.

26.02. Vizszintes értelemben mérendõ irányok a következõk:

al az adott pontokon: - a meghatározási terven kijelölt tájékozó irányok,

- a meghatározási terven kijelölt meghatározandó pontok..
ra menõ irányok,- külpon"b os müs zeráll(~sról a lcözpontra és az ideiglenes

pont jelre menõ irány,
- lcövön /központban/ végzendõ mérés esetében a külpontos

jelre menõ irány, illetve az ideiglenes pont jel fliggõ-
legesében végzendõ lilérés esetében a kõre menõ irány;

bi $ újonnan lcitlizött pontokon:

- a meghatározási terven a pont saját meghatározására
kijelölt irácJyok, ,'.

- a meghatározási t~rven tov~bbi negyedrendü pontok

meghatáI'ozására kijelölt irányok,
- külpontos mUsze~állásról a lcözpontra és a~ ideiglenes

pont jelre menõ irány,
- a kövön /központban/ végzendõ mérés eseté"ben a kül-

pontos jelre menõ irány, illetve az ideiglenes pont-

jel fQggõlegesé-ben végzendõ mérés esetében a kõre me-
h . ,no J.rany,

- esetleges ellenõrzõ irányok.
I

26.03. A meghatáI'ozási tervbe bejelölt valamencJyi ir~nyt mérni
kell, rajtuk kivül azonban legfeljebb csak olyan közeli
irányokat kell mérni, amelyek a kitüzéskor valamely ok mi-
att neUl voltak láthatók.
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26.04. A müszerálláspontként szolgáló pontokon épitett ideigle-

nes pont jeleket az iránymérésnél le kell vetiteni,és a .

pont jel esetleges lcülpontossági elemeit meg kelll1atáro~-
ni a 23.szakasz elõirásai szerint. .A külpontosság irányá-

nal( meghatáro~ása a ponton mérendõ irányok mérésével együtt

történik.

26.05. Az iránymérési jegyzõkönyv cimoldalé.n fel t:eli tüntetni

az irányméréslcor használt teodolit bi.f)usá.t és gyári szá-

mát. A j egyzõlcöLlyvet a mérés eket végzõnek a ciulol:lalon ali
lcell i1.'nia. -.

26.06. Az iráQymérési j e[~yzõkönyv'ben - miaden rLlüS zo1.'állás 1.'a vo-

natkozó bej egyzést külön oldaloQ kez,jve - el() kell irni az

álláspont számát bS végleges megjelölésénel", lllÓdjé1t. Utána

fel kell jegyezl:li a müszer helyét az iránymérés alatt /};)l.

központban a kõ felett, vagy központon kivül az árboc pont-

jele alat'b;4va(.,~y lcülpontos állás; vagy a toroay lJy-i pil-
lérén st"b./. Be kell irai az idöjir,isi viszonyokat és

pex'cre pontosan a mérés lcezdet~t, majd abefej ezés t. ~~el

kell tüntetni az ideiglenes pont jel kiilpGntossági adatait,

és a közpoathoz k~pest elfoglalt helyzetét vázlaton ábrá-
," .,

zolni kell.

26.07. Kezdõ1ránynak t;ivoli t -Jól láthat"ó éf! irányozha tó irányt

kell választani, amelyet az utolsó mérendõ ix'ány után mint
záróirányt is elõ kell irni. A méx'endõ irányok'at az óra-

mutató járásával ullagegyezö értelemben az irinyzandó pont

számána lc és az ideiglenes jel lfiinõségének, ill. a magaspont

irányzott helyének feltüntl:::tésével Ipl. árboc, kénlény bal

széle, trip6d stb./ elõ kell irni. Az irányzo'tG pont száma

alatti s or'ban rajzon ábráz(j)lni kell a pont jel irárlyzott

\ helyét, ha az valamilyen olcból az eJ-õirt t ill. a pontleirá-

san megadott helytõl eltér. A záróirány után a központra,

ill. az ideiglenes pontj ell'e ml~nõ irányt kell elõirni. Az

iránymérés megkezdése elõtt a közelitõ irányszögek alapján
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perc élességgel keresõ mérést kell végezni, és ez

alapján az iránymérési jegyzõkönyv szélére min-

den irány mellé ki kell irni a közelitõ irányszög

fok és perc értékét.

26.08. Egy sorozatban 16 irán~nál többet mérni nem szabad.

Ha valamely ponton ennél több irányt kellene Illér-

ni, akkor több sorozatot kell alakitani úgy, hogy

minden sorozatban 3-3 irfillY azonos legyen. Ilyen

esetben az elsõ sorozatban a pont saji\t meghatáro-

zására szolgáló val,3mennyi irányt mérni kell, a

második sorozatban pedig a 3 közös iránnyal együtt

a többi negyedrendü ir;{lnyt.

26.09. A sokszögvonalak 500 m-nél rövidebb oldalainak l{ét

végpont ján a törésszögel<:et közvetlenül egymás után,

kényszerközpontositással kell megmérni.

26.10. Ha valamely toronyból teljes körben, tehát mind a

négy ablakban, v,'Jgy az erkély két átellene.s sarkán

kell mérni, akkor a szomszédos müszerállásokban egy
közös - csatlakozó - irányt kell mérni, vagyis ho-

rizontzárá.st kellléf:esiteni. Ha a mérendõ irányoK

csalt egy szektorban .vélnnak, akkor csupán a mérendõ
. -

iranyoknak megfelelõ ablakban kel]. mérni. Az irány-

mérési jegyzõkönyvben a toronymérés1.'e vonatkozó

bejegyzéseket egy ábra megrajzolásával kell kezde-

ni. Az ,lbrán fel kell tüntetni a toronyközpontot,

a müszerállásokat, a csatlakozó irányokat, a köz-

pontositási hálózatot a:~ õrpontokkal, az alapvona-

lak mért hosszát és a levezetett pontot.

\ 26.11. A vizszintes irányméréseket két fordulóban, egymás-

tól mintegy 900 ll' értékkel elforgatott limbusz-

szal, két-két távcsõállásban kell elvégezni. Az

elsõ fordulóban a limbuszt lehetõleg úgy l<:ell be-

állitani, hogya tájékozási szögek egy foknáI lti-

sebb, pozitiv értékek legyenek.
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26.12. Á11váJ1yos gúlákat, árbocokat, tripódokat, bipódokat és egyéb
épitett pont jeleket a gúlafó, illetve a szárnydeszlca felsõ
széle és a közép~d metszéspontjánál, a magaspontokat /tor-
nyo1cat, kéményeket stb./ a törzslapon.ill. a kitüzési jegyzõ-
könyvben megadott hf3lyen };:ell irányozni... Ha az irányzand6
pont /pl. torony va,gy I~yár]cémény/ középpontja lcell.õ pontos-.
sággal nem irányozható meg, akkor a ]cét szélét külön-külön
kell megirányozni /pl. gyárkémény bal és jobb széle/.

26.13. Irányzás.lcor a megirán,yzot"t.. pont jel kép--5nek a vizszintes és a
függõleges szálak metszéspontjána.k közvetlen közelében, a

függõleges szálhoz, vagy 1cettõs szálhoz képest szimmetriktls
helyzetben kell lenIlie. ~A..Z irányzásn,ál ügyelni lcell arra,
hogyavizszintes paránycsavart mindig az ellenrug6val szem-
ben, tehát befelé kell. csavarni.

26.14. Az iráJ1yolc két tá'V'csõállásban való me&'"Inérése után vál toza'tlan
limbuszállásban a központra ill. külpontos pont jelre menõ

irányok meghatározásához szülcséges méréseket lcell elvégezni.
Ezeket az irányokat mindkét fordulóban és mindegyik távcsó-

állásban mérni kell.

26.15. Minden irányzás után lll"élességgel két független mikrométer-

leolvasást kell végezn~~- az opti){ai mikrométercsavarral. -
koj.ncidenciát létesitve. A központra ill. lctilpontos pont jelre
menõ irrolyoknál - 5 ro-nél kisebb távolság esetében - elegendõ

percre éles leolvasást végezni.

26.16. A leolvasásokat a jegyzólcönyvvezetónek tagoltan, jól érthetõ-
en kell diktálni. A jegyzó}cön"yvvezetõ a leirt adatokat köteles
érthetõen visszamondani. .

26.17. Az iránymérés eredményét az iránymérési jegyzõkönyvbe kemény
\ /2 H vagy 3 H lceménységü/ grafitceruzával kell bejegyezni.

26.18. A meghatározási tervet a mért irányoltnak megfelelõen szükség

esetén helyesbi ten:i kell.

~i'



~~2.Külpontos iránymérés

2~140l. Ha valamely álláspontnak kijelölt p.9nt központjából a

meghat,~rozási terven mérendõként bejelölt valamennyi

irány nem mérhetõ, akkor az irányokat megfelelõen vá-

lasztott külpontos álláspontról, vagy részben lrülpontos

állásról, J:'észben pedig a központból kelllllérni.

A külpontos álláspouton mérni kell mind a központ, mind

az ideiglenes pont jel irányát és t~volságátJ ha ezt a

teI'epviszonyok lehetõvé teszik.. A kü:t.pontos pon'tijel

külpontossági eleraeinek mt":gha tározás ára a 23. s za kasz

szerint külön mérés végzendõ. Ha olyan ponton történik

külpontos iránymérés, amelyen ideiglenes pont jel nem

épült, a külpontosságot két irábyra végzett merõleges

beilléréss~l is meg kell ha tározni. I~lerõleges bemérés.re

nincs szükség, ha a központban is történilc mérés.

A icülpontos állásponton a mérendõ irányokat, valamint a

külpontos álláspontról a központra ill. aZ ideiglenes

ponlijelre menõ iráoy értékét a 26. szakaszban, a lcül-

pontosság lineáris mértGkét pedig a 23. szakaszban fog-
lalt :cendelkezések szer"ínt kell megnlérni, ill. megha-

tározni. -~. -

27.04. Ha valamely ponton a központban és külpontos állásponton

j.s, vagy két külpontos állásponton kell iránymérést

végezni, akkor a ~,érés t úgy lcell elrendezni, hogyaltét

sorozatban két-három azobos irány legyen.

Az iránymérési jeí3yzõkönyvben a külpontos mliszerállás-
ról tájéltozott vázlatot kell l{észiteni, amelyen ábrá- .

zolni kell a központot, a külpontos mliszerállás helyét,

valamint az esetleges ideiglenes pont jel /gúlafõ stb./

helyzetét a tájékozó irányokkal együtt.
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28. Magaspontok méré~~

~:B.Ol. Az adott templomtornyoknak lés egyéb rnagaspontoknakl

azonosságát az örpontokon végzett irányméréasel elle-

nõrizni kell.

28.02. A korá-bbi és az ellenõrzõ mérések ös;;; zehas onlitisából
muta tkozó szöseltérés eic a lapj,in s zátll~Ltha tó linero'is el- '

mozdulás okat g1.'afikus ábl':iD kell feltüntetni. Ha az
ábr:iról kétséget kizáró ID.ódon rnegálla~itható, hogya
boronyközpout elmozdLllásiél 2 cm-nél neru na'.5yobb, a lckor
a jelenlegi közyontot azanosl13l<: lcell bel\:inteni a régi

központtal la pont meghatlirozása idõpontjában volt k.öz-

ponthelyzettell. A köz)ont azonosságának ellenõrzésére
végzett ulérések eredmenyeit minden esetben annak a meg-
hat:iro:~asnak a méréseivel kell öss zeh3SCJnlitani, amelyet
a pont koord1nátájának rneghatáro~ásal(o!.' vétjeztek. ,

28.03. Ha az elmozdulás mértél{e 2 cill-nél nagyobb, alcicor a gra-
fikus ábra alapján a torony kÖZpOIJtjánal( a koo:L'dinátáit
meg kell határozni. AUlennyiben az i~y Uleghat::t:L'ozütt koor-
dinát::;tk az érvényes - egy korábbi elmozdulásvizsgálat
alapján esotleg már megváltoztatott - koo~'diuátiktól
lineárisan 2 cm-nél nagyobb Ulértákben nem térnek el,
az érvényes koo1!dinátákat megváltoztatni nelil szabad. Ha. -
az eltérés 2 cm-nél nagyobb, a továbbiakban a pont újon-
nan meghatározott koordinátáit kell használni. Ilyen eaet-
-ben az ellenõrzõ u.l.érések eredményét a FöMI Adattárában
a megfele10 munlcarás zeken át kell veze tni.

28.01+. Ha a torony meghatározásalcor a toronyközpontot az ész-

lelõtérbe Iharangtérbel leveti'tettélr, és a lovetitett

jellcsap vagy szegsor-kereaztl a padlóban !Ilegtalálható,
akkor a toronyközpont

"

,
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elmozdulását ellenõrzéstil mind a központ ismételt ve-

titésével, mind az õrponthá16zat újramérésével is meg kell

határozni. Ha a régi és új levetitett központ lineáris el-

térése 2 cm-nél nagyobb, akkor a régi központ jelét meg kell
i it i ' . j .. 2Esemm s en es az u kozpontot meg kell jelölni.

28.05. A tornyokon Imagaspontokonl 1ctilpontosan végzett irányméréaek

külpontossági elemeit három módon lehet ro.eghatározni:

al Ha a torony központja levetithetó az észlelõ térbe, akkor

a müszerál1ások külpontossági elemei az észlelõ térben

végzett közvetlen méréseldcelha"Úrozhatókmeg. EllenórzésUl

az egymással szemben lévõ müszerálláspontokat is össze 2~

kell egymással mérni iránnyal és távolsággal.

b/Ha a lcözpont nem veti thetõ le az észlelõtérbe, azonban a

szomszédos ablakolcban lévõ müszerállások irány- és hossz.

méréssel öss~r!Jmérhetõk, akkor a külpontossági elemeket se. 2

gédpontok segitségével lehet meghatározni. A külpontosság

irányát az al pontban leirt esetben is meg lehet határozni

segédpontok segitségével.

ci Abban az esetben, ha a toronyközpont az észlelõtérbe nem ~

vetithetõ le és a SZ9IIlszédos ablakokban kijelölhetõ roüszer-

állások helye sem mérhetõ össze, aklcor a klilpontoss.9.gi ele-

meket alapvonalroérésáel kell ~eghatározni. Az alapvona~- ~

végpontokat úgy kell kitüzni, hogya toronyközpontnál ke. ;

letkezõ szögeIt lcözel derékszögelc legyenek és az alapvon~.

végpontokról a toronyablw~ban lévõ müszerállás helye és a

torony irányzandó központja jól irányozható legyen, tovább

hogy az alapvonal hosszát kellõ szabatossággal meg lehess

mérni, ill. meg leh~8sen határozni. Ha kellõ hosszú alap.

vonalat felrtetni nem lehet, akkor tört alapvonalat is le-

het kitüzni. Kivánatos az alapvonalakat úgy kitüzni, hogy .

zárt négyszöget képezzenek. A toronylcözpontban és toI'ony-
ablakok müszerállásainál képzõdõ szög 60o~nál kisebb, ill. '

l20o-nál nagyobb nem lehet. Iránymérést az ablakban lévõ
.
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mUszerállásokon is kell végezni, az alapvonalvégpontolcon ki-
vül egy vagy két távoli - lehetõleg adott pontra menó -

irányt is kell mérni.

28.06. Ha a toronyfalon vagy az erkélyen két átellenes fekvésü
nlUszerállás van és a helyi viszonyok megengedik, a. lcülpon- (

tossá.gj" elemek meghatá:rozására mindegyik mUszerá.lláshoz -

ellenórzésül - két-két alapvonalat kell kitüzni úgy, hogy azok

együtt lehetõleg zárt idomot alkossanak. Ha a toronyban csak

egy mtiszerállás van, a külpontossági elenieket lehetõleg két

egymástól független alapvonalbó~ lcell meghatározni.

28.07. NegyedrendU pontként meghatározo.t;t tornyolcnál órpontolcat és

levezetett pontot abban az esetben is létesiteni kell, ha a

külpontossági elemeket a 28.05. bekezdés al vagy bi pontjában

foglaltak szerint határozzuk meg.

28.08. Az õrponthálózatban végzendõ és a kltlpontosság elemeinelc meg-

határozására szolgá16 irányméréseket független sorozatban,

két fordulÓban 1900 ll' érték1cel elforgatott limbu88zall lcell

mél'ni.

28.09. Az õrponthálózatban végzendõ és a kü1pontossági elemek meg-

. határozására szolgáló ho~szméréselcre a 23.szakaszban foglalt
.

. rendellcezések érvényesek.

28.10. Az egyéb magaspontoJl.:on jépü1etek -tetején, tetõállásokon stb.1

végzendõ mérésekkel kapcsolatos elmozdulás~vizsg~ílatolcra,
õrpont-há16zat létesitésére, kü1pontossági elemek meghatáro-

zására stb. értelenlszeriien alkalmazni kell e szakasz megfele-

L\ 16 rendelkezéseit.
L 28.11. A magasponton a negyed1'endü pontok meghatározására végzendõ

irányméréseket a 2t>.szakasz elõirása1 szerint kell elvégezni.



.

- 76 -

V. fejezet 29

A!!!ag~ss~gi szö~~r~_s

29. A magassági r.1eghatároz~s_it~.;!::Y

3.01. A magascágmérések müszakilag helyes és gazdaságos végzé'se cél-
jából a mérések elkezdése elótt az elókészitett magassági meg-

határozási terven IlO. sza.kaszl el kell késziteni a mE~gasság-
, , t ' t 11. .. i h ' .. "" 29m(~res erve. magassag meg atarozasi tervet a meresek V(~g-

rehajtása után magasságszá.tnitási terrként kell felllasználni.

).02. A magassági meghatározási 1:;ervre fel kell ralmi valamennyi

iránypontot, újonnan .1cj. tüzött negyed1'endü pontot, valamint a
29

magaspontok levezetett pontjait, a 10.04.-10.05. belcezdésben

elóirt jelöléssel és megirással.

~.O3. A munkaterületen és közelében annyi magasságilag meghatáro-

zott alappontot /szintezési alappontot és trigonometriai ma-

gasságméréssel megha"tározott vizszintes alappontoti kell a
magasságmérésbe bevonni, hogy legalább minden 10 km~re jusson 29

egy ismert magasságú pont. Olyan magasságilag meghatározott

alapponthOz, amely valamel~- uj onnan meghatározandó vizszintes

aILapponttól 300 ro-nél ninc~ távolabb, magasságméréssel fel-
tétlenül csatlakozni kell.. - 29

1.04. A magassági csatlakozó pontokat a magasságilag meghatározandó

negyedrendU pon tolco:n keresztül vezetett magassági fósokszög- 29
I

vonalWdcal kell összekötni. A magassági fösokszögvonalak leg-

feljebb hat oldalból állhatnak, mely oldalakat, azaz a szom-
szédos alappontok magasságkülönbségét trigonometriai úton

oda-vissza kell méJ~i. Ha hat oldal nem elegendõ, akkor három

vagy több magassági f6sokszögvonalból magassági csomápontot
kell kialakitani. 2~

.
j
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29.05. A fõsokszögvonalak között lévõ további alappontok magasságá-

nak meghatározásár~ melléksokszögvonalakat kell tervezni. A

melléksokszögvonal két fõsokszögvonal egy-egy pontját, vagy

fõsokszögvonal egy pontját és egy magassági csatlalrozó pontot
köt össze. A melléksokszögvonalban sem lehet az oldalak szá-

ma hatnál több. A magassá.glrulönbségeket lehetõleg oda-vissza

méréssel kell meghatározni, azonban szükség esetén egyirányú

mérés is elfogadható.

29.06. A magassági sokszögvonalba nem foglalható alappontok magassá-

gát 3-4 szomszédos, magassági értelemben meghatározott alap-

pontról magassági elõmetszéssel kell meghatározni. A magassági
elõmetszõ irányok hossza az 5 km-t nem haladhat ja meg.

29.07. A magassági meghatározási terv összeállitásalcor figyelembe

kell venni, hogy az elektronikus tá~nérõmüszerrel mért távol-

ságok végpontjai magasságánalc meghatározására a szomszédos

pontok magasságlrulönbségét trigonometriai magasságmérésseI
meg lrell határom1i.

29.08. Ha a magassági alapponthoz a csatlakozás szintezéssel történik,

azt a magassági meghatározási tel."Ven úgy kell jelezni, hogya

magassági alappontot és ~-csatlalcozó vizszintes alappontot jel-

zõ köröket vastag kék vonallal ö sszekö"'ljjillc.
~

29.09. Ha a csatlakozást trigon~metriai ;;agasságméréssel végezzük,
a két pont körjelét vastag piros vonallal kötjük. össze.

29.10. A mérésre kijelölt irányokat a meghatározási terven vékony

ceruzavonallal jelölni kell. Az Qda~vissza mérendõ irányokat

folytonos vonallal kell jelölni, az egyik végponton mérendõ

irányokat a másik végponton szaggatni kell. A mérések elõreha-

ladásával párhuzamosan a lemért irányokat jelzõ vonalakat fe-

kete tussal ki kell húzni.

29.11. A tervezett magassági sokszögvonalakat a mérendö irányok

mellett vezetett 1 mm vastag, folytonos piros vonallal kell

megjelölni. A vonalra a sokszögvonal adott pontnállevó végé-

nél pontot, csom6pontllá1lévõ végénél a csomópont irányába

mutató nyilat kell rajzolni.

~
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29.12. A magasságok meghatározása történhet fokozatosan, az

egyes csomópontokat, sokszögvonalakat, elõmetszett
pontokat egymás után számitva, de együttesen, kisebb

vagy nagyobb csoportokban is. Csoportos meghatározás-

nál csak a méréseket ~ell jelölni a 29.10. beKezdés

szerint. A kijelölt csoiJortokat 1 mUl vastag barna tus-

vonallal .korül lcell llatirolni és a pontcsoport terü-

letének középrészére 5 mm-es Firos számotckal a csoport-

nal( a 48.04.bekezdés s~erinti számát kell irrji.

29.13. A magassági meghatározási terv~t az 1:25 000 ma.-ú

EO'rR térképlapok eg~sz területére egységesen kell

megsze:r'~eszteni abban az esetben is, ha a térképlap

területén egyidõberJ több illunkacsoJ;'or't; végzi:"negyedren-

: dü pol1tok létesitését. A rIlunkacsoportok csatlakuzó te-
I, rületén a te:r'vez~st l(özösen kell elvégezni.

29.1Lt. Az egységes magassági meghatározási tervet a szerkesz-

tõkllek lceltezéssel és aláirással kell ellátniuk.

jO~ A ~~sságmérés végrehajtá.s~
. -

.

3'0.01. A magasságmérések irod_~i és terepi elõkészitése általá-

ban a vizszintes irányrúérések eÍõkészitésével együtt

történik. Ha terepi elõkészitésre mégis szük~ég van Ipl.

álláspont vetitése, külpontos elemek méréseI, azt a 23.

szakasz elõirásai szeribt kell elvébe~ni. A terepi elõ-

készitéchez tartozik a muszerállások, jelel( magasságá-

nalc megha tá~ozása, valamint az EOJ~A pontjaihoz való

csatlaku~ó mérések végrehajtása. Az ezelcre vonatkozó

elõirásokat a 30.05., 30.13.-30.15. bekezdés tartalmazza.

30.02. A magassági lill. zenit-j szögeket a napszaknak megfele-
lõen a vizs zintes iránymérés befej ezés e utc.~n, ill. meg-

kezdése elõtt kell megmérni.

j
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A lilagasságmérés végrehajtásának idõiJontját lt6t tényezõ

szabja meg. Egyrés::it a déli idõponthoz minél közelebbi

idõpontban tr.ell mérni, teh,it délelõtt minél késõbben,

délután minél korábban; rllásrés zt alk.allJla zk.odni k.ell a

légL'ezgés erõsségél'lez; csak. olyan idõben szabad mérni,
3mj.k.or az ideiglenes l)Ontjelek ,!tég vagy lll,:i:r.' k.ellõ pon-

toss!iggal. irálJyozhatók.. .J.~Y(i:r.1on átlago s idõjárási körül-
mények között legko:r.'áb-ban 9 óra után és legkésõbben 16

ór,íig kell a magasöágmérést vég'~ nie:

30.03. A.l!laGassá3Ul.éJ."1és meglcozdese el(~tt a lllaGassaGlJlérási jegy-
zl:Skönyvet elõ kell irni.- .

30.04. A magasságulérési jef~;'yzõkön:yv fejrovat;iban az álláspont
száma és a végleges pont jel fajtájának megL1cvez~se után,
- akárcsak a vizszin.l/ es iráoymérési j egyzõl{:(jnyvben, -
tüzetesen [ileg ~ell jelölni, hOfjy a teodolit a lilé:r.'és alatt
hol állt; /pl. 76-1232 kõ, köz-fJontban a icõ fel ett, müsze:r.'-
oszlopon/. Külpontos müszerállás kiilvontossigi elemeit
is meg kell adL.ii. Percnyi pontossággal fel i-cell jegy(Jzni

a mérés idejét /~ezdetét és végét/, továbbá u légköri vi-

szonyokat.

30.05. Közvetlenül vagy k.özv~tve meg kell mérni és a jegyzõkönyv-
be be kell jegyezni a miiszer fekvõ tengelyéneic, valamint

az ideiglenes lJontjeí:magasságt él'telemben irányzand6
pontjának .függõlege~J távolságát a lcõ felsõ lapjatól /h, HI
Tornyoknál a müszer fekvõ tenf~elye és a magassági értelerüo

ben irárJyz~ndó hely függõleges tavolságát a bejlrati ajtó
kiiszöbétõl kell meghatá:r.'ozni. Ha a tornyokon szintezési
alappont van, a tl jelma5assagon a torony irányzandó pont-
ja és a szintezési alapyont, h müszermagasságon pedig a
mUszer vizszintes .~engelye és a szintezési alappont közöt:
függõleges távolságot /luagasságkUlönbséget/ kell érteni.
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A függõleges távolságot közvetlenül szalaggal, vagy köz-

vcJtve müszerrel, trigonometriai méréssel lehet meghatá-

rozni. A levezetés céljára mért alapvonal mindkét végpont-

ján kell magasságmérést végezni. Külpontos állásokon is

meg lcell határozni a kõ felsõ lapjára vonatkozó mliszerma-

gass{igot. A jel:nat;asságot épitéskor mir meg lcellett ha-

tározni, ez a magass :igmérés lcor végzett raérés ellenõrzés éül

s zolgl:3.l.

.30.06. A jegyzõkönyvben a mí-Jgass,3.Bi meghatáro:~ási terv alapján -

idei.glenes j ellik tip\,lsánab:: felt~~ltetés éveI az ór~mutat6

járásanak értelmében - kell a rnai;assági ertelemben méren-

dõ vizszintes alalJpontokat elõirni. A Inagasságmérési jegy-

zõkönyv szegélyére percnyi pontossággal ki kell irni a

Illerendõ irárJyok közelitõ irányszögét. A jegyzõkönyv meg-
felelõ 1.'ovat,íban készitett raj zon pont ozott vonallal és

nyillal ábrázolni lcell az ideiglenes .j;!ontjel rnegirinyzott

helyét.

.30.07. li1agassági értelemben az állványos gúlákat a gúlafõ la

feketeláda, henger/ felsõ szélén, az árb6cokat a legfelsõ
szárnydeszka /láda/ felsõ szélén, a tornyokat a torony-

gomb vizszintes középsikjában, vagy ha a tornyon nincs

gomb, akkor a keJ.'es zt tövében, a kéményeket /gyárlcéménye-

ket/ felsõ lapjulcon, a t~ipódokat-és bip6dolcat a középrud-

ra szegezett szárny'Jeszka felsõ szélént a pontj~lzõ t,ircsá-

kat a magassági irá.nyzás cl~ljá.ra megjelölt helyen, vagy a

táL'csa felsõ szélérr kell megirányozni. Szükség esetén a

pont jelek más helyen is irányozhatók, de az irány;..;ott he-

lyet a lllérési j egyzökönyvben egyéI.,t elmlien ábrázolni kell.

30.08. Mérni kell a magas/3áómérési terven feltüptetett va.lamennyi

irányt, valamint az állásfjOntoklcal közvetlenül szomszédos

látható irányokat, még abban az esetben is, hq a magasság-

raéL'ési terven nincsenelc méL'endõnek jelölve.
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,0.09- A magassági lill. zenit-1 szögmérést egy fordulóban két

távasõállásban lcell elvégezni. illelléksoks zögvonalba- foglalt irány oda-vissza nem mérhetõ magassági szöl;6t

kÉjt fordulóban kell mérni.

,0.10. Az irányzást llJ.8gassági ért(~lemben a fUbgõleges j.I'ányszál
közelében - a vizszintes iránYLflérés iJ.'ányzási s :;:.ab,{llyai-

'[10Z haoouló szabályok sz(;riut - a vizszintes iránysLIállal

l~ell elvégezni-

.30.11. lVlinJen irányzás után, közvotl(;;nül a leolvasás elõtt, az
indexlibella buborélcját u 'oelttlitó csavarral középI'e
kell állitqni, illetve a buboJ.'éicv6gelcl(el lcoincidenciát
kell létrehozni. A leolvdsils ut,in a buborékvégek képére
tekintve meg kell Isyõzödni a buboI'ék mo~dulatlanságáról.

30.12. A leolvasást l"-L'e blesen, a vizszintes iJ.'ánYlilérésllél kö-
zölt szabályok szerint kell elvégezni.

30.13. fl'emploLLltoI.'nyokrlál a 30.05. beke~désben ti1'G;ya~t Itlabasság-

különbségek trigonouletriai IrLdgasságméréssel vég~endõ meg-
hatÉlrozásáho~ az örpunt-hálózatot, vagy a külpontossági
elemek megLat~lrozására szoJ.gáló !liilózatot kell felhasznál-
ni. A l.;:üszöb és a leglc9~elebbi õrpont maíj8sságlcülöobségét
icét, egyulast6l független lilérésöel kell íJleghatározoi.

... - ~. -
30.14. lIa a templom épületének falában, vagy a templom közelében

szintezési alappont van, akkor - a szintezési alappontból
kiindulva - két, eg'ymástól fügtetlen méréssel kell a leg-

közelebbi egy vaf~Y két õxpont és a t emploml~üszöb magassá-

gát meghatározni.

30.15. A 300 ill-es körzetben végzendp magassági csatlakozás t()rtén-
het trigonometriai Ulagasságméréssel és szint ezéss el is. liJl-
sõ esetben a szükséges távolság fileghatározható egyszerü

szalagmérésuel is - A csat,lal~ozó mélésel(et oda~vissza kell

elvégezl.1i.
I



Az elektronikus távmérõmüszerrel mért távolságok viz-

szintesre redukálása céljából végzendõ trigonometriai

magasságmérést az e szakaszban foglalt elõi~ások sze-

rint kell végrehajtani akkor, ha a ferde távolság irá-

nyának a vizszintessel bezárt szöge nem nagyobb 30-nál,

azaz a végpontok magasságkülönbsége a mért t)ivolság

huszadrészénél kisebb. Ha a lllért ferde távolság ennél

meredekebb, akkor a fenti elõirásokon túlmenõen a tá-

volság két végpont ján a 't;rigonometriai magasságmérést

egy órán belül kell elvégezni !""

. .

.. -

I

,

"



VI. fejezet

A távmérés

1. A távmérésre használható müszerek és hitelesi-

tésük

/

31.01. A negyedrendü ala.ppontlétesités során a tágmérésre olyan

tipusú elektroniKus távm~rõmüs zert lcell all~alma zni,

amelynek
- pontossága

},t = .:t: IlO mm + 6.D mm/~

vagy annál kedvezõbb középhibával jellemezhetõ,

a mérendõ távolságot jelenti klli egységben,

- használatával a távmérések pontosságáI'a vonatkozó

vetelmények 150.szakaszl kielégithetõk,

- hatótávolsága ulérésre alkalmas idõben átlagos körülmé-

nyek t~özótt megfelel a negyedrendü uldalak hosszánal~.

31.02. Új távmérõmüsze:J.:-tip4S- bevezetése esetén a gyártó cég ál-

tal meGadott pontossági adatok felülvizsgálására ellenõr-
zõ mérés t kell végezí1i. -

31.03. A távmérõmüszeI'eket minden mé:l:ési id~ny luegkezdése

és befejezése után, továbbá legalább egyszer a 'mérési

idény közben is hitelesiteni kell.

31.04. Mérési idény közben, ha a lllérési eredmények fokozódó sz6-

rása' mutatkoznék, a Illü:::;zer ellenõrzését soron kivül el
Ikell vé~ ezlji. ;:'f(;;1 ;~f:

31.05. Minaen nagyobb müszerjavitás után, hit~lesitõ mérést kel

végrehajtani.

31.06. A hitelesitõ mérések jegyzõkönyveit, a korrdkciós táblá-

zatok lilás olatát a többi leadandó illunkaI'ésszel egyt\tt a

FÖNII Adattárnak át kell adni.
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31.07. A távmérõ müszeI'ek kezelése, használata és karbantartása
során a müszert üzembéntartó vállala,t által összeállitott
kezelési, has~nálati utasitásol~t kell alkalmazni.

32. Atávméréselõkészitése

32.01. A távmérések irodai elõkészitése az iránymérések elõká-
szitésével együtt történik a 21.szalcasz szerint.

32.02. J\llvanyos g~n végzett rnérés elõtt a kõ k~özyontját fel
kell vetiteni a müszeras~talra. Avetitést teodolittal
két egymásra közel merõleges irányból két távcsõállásban
kell elvégezni. A vetitést értelemszerUen el kell végez-

ni árbócra szerelt prizmatartó áll~áQY esetén is.

32.03. Külpontosan felállitott müszer vagy prizmák esetén a
külpontosság elelIleit a 23.szal\asz elõirásai szerint gon-
dosan meg kell határozni. A lcülpontossági elemeket kis
tájékozutt vázlat kiséretében a mérési jegyzõkönyv meg-
felelõ rovatába" fel kell tünt etni.

32.04. Cm pontossággal meg kell mérni és a mérési jegyzõkönyv

megfelelõ rovatában fel kell tüntetni a távmórõmüszer
vizszin'bes tengelyének müs~eI'asztal, vagy pillér, ill.
kõ feletti n~ga~ságát.: -

32.05. A mérési jegyzõkönyv megfelelõ rovatába fellcell jegyez-
ni a prizma középpontjának, ill. több prizma es'etér.l a

~rizmarendszer súlypont jának müszerasztal vagy pillér,
illetve kö felettilüagasságát, valamint az alkalma~ott

prizulák darabszámát.

33. A távruérés végrehajtása

33.01. A méréseltetle~etõleg központról központra kell végrehaj-

~ tani. Toronyablak, ill. pillé~l esetén törekedni kell
arL'a, hogya müs zer, ill. prizma vagy reflelctor uGyanarra
a - fémcsappal megjelölt - helyre kerüljön, mint a szög-

mérõ müszer.
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33.02. A mérés eredményét a használati utasitásban elõirt és
a negyedrendü alapyontsüritéshez rendszeresitett luéré-
si jegyzõkönyvben kell rögziteni, tiszt:án és Olvasl1ató-

an. A mérési jegyzõlcönyv fejlécébe a 32.03.-32.05. be-
ke~?/désben fels orolt ada tol)~on kivül mindig be kell vezet-

ni
- a müsze~1_, ill. reflektor-álláspont yontos megjelölé-

sét /pl. 67-1053 kõ felett központban Illés-féle gúlán/,
- a mérés idõ.pontját /a ml;~rés l'~ezdetét és befejezését

.i.Jercre polltosarJ/, ".

- a távmérõmüszer ti9usát és gyártási számát,
- az észlelõ nevét,

- a látási viszonyokat,

- a terepre, ill. az egyéb körülményekre vonatkozó llleg-

jegyzéseket /pl. erdei [lyilddékban, viztUköx felett

haladó irányvonal, úttest mellett sUi'ü forgalom stb./- a illeteoro16giai adatokat.

;3.03. A mérést még az álláspont elha~.yisa elõtt a helyszinen
ellenõrizni kell. lIa a leolvasások szórása a rnüszer

has ználati ut~sitás;iban elõirt hibahat,9.rt UlegJ.laladja, a

mérést meg kell ismétel!i1.

;3.04. A távmérés során ~ wUs3ernél /vagy a távolság mindkét

végl)Ontján/ meg kell mérni a levegõ b.õrné~'sékletét és

légnyomását. A kapott adatokat a mérési jegyzõ,könyv
megfelelõ helyén f/31 kell jegyezni.

,3.05. A negyedrendü alappontsürités céljára elektronikus táv-

mérést csak raérésre alkalmas idõben, Ulegfelelõ légköri

viszonyok mellett szaoad végezni, ar~il{or az egyértelmü
mérés i eredUlény bizt os itha tó. Er~le vona tkoz6 J:lés zlete-
sebb elõirásokat a mliszel'eK használati utasitásai tar-

talmaznak.
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VII.fejezet
';.

A_Jllunkate~~let~n elvégzendõ irásbeli és sz~=

mitási munkák

-4. Az irán JImérési 'e -

_~9könyvek terepi ellenõ~~

zése

34.01. Az iránymé"r'és befejezése után, mielott a teodolitot a

helyé~õl eltávolitaL1árJk, fCll'crulón,~ént képezl1i kell és

az iránymérési jegyzõkönyv Ulegfelelõ oszlopába ceru-

zával be kell irni a kezdõ és a zt~róirány irányértékét.
- Ha a különbség a kezdõ és él záróirány ir:inyér'téke között

4tt-nél több t akkor a forduló 'Gelj es mérését meg kell

ismételni.

34.02. Képezni kell fordulóntrént valamennyi irány irányértéKétt

rnajd iráilyonlcént a két fordulóban nyert irányér tékek

különbségét és ezt a lap szélére ki kell írni. Az egyes

lcLilönbségek eltél'ése a különbségek átlagértékétõl l1em

lehet nagyobb 4tt-nél. A rnagaspontok õrpontháló~atában
. -

vagy a lcülpontossági elWlek megh3tároz~sára szolgáló

hálózatban a rövid irlÍnyok mér~sénél ez az eltérés l6tt-nél

neln lehet nagy abb.

34.03. Ezután képezni kell a két for'dulóban mért ir(inyértékek
középértékét, az elf~õ forduló fok és lJerc leolvasását
véve alapul. Ezt a 'végleges irányértéket az irúnymérési

jegyzõkönyv megfelelõ oszlopába ceru;~ával kell beje-
gyezni. A számitás során - a durva hibák kiküszöbölése
céljából - minden iránynál ellenõrizlli kell a két for'-

duló !eolvasásai közötti 900 ll' körüli állandó különb-

séget..
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34.04. A magassági szögek la zenitszögek/ mérése után irányon-
ként képezni kell és a ruagasságmérési jegyzõkönyv meg-
felelõ rovatába be kell irni a két távcsõállásban kapott
leolvasás összegét, amelynek müszertipustól függõen kö-

zel l80o-nak, illetve 360o-nalc kell lenni. Egy müszerállá,

bau a valamennyi irányra képezett összegek középértékté-

tõl való szélsõ eltérés nem lehet nagyobb 10 luásodperc-

nél; enuél nagyobb eltérésnél a hi"bás irány mérését két

t;.1vcsõállásban meg kell ismételni.
'o

34.05. Ha a távolságillérés t bázis léc segitségével ellenõrz'éss el

végeztük, akkor a helysziuen ki kell számitani a távol-

ságot mind a szabatos, mind pedig az ellenõrzõ meghatá-
I rozásból /23.10. bekezdés/. A két értélc közötti különb-

ség üem haladhat ja meg a távolság 1/2000 részét.

, - és ma ass:.3. mérési ".. ek

helysz~r.l.:!: i;:udai ~ldolgozása

35001. A munkaterületen irodai munkával az iránymérési jegyzõ-

könyvben tintával át 'kell irni az álláspontolc számát,

~' l a mliszerállás helyére~, idõpontjára és az idõjárásra vo-
.le . -

natkozó bejegyzéseket és az irányzott pontok számát az

irányzott ponttlel:L'e vonaticozó bejegyzéssel.

35.02. A .34. szakaszban leirt és a helyszinen közvetlenül a

mérés után ceruzával végze'l:;t s zámitás okat irod9.ban meg

kell ismételni ésa középértékeket az iránYiliérési jegy-
zõkönyv megfelelõ rovatába tintával be kell irni. l~é-

rési adatot megváltoztatni/vagy' tintával átirni nem

szabad!

35.03. A magasságmérési jegyzõkönyvben képezni kell és tintával

ki kell írni a magassági szögeket, ill. a zenitszögeket.
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,5.04. A helyszini munkák ideje alatt ki kell számitani a köz-

vetett méréssel meghatározott külpontossági elemeket.

,5.05. A külpontos álláson és külpontos pont jelekre mé~t irány-

é~tékeket a számitási központra kell központositani. Ez

a külpontosság mértékétõl f~ggõen történhet szabatos

vagy közelítõ képlettel rlume~ikusan, vagy grafikusan.

3§..,.A,távmérés~jeByzõkönyvek ellenõrzése,§;
távmérések ~edukálása

A távmérési jegyzõkönyvben - helyszini irodai munkával

- meg kell ismételni a helyszinen - közvetlenül a mérés

után - ce~uzával elvégzett sz:imitás ol~t és tintával

/vagy gülyóstollal/ át kell i~ni. A mé~ési adatokon ki-

vül, melyeket át ir ni vagy megváltozt-Jtni nem szabad,.

minden további bejegyzést /álláspontolc számát, idõjá-

rási adatokat, a lfiérés idõpontját stb./ át kell irni

tintival.

Az atmoszférikus javítást a távméréskor megrlatározott
meteorológiai adatok alapján mm élesen ki kell számi-

talli a müszer számára a ltezelési utasitásban megadott

képletek segitségével, és: ezt az éytéket be kell ve-

zetni a távmérési jegyzõkönyv megfelelõ rovatába. Az

atmDszférikus javitás meghatározására akkor lehet no-

mogI'amokat használni:. ha azolckal is elérhetõ a mm-es

pontosság.

Az atnloszférikus javitás, a távmérõmüazer összeadó

állandója és a reflektor állandója együttes figyelem-
bevételével lcspjuk meg a müszer-álláspont és a ret.lek-

torálláspont közötti térbeli ferde távolságot.

A térbeli ferde távols'got a vizszintesre és a tenger-

szintre kell redukálni.
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Amennyiben a távmérõmiiszert, vagy a :r.'eflektort valaIlli-
lyen oknál fogva külpontosan kellett elhelyezni, akkor
a 32.03. bekezdés szerint feljegyzett lcülpontoss.igi
adatok alapján a Illért távolságokat a számitási központ-
ra kell központositani. E:? történhet nulllerikusan, vagy
icis kiiliJontoss,ig esetén g:r.'afi~cusan is. Az eredményt -
durva lliba elkerülése érdekében - szelnléletl:iel mindig

ellenõrizni kell.

A végleges koordinátaszámitisok elõtt az elõzõ
dések szerint ~Iedukált távolsi5~kat a vetületi clikra
is re.:lut\:álni kell.

A korrekciós tögOlC (;rtekéti és a :l:'edukált távolságot
méter egységben mm élességgel, ellenõrzéssel kell ki-

számitilni. Amennyiben a t'~-1.vmérõmUs ze-p egyes korrekció-

kat aut<Jlllatikusan fígyeleulbe vesz, ezek értákét kiilpn
kisz:imitani nem kell.

Elektl'onikus tivm'3rõvel kéts zer megmért távolságokra
/5.11. és 14.13. be~cezdés/ kapott két. :r.'edukált ~rtéket
ö~sze kell hasonlítani. A k~t érték eltérése nem lehet

nagyobb, mint.
.

20 I1.IrL + 10 . D mm,
- ~- -

ahol .12 a mért t'~volság hossza km-ben.

37. Egyéb számittisok

Ellenõrizni kell ltiagaspontoknál az õrhálózat és a kül-

vuntossági eleillek meghatározására létesitett hálózat
méréseit. Képezni kell a zárt háromszögek szögzáróhibá-

ját. Ez 36"-nél nagyobb nem lehet. A záróhibát a j szög-
re egyei1l5en kell elosztani. Ki kell ~z~lllitani a három-
szögek közös oldölánal\. hossz~t is. A két hossz eltérése
3 cIJl-nél nagyobb nem lehet.
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36.05. Amennyiben a távmérõmliszert, vagy a l.'eflektort valami-
lyen oknál fogva kUlpontosan kellett elhelyezni, akkor
a 32.03. bekezdés szerint feljegyzett külpontossági
adato~: alapján a [!lért távolságokat a számitási központ-
ra kell központositani. E'2~ történhet numerikusan, vagy
tcis kliliJontosság es etén grafil:;:usan is. Az eredményt -
durva 11iba elkerülése érdekében - szelUlélett;el mindig
ellenõrizni kell.

36.06. A végleges koordinátaszámitások elõtt az elõzõ bekez-
dések szel.'int L'edukált távolság-oicat a vetü.leti dikra
is redukálni kell.

36.07. A korrekciós tago1c '::;rtekét és a J::edukált távolságot
méter egységben mm élességgel, ellenórzéssel kell ki-

számit.:3.ni. Amennyiben a t:-{vmérõrnüsze"J! egyes itorrekció-
kat autQlllatikusan figyeleulbe vesz, ezek ért;ákét klilpn

kiszclUlitani nern kell.

36.08l Elektronikus távm.jrõvel kétszer megmért távolságokra
/5.11. és 14.13. belcezdés/ kapott két.redukált értéket
Össze kell hasonlitani. A két érték elteI'ése nem lehet
nagyobb, mint -.

.

20 II.Ir1 + 10 . D mm,
, ~. -

ahol ~ a mért tivolsá.g hossza km-ben.

27. Egyéb számit~2~

37.010 Ellenõrizni kell Illagaspontoknál az õrllálózat és a kül-

l)Qntossági elemek meghatározására létesitett hálózat
méréseit. Képezni kell a zárt háromszögek szögzáróhibá-

ját. Ez 361'-nél nagyobb nem lehet. A záróbibát a j szög-
re egyel1l5en kell elosztani. Ki kell számitaui a három-

szögeit közös oldalának hosszát is. A két hossz eltérése
3 Clil-nél nagyob"b neIIl lehet.
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3'7.02. Azokon a magaspontokon - elsõsorban tornyokon - amelye-
ken több külpontos müszerállás volt és amelyeken mód
volt a szomszédos mUszerállásokon csatlakozó irányt
mérni /26.10./, a külpontosan mért irányméresek köz-
pontositása után horizontzárást kell számitani. A hori-
zon't;záróhiba megengedett, Ila DeUt nagyobb mint

3 [_ti I~M,:J. I ,
ahol M a müszerállások száma. A horizontzárónibát

egyenlõen kell elosztani a S'.zektorok között, javítást
csak a csatlakozó irál..yok kapnak.

37.03. A szögmérések központositása után képezni kell a zárt
Ilároms zögek bels õ s zögeinelc öss zegét, amely nem térhet
el 1800-tól nagyobb értékkel, raint 12" 1ft, ahol i az

átlagos oldalhosszat jelenti kilométerben. Lehetõleg
minden oda-vissza rnért irán:y't;legalább egy zárt három-
szöggel ellenõrizni l\:ell. .

,37.04. A hoss zúoldalú s ol-cszögvonalal\:ból ldala ki t ott zárt körök-

re ki kell száUlitani a szögz,g,róhibát. A szögzáróhiba

nem lépheti túl az 5,"- r;; értéket, ahol B a mért szö-

gek sZilmát jelenti.
~. -

37.05. Az iíjonnan meghatározott negyedrendü poIltok koordil1átáit
a mérések ellenõrzése céljából még a munkaterület elha-

I gyása elõtt elõzetesen ki kell számitani. Az esetleges
I hibákat fel kell deriteni és - ha szül\:séges - a hibás

mérés eket meg icell, ismételni.

37.06. A munl<Jii el.'Ulet elhat~yása elõt t s zámi tással ellenõrizni
kell a külpontossági elemeket. Ehhez - külpontos ideig-
lenes pont jelek va~~y külpontos méréshelyek esetén - ki

kell számitani a kõ elõze'tes koordinátáit is, mind a
teodolittal vagy tájolóval végzett poláris mérés, mind

a merõleges beméréEJ ek segits égével. A töb"bféle bemérés

alapján számitott koordináták között 10 m-es külpontos-
sl~gig 3 cm-nél, 10 m felett 5 cm-nél nagyobb lineáris

eltérés nem lehet.

!
1.
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~- Amennyiben elõmetszett pontnál a külpontosság irányának

mérése tájo16val,vagy egy tájékoz6 irány segitségével

történt, akkor a kõ és az ideiglenes pont jelnek a mérés

idején !~1egállapitott egymáshoz viszonyitott helyzetét
- össze kell hasonlitani az épités idején bemért adatol~kal

is. Ha az eltérés 5 cll-nél nagyobb, az ideiglenes pont-

je! és a kõ egymáshoz viszonyit;ott helyzetét harmadszor

is meg kell határozni. 10 cm-es külpontosságig az elle-

nõrzés gr~fikusan is elvégezhetõ. Elõzetes szá.mitáss.3l

ellenõrizni kell a kp fuggõlegesére vonatkoz6 irány- vagu

távolságlflérés eket is.

~-

. .

.t .,: -
.
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VIII.fejezet

A koordinátaszámitások

38. A szá!!!itási munka általános elõirásai

38.01. A koordinátaszámitás sorrendje:

al Elõkészitõ számitások:
- a munkaterületen végzett irás"beli és számitási

munkák ellenõrzése,
- irány-, ill. 110SS zredukc~,9k számitása,

- adott pontok külpontos jelai koordinátáinak szá-

mitása.

bi Az iránymérések tájékozása:
- tájékozott irárlyértékek képzése az adott pontokon

! Ikulsõ tájékozott irányértékek képzésel,

- külsõ-belsõ tájékozott irányértékek képzése az

iránymeréses háromszögelésseI meghatározandó ne-

gyedrendü pontokon.
f
i

i ci l~egyedrendü pontok végleges koordinátáinak számitása

és végleges tájékozása.
. -

dl Egyéb koordinátaszámitások:
- magaspúntok levezstett pon'i-jai koordinátáinak szá-

mitása,
. - a polárisan meghatározott iránypontok ko.ordinátái-

nqlt számitása.
- új pontok végleges pont jelei koordinátáinak számi-

tása.

el A koordináták vetületi átszámitásai.

38.02. A számitások végezl'letõk asztali számológéppel, vagy

elektronikus számitógéppel. Az elektronikus számitógép-

pel végzett számitás módja az alkalmazott az'ámitógép

tipusától, kapacitásától és a felhasznált programoktól

függ. A gépi számitás kiterjedhet egyes SZárllitáai fel-



- 93-

adatokra, fázisokra, vagy - megfelelõ programrendszer

alkalmazásával - a koordinátaszámitás teljes menetére..

38.03. A gépi számítási munkarészeknek összhangban kell lenniük

a negyedrendü alappontléteaités egyéb munkaré.~zeivel.

Ezek legfontosélbb, leglényegesebb formai és tartalmi

elõi~lásait a 45. s za kas z tartalmazza.

3E3.04. Gépi számítással végzett számitás esetében minden ne-

gyedI'endü alappontlétesitÉ3si munkafeladatl~oz el kell
késziteni a gépiszámitás 1~él3z1etes müszaki leirását,

melyet a tob'bi munkaré8szE~1 együtt át kell adni a ]'IöMI

Adattárnak.

38.05. Ha a negyedrendü alappontlétesités során egyes alaphá-

l6zati pontok pótlására, ill. negyed~1endü fõpontok új

meghatározására, meghatároziisának kiegészitéséreyv3~y
újraszámitására kerül sor, akkor a negyed~'endü pontok

koordinátáinak számitása elõtt ki kell számitani a sz6-

ban forg6 alaphálózati pontok koordinátáit. Ha a ne-

gyedrendü pontmeghatározás hosszúoldalú soltszoghá16zat-
tal történik, a hálózat csomópontjaiként meghatározott

negyedrendü fõpontolc kourdinátáit a há16zat többi pont-

jával együt'G egyidejül~g számitjuk.. -

38.06. A számitási központ lehet a véglef;es pont jel, de a kül-

pontos ideiglenes pont jel, vagy egyéb külpontos mérés-
hely is, azaz a kuc.rdinátaszárntás történhet a végleges

pont jel függõlegesÉ}ben vég~Jétt, ill. ide központositott
mérések felh8sznál,isával, de az ideiglenes pont jelre,

vagy egyéb külpontos ponthelY~1e vonatkozó mérések alap-
. , .
Jan 1.s.
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39. A számitástelõkészitõ munkálato~

39.01. A negyedrendü pontok koordinátaszámitásának megkezdése

elõtt elõkészitõ munkaként ellenõrizni kell mindazokat

az irásbeli és számítási munkákat, amelyeket a heJ;yszi-

ni munkák során el kellett végezni és a végleges szárai-

táshoz szükségesek. A tintával átirandó ceruzás bejegy-
zéseket - ahol ez esetleg nem történt meg - át kell ir-

ni.
39.02. Kivánatos, hogy az ellenõrzés,t - a munkaterepen végzett

számitástól függetlenül - más dolgozó hajtsa végre,

mint az, aki a számitásokat a munkaterületen végezte.

39~03. Az adott pontok külpontosan elhelyezett ideiglenes pont-

jeleinek koordinátáit az irány- és hosszmérések alapján

végleGesen ki kell számitani, amennyiben a szám~s~ köz-

pont a külpontos ideiglepes pont jel. A pontj elek koor-

dinátáinak kiszámitott é~tékét számitásuk után azonnal

be kell írni a munka-koordinátajegyzél{be.

39.04. A külpontossági elemek és a központositási javitások

számitását ellenõrizni_kell.
.

39.05. Ha a külpontossági el~mek számitására két 'út is van/pl.

ugyanazokat a l{ülpont ~ssági el;meket két alapvonal se-

gitségével is ki lehet számitani/, akkor az ellenõrzést

a terepen végzett számitástól eltérõ változatban végzett

számítással lrell végrehajtani.

39.06. A központositási .javitások nomogrammal végzett meghatá-

rozását is ellenõrizni kell.

39.07. Az ellenõrzött és helyesnek talált központositási javi-

tásokat az iránymérési jegyzõkönyv raegfelelõ rovatába

tintával kell bevezetni, és tintával képezni kell a köz-

pontos irányértékek végleges értékét.

39.08. Ellenõrizni kell a horizontzárás és a kiegyenlitett

irányértékek száraitását is.



39.09. Ha valamely irányra az irányredukció értéke a 0,5 másod-

percet meghaladja, annak 0,1 másodpercre éles értékét

számitani kell, vagy nomogrammal kell meghatározni dS a

végleges irányértékek képzésénél figyelembe kell venni.

A számitást vagy a nomogrammról való levételt kétszer,

egymástól függetlenül kell végezni. Az elõször meghatá- J j~ rozott értéket ceruzával kell beirni az iránymérési

jeg~zókönyvbe, és a második - ellenõrzõ - meghatározás-

kor tintával kell átirni.

9.10. Ellenõrizni kell a t~l.vols éigrrtérés redulccióina k s zámit:isát

és a vetületi sikra reduk(llt távolságok képzését. I

39.11. Amenrlyibel"l az elõkészitõ szá.mitá:Jok egyes fázisait elelt-

tronikus szárnitógéppel a koordinátaszámitás ker.'etében "",1

végzik, az elõkészitõ számitás eredmérlyét nem a mérési

jegyzõkönyvben, hanem a számitógép által Lcészitett .mUllK.S-

részen kell feltüntetni.

,39.'12. A redukciók értélcét 0,1" ill. mm élességgel kell számi..

tani és a redukált érték lcépzésénél figyelembe venni.

Az összes redukcióval ellátott végleges mérési eredményt

lteI'ek más odpercre, ilt. cra-re kell L(ereltiteni.

.. -
~-Q. Az irá~r~~6seit e18~et~~~.YQgle!::)el3 ttA~

ékozása táo'ékozott irán értékek l{é zése

40.01. Az adott pontok iI.'ánymérésének tájékozására mindazokat

a tájékozó irányokat fel kell használni, amelyek a meg-

határozási terven szerepelllei:. A kezdõ- és záróiI~ny

közül csak a kezdõir.'ányt kell figyelembe venni a tájé-
kozás számitásáná.L.

: 40.02. A tájékoz6 irányokra ki kell számitani éj vég~eges irány-i

szöget és távolságot. Az irányszögszámitási jegyzõltönyv. i

oldalszámát is be kell jeg~ezni az iránymérési jegyzõ-

könyv megfelelõ rovatába.
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40.03. A tájékozási szögekbõl, az irányok hosszának mint súlynak

figyelembevételével kell számitani a középtájékozási szö-

get; á számitásnál a kilométeregységben kifejezett súlyt
egy tized élességgel kell tekintetbe venni. Hét kilométer-

nél nagyobb távolság esetében a súly hét.

Az iránymérési jegyzõkönyvben a,tájélcozó irányoknál az

irányszög számitott értékét és a tájékozási szöget alá

kell húzni.

40.05. Az adott pontok koordinátáinak, valaUlint a mérés megbizha-

tóságának meghatáro~ál3a végett..,L!linden adott irányra ké-

pezni kell az irányeltérés le:1 cllõjelre helyes értékét.

Az irányeltérést az irá.nYlfiérési jegyzõkönyv megfelelõ

rovatába 'be kell jegyezni.

Az irányeltérés Ie I értéke megengedett akkor, ha

.<. 12'1\e\ = ~

ahol 1 az irány hossza kul-ben.

40.07. Ha valamelyik irány irányeltérése a hibahatárt meghalad-

ja, akkor a méréseket és számításokat felül kell vizsgál-

ni, és a hiba feltárása, kijavitása ill. kiküszöbölése
. -

utálJ a számitást meg kell ismételni. Elektronikus számi-

tógéppel végzett együtt~s kiegy~lités esetén a hiba

kiküszöbölése után a hibás mérés környezetében a kiegyen~

litést meg kell ismételni olyan területre kiterjedõen,

hogy ezen terület szélén lévõ újra számitott pontok li-

neáris koordinátaváltozása a megismételt kiegyenlítés

következtében a 0,02 m-t ne ha~adja meg. Kisebb pontBzá-

lllÚ csoport esetében az egész kiegyenlitést meg kell is-

mételni.

40.08. A meghatározandó pontok irányára képezni kell a tájékozott

irárlyértékeket.
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k- 40.09. Ha a negyedrendü pontra mért irányt az irány másik vég-

pontján laz új ponton/is mértük, akkor hárornazögeléses

pontmeghatározt1.s esetén a tájékozott irányértéknek lbOo-
r-

kal megváltoztatott értékét az iránymé~'ési jegyzõkönyv-

ben az új pont mérésénél a "külsõ tájékozott ir,inyértéklt

megjelö1ésü oszlop megfelelõ sarába be kell irni.

40.10. Az adott pontokról a meghat,irozandó pontra mért, és 1800-
kal megvá1toztatott,tájékozot't irányértékkel számitjuk

~- a háromszögelésse1 megilat~lrozandó pontokon az elõzetes

tájéi<.:ozási szöget, amit beirunit. az iránymérési jegyzõ-

könyv hasonló megnevezésü oszlopának felsõ rovatába.
Ezekbõl - a távo1ságolcat mint súlyokat figyelembe véve -
képezzük az elõze~es középtiá.jékozási szöget, ezzel pe-

dig az elõzetes belsõ tájékozott il'á.nyértékeicet. Ezt a
müve1etet valamennyi meghatározó irányra el kell végezni.

40.11. A aáromszöge1ési pontok kooI.'dinátás zámitásakor az oda-

vissza mért irá.nyokná1 /kü1sõ-belsõ irányoknál/ a kül-

sõ és az elõzetes belsõ tájékozott irányértékeket kü-

. 1ön-külön kell felhasználni /tehát nem a külsõ és belsõ

táj ékozott irányéI.,tél{ek középértélcét/.. -
'+0.12. A pont koordinitáinak számitása után - a meghatározás

és sz,imitás módjától f'jggetlenür - a ponton és a pont-

ra végzett irányméréseket véglegeaen tájélcozni kell,

még abban az esetben is, ha a pont további ala.ppontok-
nak nem ad meghatá:cozó irányt. A pont meghatározására

szolgáló valamennyi irányr9 ki kell mutatni a végleges

irányeltérést. A végleges t;ájékozással együtt, vagy
külön kimutatásban kell megadni a pont meghatározására
mért távolságok és a számitott távolságok el.térését.

t Ha az irány- vagy távolságeltérés a megengedettnél na-

gyobb, a 40.070 bekezdésben e1õirtak szerint kell e1jár-
.. ni. Az irányeltérés megengedett értékét a 40.06.bekezdés,

a távolságeltérés megengedett értékót a 40.13.bekezdés

adja Ineg.
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40.13. A távolságeltérés lEl értéke megengedett akkor, ha

.1 :El f ~ 4. 1ft Cin

ahol! a távolság hosszát jelenti kilométerben kife-

jezve.

40.14. Elõfordulhat, hogy valamely mért irányt vagy távolsá-

got az alappont ltoordinátáinak számitásánál nem hasz-

nál tuk fel. Ezekre az irányolcra és távolságokra is

ki kell száulitani a végleges -irány-, ill. távolságel-

térést és ezek megeng'edett ért6;lcét.

40.15. A koordináták kiszárfiitáa[~ után nemcsak az új pontokat

kell végleges en táj ékozn:L, hanem az adot'c pontok tájé-
.

kozását ki kell egésziteni az új pontokra menõ irányok

végleges tájékozásával.

40.16. A végleges tájékozásokat vagy a mérési jegyzõkönyvben,

vagy a számitógép által készitett tájéicozási lapokon

kell összeállitani.

40.17. Adott ponton mért több sorozatot sorozatonként külön-

külön is szabad tájékozni. Az új pontokon több soro-

zatban mért meghatároz~ó irányolcat öss ze kell forgatni,

és az összefor,gatott irányértékeket kell a koordináta-

számításhoz felllasználni.

41. A negyedrendü pontok koordinátáinak

számitása-

41.01. A negyedrendli pontok koordinátáinak számitása irány- vagy

távolságméréses háromszögeléssel, i+1, a kettõ kombiná-

ciójával történõ meghatározás esetében végezhetõ grafi-

kus pontelhelyezésseI, vagy a legkisebb négy.zetek m6dsze-

re szennti kiegyenlitéssel. A pontok számítása történ-

het pontonként, de kisebb vag;y nagyobb pontcsoportokban
egylittesen is. .
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41.02. A sokszöghálózat, ill. a csomópontok számítása történhet

fokozatosan, elõször a fõsokszögvonalakat, majd a többi

sokszögvonalat közelitq módszerrel számitva, de történ-

het a hálózat,ill. egyes hálózatrészek együttes kiegyen-

litésével is. Az együttes kiegyenlitésbe bevonhatók há-

romszögeléssel meghatArozandó pontok, ill. pontcsopor-

totc is.

41.03. A pontok koordinátái számitásának a sorrendjét és módját

a meghatározási terv jelzései szabják meg.

41.04. Ha a pontok számitását a meghatározási tervenfeltünte-

tett jelzéselmez képest a 8zámi;;ási munkák során módosi-

tani kellett, akkor ennek megfelelõen a meghatározás-i

terven a jeleket meg kell változtatni, az érvénytelenn~

váltakat piros szinü áthúzással törölni kell, a vázlaton

eddig pem szereplõ jeleket pedig piros szinnel kell fel-

tüntetni.

.41.05. A grafikus pontelhelyezéseket és az egypontos, vagy cso-
portos kiegyenlitéseket - beleértve a sokszögyonalháló-

zatok kiegyenlitését is - súlyozással kell elvégezni. Az

irányokat hosszuk aráQ~ szerint, a távolságokat pedig

a ho~szakkal forditott arányban lcell súlyozni. A két

fajta mérés eltérõ di~enzióját -a súlyoz:isnál figyelembe

kell venni, ha a pontok meghatározásában irány- és tá-

volságmérés is szerepel.

41.06. A sokszögelési csomópontok és sokszögpontok számitása

közelitõ módszerrel a következõ 4l.07.-41.09.bekezdés

j elõirásai szerint történik.

~y 41.07. A sokszögelési .csomópontból kiinduló egyik sokszögoldal-

'1 irányra a csomóponthoz csatlakozó valamennyi sokszögvo-
- I nalból ~ájékozott irányért~keket kel~ ~Z~mita~i és ki

e ~ kell szamitapi ezeknek a sulyozott kozepertéket. Az

egyes tájékozott irányértékek súlya:

P --~-t - n



ahol H a tájékozott irányértélt képzésében résztvevõ tö-

résszögek száma. Ft értékét egész számra kerekitve kell

figyelembe venni. A tájékozott irányérti3 kek sll.lyozott

ltözépértéke segitségével ki kell számitani az egyes sok-

szögvonalakra a szögzáróhibát, és ezt a törésszögekre

egyenlõen kell ráosztani.

Az ilymódon javitott törésszögekkel ldszámitva a sok-

szögoldalak tájékozott irányértékét, ki kell számitani

a sokszögoldalak koordin,itavetületét és ezek segitségé-
vel minde~yik sokszögvonalból a csomópönt koordinátáját. '

Az egyes s oltszögvonalakb ól számit ott kuordiná t,,;\k súlyo-

zott középértéke adja a c,somópont végleges koordin;itá-

ját. Az egyes sokszögvonalakból SZálilitott csomóponti

koordin,'iták súlya:

100
Pk = '1'-+,[')).1 -~

r.m] .

ahol! a sokszögvonal hossza /a sokszögoldalak hosszának

összege/ km-egységben, ~ a sokszögvonal oldalainalt száma;

[T] és Em] pedig a csomópontba befutó sokszögvonalak hosz-

szanak, illetve az Qlda14ak számának az összege.
. .

41.09. A sokszögpontok koordinátáinak kiszámitása céljából a
, sokszögelési csomópontok koordinát~linak a kis,zámitása

után azokat a csoraópontokat. amelye~~en legalább két tá-

jé~o~ó irányt mértek, véglegesen t~jékozni icell. Ujra

ki kell számitani az ilyen csomóponthoz csatlakozó sok-

szögvonalaknak a szögzáróhibáját, ezeknek atájékóz4sok.~

nak a figyelembe vételével, valaraint az új záróhiba alap-

ján javitott törésszögeLckel a sokszögoldalak tájékozott

irányértékét és koordinátavetületét. A koordinátazáx6-

hibákat a sokszögoldalak hossza arányában kell az oldal-

vetületekre ráosztani.
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:1;2. .4 ma~aspontból levezetettpont
koordinátáinak számitása

2.01. Abban az esetben, ha a levezetés érdekében végzett ir.'ány-
mérések során a levezetett ponton két távoli adott, ill.
már megbatározottn.9k tekinthetõ vizszintes alappontot
Dlér't;ünk, a leveze'Lett pont koordinátáit ellenõrzés ként
kétszer - külön-külön mindkét pont bevonásával - kell szá-

mitani. Ugyancsak kétszer kell a számit:!3.st elvégezfli
akkor is, ha a levezetett pontoacsak egy adott pontra
mértünk, de az alapvonal másik végpont ján is volt mód
külsõ adott pontot mérni. A levezeliett pont végleges koor-

dinátáiként a kt3t számitás eredményének számtani közép-

értékét kell elfogadni.

2.02. Ha a levezetett pontról, ill. az alapvonal egyik vé,gpont-
járól nem tudtunk távoli alappontot liérni, azonban a to-'

ronyablakban lévõ müszerállásról a levezetett ponttal
együtt tájéltozó irányokat is mértünk, akkor a levezetett

pontot, valamint a szolilszédos õrpontokat poláris pontként
ki kell s zálflitani.

. .
2.0.3. Sokszögpontrólllleghatározandó maga.spunt esetében /14-.19.

bekezdés/ forditott hely~et áll f~nn. A soi~zögpont, amely
egyúttal az õrponthálózat egyik pontja, formailag a ma-
gaspont levezetett pontjaként szerepel/számát. is ennek
megfelelõen alátörésoel kapja/. Valójában viszont a ma-
gaspont koordinátáit vezetjük le a sokszögpont koordiná-
tálból. A számitást a 42.~~.-42.06.bekezdés szerint lcell

\ végrehajtarli.

~2.04. A sokszögponton végzett mérést tájékozni kell a szomszé-
dos sokszögpontokra, majd poláris pontként ki kell szá-

mitani az õrpontok koordinátáit. Ezután az õrponthálózat
két háromszögébõl elõmetszésseI. ki kell számitani a ma-

gaspont koordinátáit.
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'+2.05. Ellenõrzésképpen az elõmetszõ két háromszög középsõ pont-

jából poláris pontként is ki kell számitani a magaspont

koordinátáit a közös 01..1al hosszával. Az elõmeuszésbõl

s'zC~mitott koordináták középértékének meg kell egyeznie

a poláris ként számitott koordinátával.

42.06. Anrlak ellenõrzésdül, hogya rnagaspont a szollillzédos pon-
tokkal összhangban van, a szomszédos pontokról a magas-

pontI.'a végzett iránymérÉ)sek szolgálnak.

42.07. A levezetett ponto t koorJin,itái kiszáDlibása után

végleges en táj ékozni kel..l t anihez a mért táj ékozó irányo-
kat, ezek hiányában a szomszédos õrpontolcra Illenõ irányo-

kat kell fell:.lasználni. U'tóbbi esetben az alapvonalak

távolságeltéré;:;ét is ki kell számitani.

43 .-4~p.9 _l~~isko ordiná t:J.l{ s zámi~...isa

43.01. Ha a számitáai központ a külpontos ideiglenes pont jel

vagy más külpontos ponthely, akkor polárisan ki kell

számitani az uj onnan, meghatározott pont állandó pont je-

lének /állandósitási l{õ/ koordinátiit.
~. -

43.02. Ha a számitási ltözpont az állandó pont jel, az új pont

külpontos ideiglenes pol1tjelénelt vagy a külpontos ulérésh

nek a koordinátáit poláris számitással ki lcel~ számi-

tani akkor, ha a,~ állandó pont jel f'Liggõlegesében nem

történt ulérés.

43.03. Ki kell számitani a polá:r.'isan meghatározott iránypontok

kooI.'dinátáit is.

43.04. A poláris számitáso~at két személynelc egymástól függet-

lenül kell végeznie, illetve elektronikus számit6gép-

pel történõ koordinátaszámitás esetében ltét' egymástól

független elõkészitéai anyag alapján kell végrehajtani.

~
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43.05. A poláris számítás további ellenõrzése, ill. a durva hi-

bák kiküszöbölése érdekében a koordinátaszámitást a me-

rõleges bemérések alapján is el kell végezni. Ez a szá-

mitás ellenõrzésül szolgál, a végleges koordinátákat a

poláris számitás adja.

Az állandó pont jel. koordinátáit az állandó pont jel függõ""

legesében végzett mérésekkel ellenõrizni kell. Ez eset-

ben a merõleges bemérésseI való ellenõrzés elmaradhat.

A külpontos ideiglenes pontjel-eknek, ill. külpontos mé-

réshelyeknek a 43.02.bekezdés ala.};Jján pol,irisan számi-

tott koordinátáit mind a merõleges bemérésekkel, mind a

külpontos, nem k,özpontositott mérésekkel ellenõrizni kell.
i
143.08..A polárisan számitott iránypontok koordiuátáját az elle-,~
, .~.;,;nõrzõ mérésekkel ellenõrizni kell. Ha ilyen méréseket .",

nem lehetett végezni, a koordinátákat a koordinátajegy-

zékben és pontleiráson ttellenõrzés néll\.ültt jelzéssel el

kell látni.

44. A koordináták vetületi átszámitása

~

44.01. A SZálJlitási munkák befeJezéseként az újonnan rJleghatározott

.ly- negyedrendü pontok koordinátáit át kell számitani EOV-rõl
a sztereografilcus, és a megfelelõ henger vetületre /HÉR,

mm vagy HDR/.

44.02. A vetületi átsz~mitást az OFTH által 636l9/2/l975.0FTH

sz.-on kiadott Vetületi Szabályzat elõiráBai szerint

kell végrehajtani.

03. Ki kell számitani az adott pontoknak és az újonnan meg-

ha tárJ zott negyedrendü pontoknak a régi hálózat bekap- """~;

csalt pontjaiból levezethetõ régi vetületi rendszerü koor-

dinátáit.

;;.:
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"
4-~~ .04. Az adott pontoknak a régi pontok bekapcs olásából, valamint

az új pontoknak a régi pontokkal való azonosságából, a ré-
gi pontolc bekapcs olásából és az átszámitásból /trans zfor-
ill,álásból/ származó régi vetületi rendszerü koordinátáit
be kell vezetni a megfelelõ koordinátajegyzékekbe, vala-
mint a pontleirás megfelelõ rovatába.

44.05.1\ sztereografikus és a megfelelõ hengervetületbe transz-

formált pontok megtartják EOVA pont;:;Jzámukat.

44.06. A vetületi átSZ~!lii'Gás muukarés..zeit az EOTR 1:50 000 mé-
retarányú szelvényeknek megfelelõen kell csoportositani.

45 .G~.Ei~ z ~mi tási.!!~~~

részek

45.01. Programozható elektronikus számitógéppel végzett szá.mitá-

sok esetén a munkarészek kivitele az allcalmazott számitó-

gép és" a felhas znál t prograffiok függvénye. Ezért e s zalcasz
elõirásai csupán a számitások. ill. munkarészelc fõ jel-
letuzõire térnek ki., ," -

45 .O;"2~ A kieljyenlitéshez az adott puntok végleges tájélcozása és

az új pontok elõzetes "íájélcozása végezhetõ a mérési jegy-

zõkönyvben. de véG~:zhetõ számitógéppel is.
45.03. Az új pontok véglebes tájékozása is végezhetö-a mérési

jegyzõkönyvben. va~~y számitógéppel. Amennyiben a végleges

tájékozás a számitógép által készitett tájékozási lapon
történt, a mérési jegyzõkönyv számitási oldalának felsõ

szélére: "Véglege/3 tájékozás tájékozási lapon" szöveget
kell irni.

45.04. A mérési jegyzõkönyvben a kiegyenlitéshez felhasznált

irányértékek oszlopa fölé a fejlécbe "Kiegyerilitéshez

felhas znált irányÉ3rtékek" szöveget kell irni.
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at ~5.05. A számitógép által készitett munkarész-fajták elsõ 01-
3- dalán az oszlopok fejlécében meg kell adni, hogy az
- oszlopok milyen adatokat, ereQményeket stb. tartaln~z-

nak. A müszaki leirásban erre vonatkozólag részletes

magyarázatot, útbaigazitást kell adni.

~5.06. A szálllitógéppel minden esetben ki kell iratni a bemenõ

adatol{ /koordináták, mérési eredmények/ listáját.

5.07. Ha a pontok végleges tájékozását számitógéppel végeztet-

jük, a tájékozást pontonként kü~ön lapokra kell kiirat-
ni. A tájékozási lapoknak tartalmazniuk kell az állás-
pont számát, a müszerállás helyét, az irányzott pontok
számát és jelét, az irányOk vetületi sikra redukált

, .

mért irányértékét, irányszögét, távolságát, szögeltérését
és ennek megengedett É3rtékét, valamint az irányok fel-

sorolása alatt a végleges középtájékozás1 szöget. Ha min-
den irány nem vett rés zt a középtáj é.kozási s Z()g képzés é-

ben, akk,ar elõször a tájékozó irányokat kell felsorolni,
utána a középtájékozási szöget, és végül a tájékozásban
részt nem vett irányokat az elõbbi adatok mindegyikével.

14-5.08. Ki kell !flutatni a kiegyenlitéshez felhasznált távolságok
1

." vetületi sikra redukált;ffiért értéjcét, számitott hosszát,

I távolságeltérését és ennek megengedett értékét.

J!4-5 .09. A táj ékozási lapokat és távolságkimutatásolcat 1:50 000
t
1 méretarányú E01,L1R szelvényeknek illegfelelõen kell csopor-

tOsita111. Szelvényenként a lapokat rendüség és ezen
belül növekvõ pontszám sze~'int kell rendezni és megfe-

lelõ formátumú iratgyüjtõben kell elhelyezni. Cimlapján
a munlcafeladat FÖlVII nyilvántartási számát, vállalati
munkaszámát és megnevezését, az alappontlétesités évszá-
mát és az 1:50 000 méretarányú EQfrn szelvény számát fel

kell tüntetni.

45.10. A számitások többi munkarészét - ha a lciegyenlités blokkon-

ként történt - a számitógép által kinyomtatott formában
blokkon~ént együtt kell taxtani, ill. átadni. A lapokat
az eredeti sorxend szerint folyamatosan lapszámmal kell
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~ ellátni, majd megfelelõ formátumú iratgyüjtõbe helyezve

és befüzve kell leadni. Cimlapján a munkafeladat FÖ1~I

nyilvántartási számát, vállalati munkeszámát és megne-

vezésétyaz alappontlétesités évszámát, valamint a blokk
szélmát fel kell tüntetni.

45..11. IJlinden egyes számitási blokkhoz kiegyenlitési vázlatot

l~ell késziteni, amely alkalmas méretarányban megkülön-

böztetõ színnel vagy jelzéssel ábrázolja a blokkban sze-

replõ valamennyi adott pontot és új pontot. A kiegyen-

J.itési vázlat ezenfelül a lfleghatározó irl"lnyokat és tá-

volságokat is tartalmazza. Célszerüen a meghatározási

teI'V rnásolatán is készithetõ. A kiegyenli~ési vázlatot

a számítási blokk tö'bbi gépi számitási illunkarészeihez

kell csatolni.

45.1.2. A számj.tási bloklcokat egy-egy tört számmal kell jelölni.

A töxt sz~mlá16já'ba a munkafeladat FÖMI nyil-

vántaxtási száma, nevezõj ébe pedig a blolclc s ars záma -

feladaton belül eggyel kezdõdõ, a számitási sorrend-
nek megfelelö folyamatos szám - kerül Ipl. l..I'--!-lli 1.

14

45.13. A számitógép által sz'oigáltatott koordinátajegyzék alap-

ján az új pontok koarrlinátáit.be kell vezetni a munka-

koordinátajegyzékbe, majd a végleges koordi[Játajegyzék.,.
be.

45.14. A számitógéppel 'bö:cténõ vetületi átszámítás elc,skészitõ

munkarészeit és a gépi számítás munkarészeit is EOTR
1:50 000 méretarányú szelvI3nyeknek megfeleben kell

rendezni. A lapokat ugyancsak megfelelõ formátumú irat-

gyüjtõbe kell helyezni. A cimlapon a következõ felirá-
soknak kell szerepelniük:

- a munkafeladat megnevezése, évszáma, E'ÖrviI nyilvántartá-

si száma, vállalati murlkaszáma,
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- "YetLileti átszámitások. EOY-bõl sztereografikus rendSzer-

be" lill. HÉR-be, HKR-be vagy HDR-be/,
- az 1:50 000 méretarányú EOTR szelvény száma.

A számitógéppel végzett számitásokról munkafeladatonként

részletes müszalci lei~'ást ltell készit eni: "A gépi szá-
lClitás lIlüszald leirásu" Cilllffiel. A mUszaki leiriisoak tar-

talmaznia kell a k()vetkezõ adatokat:

.- a használt számil;ógép és gépk.onfiguráció megnevezése
és fõbb paraméterei, .'

- a száudtósép üzemeltetöje,
- az alka lilla zu tt prog~la111ok IprO[jrarLl~'en ds zerl megnevezés e,

- a progl'am Iszámitási mÓds zerl I'6vid ismertetés e,
- a gépi számitásll0Z felhasznált kiinduló adatok, adat-

hordozó megnevezése,- a munka terjedelme, Ipl. k.iegyenlj.tett pontok

rna I- a gépi számitási munkareszek ismertetése,
' b ' l ' - egye magyarazatoc, megjesyzpsek.

A gépi számitási Ulunkarés_zek ismertetésénél fel kell.
sorolni minden olyan ismérvet, adatot la munl.:arészek,
ezen belül az adatok sorrendje, ~~ egyes listák fejlé-
cén s ze~~plõ rövidi 'bés ek él' t elmezése, a lis tákban sze-

replõ adatok dimenziója, stb.1 araely a Inunkarészek l.cé-
sõbbi felhasználó;ja számára edyértelmü utbaig'-izitást ad.

A "gépi s zámitás müsza ki .leirása" mellékleteként ellell

kéaziteni a teljes munkatt~rületet felölelõ blokk.vázla-

tot, amely az egyes blokkok határát és sorszámát tün-
teti fel.

A gépi számitás müszaki leirását az 56.szakaszban tár-

gyalt /általános/ müszaki leiráshoz kell csatolni.

A gépi száulitás valamennyi munkarés zét a FÖr~11 Adattárnak
át kell adni.
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4§. Végleges koordinátajegyzékek

~~észités ~

46.01. A koordinátaszámitások befejezése után - akár kézi szá-

mológéppel, akár elektronikus számitógéppel történt a

számitás - el kell késziteui a végleges EOY koordináta-

jegyzékeket.

A végleges lcoordinátajegyzékek.~,-1:50 000 méretarányu ~~

szelvényenkénli készülnek a számitási munkarészek, munka-

koordin,itajegyzék - illetve gépi számitás esetén a s~á-
mitógép által készitett koordinátajegyzék - alapján.

A végleges koordinátajegyzék cimolualára, a koordináta-

jegyzékekben szereplõ pontokra, azok megnevezésére, sor-

rendjére és csoportositására változatlanul érvényes,ek

a munkakoordináta-jegyzék készitésének a fl. szakaszban

tárgyalt elõirásai.

A végleges koordinátajegyzékek csak a központ, /kõ, toron;y/'
kool'dinátáit, ill. magaspontok esetében a magaspont és

a végleges pont jellel ~ilandósitott levezetett pontok

l~oordinátáit tartalma~zá.k. A vé{!,leges koordinátajegyz'ékek-

ben cLak véglef!~s koordinátájú pontok szerepelhetnek,
beleértve egyes iránypontoknak Itellenõrzés nélkül" jelzés-

sel ellátott koordinátáit.

46.05. A végleges EOV koordinátejegyzékek is tartalmazzák. a fel-

használt EOMA pontokat és a magassági adatokat, kivéve

az ideiglenes pont jelek maeasságát.

46.06. A sztereografikus, illo hengervetületi rendszerü koordi-

nátajegyzékek csak végleges formában készülnek a 7.sza-

kas z elõirásai szel'int.
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IX. fejezet

Amagasságszámitások

47. A számitást elõkészitõmunkálatok

.01. A pontok magasságának kiszámitása elõtt ellenõrizni kell

a helyszinen elvégzett irásbeli és számitási munkát. A

végle/seB magassági, ill. zenitszögek képzését, ahol az

nem történt meg, el kell végezni és avégeredmé11yt tin-
tával át kell irni. .

7.02. Az elvégzett trigonorl1etriai magasságmérésekbõl a pontok

llagasságkülönbs égét a mab,::isságmérési jegyzölcönyv megfe-

lelõ rovatában ki kell szélmitani, figyelembevéve a Föld

görbületébõl és a refrakcióból szárr~zó ja'litást. A szük-

séges vizszintes távolságokat a koordinátaszámitásokból

kell átveulJi. A kiilpontosan végzett magaösági, ill. ze-

nits zögrnérés eket a szárait~:ÍS i központra köZ1JOntosi taDi

kell.
lY/

7.03. Ki kell száulitani a ma;:;;éispontok és pont jelek Lcözvetett

úton meghatározott jelmagassigát, valalllint a közvetett

módon raeghatározott müszerállás-magasságokat, végül az
,- :

EGIl/íA lJontjaihoz történt magassági -csatlakozásokat.

- 7.~t. Az oda-vissza mért magasságkülönbségel~et egymással össze
kell hasonlitani. li mérés akkor fogadható el, ,ha a két

számitott érték között a különbség nem nagyobb, mint

16 . t cm

ahol! az irány hosszát jelenti kilométerben.

r1.05. A meghatározási tE~rvet, ha szükséges, a ténylegesen el-
végzett ulérések alapján javitani kell.



- 110-

"

48. A pontok ten~erszintfeletti magassá-

B~na~ a számitása

48.01. A pontok tengerszintfeletti magasságát részben magassági

sokszögvonalba foglalva, részben magassági elõmetszés-

seI számitjuk. A számitás történhet fokozatosan, az egyes

csomópontokat, s okszögvonalalcat és elõmetszett pontokat

egymás után s zámitva, de történhet együttes en, kis ebb vagy
nagyobb cs oport okban is. ~,

,

48.02. A magasságszárnitást a magasságszámitási vázlat ként fel-

használt magassági meghatározási terven feltüntetett

jelzések szerint kell végrehajtani~ Ha a számitás folya-

mán a terv megváltoztatására van szükség, a megszüntetett

jelzéseket törölni kell és az új jelzéseket be kell raj-

zolni.

.48.03. A magassági sokszögvonalakat olyan törtszámmal kell meg-

jelölni, melynek számlálója az 1:50 000 rnéretarányú EOTR

szelvénynek szám~, nevezõje pedig arab eggyel kezdõdõ

sorszám Ipl. ~/. ~-sorszámozás a számitás sorrendjét
követi. Ha valamely o;1okszögl/onal két vagy több térképlap-

. .
ra esik, akkor annak a térképlapnak a számát és az ottani

folytatólagos sorszámot kapja, amely lapra a vonal pont-
jainak ~öme esik. A magassági meghatározási tervre csak I

a vonal sorszálllát la nevezõtl kell kiirni. Ha'valamely

sokszögvonal átuyúlik a szomszéd térképlapra, akkor azon

a vonal teljes s~ámát ki kell irni. Pl. 4a az 54-1 lap-

ról az 5. vonal átnyúlilc az 53-2 lapra, akkor megjelölé-

se az 54-1 lapon: 5, az 53-2 lapon pedig: ~. A magas-

sági sokszögvonal közepe táján a vonalat jelzõ vastag

piros vonal mellé kell irni 5 milliméte.res piros számok-

kal a vonal számát.

.
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48.04. Csoportos számitás esetén a csoportokat szin'bén tört
száu~al kell számozni, melynél a számlálóba a munka FöMI.
nyilvántartási száma, a nevezõbe a csoport sorszáma
kerül. CsoP9rton belül a sokszögvonalakat külön megje-

, do Iag- '

1 lölni és s zánunal ellátni nera kell.- 48.05. A rllagassági sokszögvonalba foglalt pont ok lnagasságának

gJes , . t ' " 1 ,. " h ' b ' t ld 1 I~szamJ. asana a llia3assagJ. zaro 1. a az egyes o a at\. ma-
3t

gasságkülönbségére az oldalhosszak né:.:.yzetének drán-.yá-
vagy ban kell elos ztani. ~,

,1- 48.06. Ha töb.b magassági sokszög'lonalmagassági csomópontban
találkozik, akkor elõszöI' a csurílópont tengerszintfeletti
magasságát kell i\:isz,3.l1litani. A csomópont magasságának

~:~t széÍlllitásánal az egyes so~~s:~ögvonalakat hosszuk /a sok-
. szögvonalban lévõ oldalhosszak összegének/ négyzeté-

iJ-~ vel forditott arányban kell súlyozni.

~g-1 .48.07. A nlagassági sOk~zugvonal~a nem f~glalt vizszint~salap-
)TR j pontok tengerszJ.ntfelettJ. Ulagassagát a pontra vegzett

~alamennyi mérésbõl, mag,sssági elõmetszéssel kell szá-
It mitani. Az elõmetszõ ~~ányokat hosszuk négyzetével for-

ditott arányban kell súl y ozni.
.ap- ~
ani 48.08. Csoportos sL~ámitásnál.a mért maiSasságkülönpségeket az
:t- uldaJJ:losszak négyzetével forditott arányban lcell sú-
k lyozni. Az uda-visszamért wagasságkülönbség középérté-

két kétszeres sQllyal kell figyelem.be venni.
on 48.09. Az egyes mért magasságkülönbségeL~et össze kell has~n-
- litani a számitott lnagassá.{;kiilönbségekkel. A magasság-.

é- I elté~és /.d / értél~e megengedett akkor, ha egy irá.ny-
s- ban végzett mérésnél

k- I Al' ~ 16 t cm,

oda-vissza végzett mérésnél a két magasságkülönbség

középértékéveI
I Ll II I ~ 10 t cm,

ahol ~ az oldal hossza km-ben.
-
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48.10. Ki kell számitani a terepszinti pontok ~llandósitási köve
felsõ lapjának, valamint a védõberendezés jelzõköve felsõ

lapjának, magaspontok magassági irányzásra kijelölt helyé-

nek, tornyok felsõ ablaka alsó peremének és a templom be-

járati kiiszöbének tengerszintfeletti magasságát.

48.11. A pontok számitott tengerszintfeletti magasságát be kell

vezetni a muultakoordin,itaj egyzék megfelelõ rovatába. Kõ-

nél egy tõrt számlálójában a felsõ kõ, nevezõjében az alsó

kõ felsõ lapjánal{ tengerszint feletti magasságát kell meg- ~

adni. Egyéb magassági adatnál /kiilönleges állandósitás, ma-

gaspont stb./ meg kell adni, hogy az mire vonatkozik. A 8zámit

befejezése után ugyanezeket az adatokat a végleges EOV

koordinátajegyzékbe is be kell irni.
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X. fejezet

Pontos~ágivizsgálatokés pontossági kö~etel-

mé..n~e~

L~9 :P~..nt OsS(lg,~~~r2~molcés s zámi-
tisuk

4-9.01. A sz:iruit,isolt befejezése után a mérések és a számitási
eredmények lIlesbizh:Jtós ágana k felderit és e céljából pon-

tossági vizsgálatoltat kell vé{~ezni.

rnitá 1+9.02. Valamennyi összeállitott zirt hárarnszög záróhibájának

tekintetbevételével képezni kell a lI"errero-féle szög-

középllibát a

II [t:.~..1 ,

,UF = .t ~ 3 n keplettel,

agal!l:. a háramszögzir6hlbát, ot:! l)edig a figr::lembevett

zárt hilromszögek :3zámát jelenti.

; 4-';'1.03. Hoss zúoldalú sokszögeléss el 'börténó alappontlét esi tésnél

a sokszögoldalakból kia'lakitott valamennyi zárt kör 8zÖg-

zár6hibájának figyelelllb~vé'b elével szárnitani kell a
. -

! r [tt:J k .. , h " b ' t( / = + . oz e!) J. a \A8 - [nj J:" ,

anol ~ a J;digonzáról:liba, B az egyes poligonokban a mért

törésszögek száma.

49.04. A grafikusan elhelyezett pontoknál ki kell 8zdmitani

.#o-t, a súlyegYf3ég középhib,ijat.

Kiegyenlitéesel v(~gzett koordinátaszámitásnál vagy )1.o-t,

vagy a kooI'dinátalcozéphibáka't kell kimu.tatúi.

49.05. Ki kell mutatni az irány-.tavolság- é8 illaga~ságeltérések
/ abszolút értékénet~ és megengedett értékének átlagát pon-

tonként, ill. cSopoI'tonként, valamint 1:50 000 méretarányú

.
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szelvényenként, és a maximális eltéréseket a hozzájuk

tartozó megengedett értékekkel 1:50 000 méretarányú szel-

vényenként.

49.06. A 49.04. és 49.05.bekezdés szerinti mér.pszáluokat 1:50 000

méretarányú EOrrR szel vé4yek s zerint cs oport osí tva killiu-

tatásba kell foglalni, a kimutatást pedig a müszaki le-

iráshoz kell csatolni.

"0. PuntosS:.3.:ti l\:övetelmén-- ek

L1~~~~~

50.01. Szalagmérésnél az egyes szalaglliéréselc eredménye a számtani

középtõl nem különbÖ7h{t a t;ivolság 1/5000 részénél nagyobb

mértékben /23.06.belcezdés/.

50.02. A távolsálsok bázisléccel való meghatározásánál az egyes

fordulókban mért távmérõ szög szélsõ értékei között az el-

térés legfeljebb 3 másodperc lehet /23.09. bekezdés/.

50.03. Ha a bázis léccel végzett távolságmérést szalagméréssel el-

lenõrizni kellet'G, a két méI'és közötti különbség nem ha-
I .

ladha't;ja lileg a távolság 1/2000 I'észét /23.10. és 34.05. [1";-

kezdés/. :-
50.04. Vizszintes iránymérésnél a t\:Qzdõ- és a záróirány irányér-

téke lcözöt'b a ~~ülönbség 4 másodpercnél nagyobb tlem lehet

/34.01.bekezdés/.

50.05. A két fordulóban méI't iránysorozat bármelyik irányához

tartozó két irányérték közötti különbség a külörlbségek át-

lagéI'télrétõl 4 más odpeI'cnél tõrhálózatban a rövid i17áuyok-
nál 16 másodpercnél nagyobb értékkel nem téI'het el /34.02.

bekezdés/.

50.06. Elektronikus távolságmérõvel végzett icétszeI'es távmérés

~ét eredménye között az eltérés nem lehet nagyobb, mint

20 mm + 10 . D mm f

ahol ~ a mért távols~ km egységben /36.08.bel\:ezdés/.
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'. 0.07. rAagaspontoknál az õrhálózat, és a külpontos eleinek megha-

tározás,ira létesitett húlózat zárt három~zögeinelc záróhi-
bája 36 másodpercnél, a közös háromszögolJalakra számi-
tott két hosszé1Jt~k eltérése 3 cul-nél nagyobb nem lehet.

,; 137.01/.

0.08. rr.öbb szektorban Ipl. toronybanl mért iránymérésnél a ho-
rizontháróhiba megengedett, ha nem nag310bb, L'lin't;

3,5 . (Mmásodperc,

a40l H a müs zerállás ok s záraa 13~. 02.bekezdés/.

"0.09. Valamely hirUillSZÖt; mindhárom megrnért belsõ szögénelt össze-
. 1 ge l800-tól nem térhet el nagyobb mértél{ben, mint
L

) * másodperc, ahol

], a háromszög átlaGos oldalhoss~a kilométeruen 137o03.be-

kezdésI.
, 0.10. A hosszúoldalú solcszögvona.1alcból kialakitott zárt körök

szögzáróhibája nem lépheti túl az
. -

- 5 r; m:ís odperc értél\:ét,
. -

t ahol n a mért szögek számát jelenti 137.04.bekezdés/.

50.11. A pol:r1s bemérés és az ellenõrzõ merõleges beillérés alapján
számitott koordinátát\: között 10 ill-es külpontosságig 3 cm-

j nél,lO m felett 5 cm-nél nagyobb lineáris eltérés neill le-
het. 137.06. belcezdés/.

50.12. Adott ponton végzett i:L'ánymérés ,t;áj(~kozásánál, valamint új
pont végleges tájékozásán.il az irányeltérés Ie 1 értéke
megengedett. ha

\ el ; + másodperc,

ahol 1 az irányhossz kilométerben 140.06. bekezdés.l.
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50.13. Távmérõmüszerrel végzett mérésnél a távolságeltérés lEl

megengedett értéke

!E! ~ 4. ~ Cll.

ahol Ji. a szóbanforgó távolság km-ben kife,jezve 140.13.

bekezdés/.

50.14. A magassági Izenit-1 szög l{ét távcsõállásban kapott le- ij

olvasása öss~esének a valameIlDyi irányra ,képzett összegek t
I

középértékétõl való szélsõ el~érése 10 másodpercnél na-

gyobb nem lehet /34.04. ue~ezdés/.

50.15. Oda-visszamért magasságl{ülönbségek eltérése Dell lehet

nagyobb

16 . t cm értél{nél.

ahol Ji. az irány ho:;Jsza km egységben /4rl.O4.betckezdés/.

50.lG. A magasságeltérés /~/ érté~e megengedett akkor. ha egy

irányban végzett mérésnél.

lA ri' -~ 16 t cm,

~
oda-vissza vé{jzett Iu.éiésnél a Két magasságkülönbség

középértélcével
l/J.r!l'& 10 t cm.

ahol! az oldal hossza km-ben /48.09.bekezdés/.
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XI. fejezet

A munka ellenõrzése, vizsgálata és minõ~i=

tése

edrendU ala ontlétesités ellenõrzése és vizs-

gál~ta

~k
51.01. A negyedrendU alappontlétesitéii' helyszini és irodai mun-

..

. káinak valamennyi szalcaszát a munkát végzõ szerv Iválla-

t , lati köteles a helyszinen és az irodában egyaránt elle-

:; nõrizni és megvizsgálni Ibelsõ vizsgálati.

i; 51.02. Ennek során ellenõrizni kell, hogy a FÖ~ll1 Adattártól ka-
pott valamennyi altapponto't; elõirásszerüen használták-e

J fel. IJIeg kell vizsgálni, hOf;y a negyedrendü pontoka~ a

további geodéziai munkálc céljaira alkalmas, fennmaradásuk

szempontjából lcedvezõ helyen tüzték-e ki. Meg kell vizs-

gálni, hogy a pontok meghatározása kielégitõ-e, a mérések

és a száraitási eredménye~ a pontossági elõirásoknak meg-
, .

felelnek-e. A munkálatokat általában és részleteiben is

meg kell vizsl;álni, ho~ a Szab~yzat rendelkezéseinek

szakmai és alaki szempontból megfelelnek-e.

5l.03..Az alappontlétesités minden szakaszát gazdaságosság szem-

pontjából is meg kell vizsgálni. E tekintetben, elsõsorban

meg kell állapitani, hogya felépitett jelek épitése in-

I dokolt volt-e és ilyen esetben a legalkalmasabb tipusú
.. ás a feltétlenül szükséges méretU jelet épitették-e. Az

irány- és távmérések gpzdaságosságát azzal ellenõrizzük,

.\ hogy megállapitjuk, hem végeztek-e szükségtelenül mérése-
ket egyes alappontokon, továbbá milyen mennyiségben mér-

1 tek felesleges, a számitásnál fel nem használt irányt,

J vagy távolságot.

.i

J .
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51,.04. Az OFil'H, valamint a FÖlVlI a pontlétesités munkálatait a
szlikséghez mérten bármely munkaszakaszban vizsgálja. A
vizsgálatnak, amely szakmai szempontból irányító jellegü,
Ei munkák valamennyi szakaczára érdemi és alaki szempont-
ból egyaránt ki kell terjednie /külsõ vizsgálat/. j

51.05. A vizsgilatok eredményének feljegyzése céljára munkafe~-
adatonként és azon belül munkacsoportonként vizsgálati
jegyzõkönyvet kell elõkésziteni, alllelybe be kell jegyez-
ni a belsõ, a külsõ, valamint az...6.tveteli. vizsgálat ész-

- revételeit, mind a helyszíni, Llind pedig az irodai munka

vizsgálata alkalmából. A bejegyzéskor a keltezés után fel
kell tüntetni a vizsgálat tárgyát, a vizsgálat során ta-

pasztaltakat, valamint a munka folytatására vonatkozó eset-
leges utasitásol(at. A bejegyzést mind a vizsgálónak, mind
pedig a munkát Vl~gZÕ dolgozónak alá kell irnia.

51.06. A vizsgáló a megvizsgált munkarészelcet /mérési jegyzõköny-
vet a cimoldalon/ keltezéssel és aláirissal látja el.

51.07. A vizsgálat során felderitett és a vizsgálati jegyzõköDYv-
be bejegyzett olyan hib it vagy hiányosságCJt, aI!lely javit-
ható , ill. pó'b oltlató, a 1~hetõségek szerint minél hamarabb
ki kell javitani, i~l. p6tolni keU. A javítást végzõ

dolgozó a javítás megtörténtét a vizsgálati jegyzõkönyv-
-ben igazolni tartozik.

.
52. 1\ munkák min2sité~~

52.01. A negyedrendLi alappont lét ee it és munkál a ta it a munkákat

végrehajtó szerv /vállalat/ minõsiteni köteles. A minõ-
sitést irásban kell lefektetni és azt a munka befejezé-
s ekor a FÖr~I-nek át kell aeni.
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.02. A minósitést eloször munkafázisonként kell elvégezni,
. illajd az eg;)'es mul:1l:;:afázisOl{ Ulesitélt minósitési foko-

zatai alapján kell a teljes alappontlétesitési munl~at

minõsiteni. A I::linositendõ "lunlcai'azisok a lcövetkezõk:

a./ kitlizésj

b./ merés,

c./ koordiuata-Ulegbizh:,\tósag
I

d./ a munkarés:zek kLilalakja.

.03. A minõsités fokozatai , a./ az egyes munttafázis okban:

,

,

.. - jó,

- kielégitõj

j- b./ a teljes munkára ldterjedõen:

- kiváló,

- jó,

- kj.elégitõ.

.04. A kitüzés: minõsitésének SZeUll)Ontjai:

a./ "jó" InÍnõsi't;ésü az a munka, ahol az elõirt átlagos

pontsürüség egyenletes' -elosztással 'biztositva van.
Ennek mutatói: : -

- a munkaterületen a pol1tolt átlagos sürusége a te-

rületre elõirt pontsürüségnél nem l\:isebb; a punt-

sürüség kiszámitásánál a terület h3tárvonalára
esõ pontokat, v'alarnint az anyaponthoz 700 ro-nél közelebb

levõ iránypontokat fél pontként kell figyelembe venni;

- a Földmérési és 'l'érk~pészeti Dij:;Jzabályzat szürinti

IL vagy annál alacsonyabb átlag nehézségi osztályú

mullkaterlileten a szolnszédos pontokat összekötõ 01-

dalalt által allcotott - további pontot Illagult"ba nem

foglaló - néByszögek területe az elõirt pontsürü-

ségnek megfelelõ terület lcétszeresénél lJem naGyobb,
több változ~tban összeállitható négyszögeknól a

négyzethez lcözelebb álló al~kot kell elflJgadni;
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- II-nél magasabb átlag-nehézségi osztályú terepen

kétszeres területünél nagyobb négyszög 1:50 000

méretar,icyú szelvécyenlcént legfeljebb 5 darab le-

het.

bi. "Kielégitõ" minõsitésü a kitüzés, ha az elõirt

átlagos pontsürüség ldelégitése menett az egyenle-

tességcek az elõzõekben részletezett feltételei

nincsenek kielégitve.

52.05. A mérés nlinõsitésének s zempon"tjai:

a.1 "jó" minõsitésü a mérés, ha a zárt háromszögek, ill.

a solcszögoldalakból lcialakitott zárt körök szögzá-

r6hibája az ese'belc 80 j~-ában nem lépi túl a hibaha-

tár fe13t;

b.1 "kielégitõ" minõsitésü a mérés, ha a szögzáróhibák

eloszlása az elc)bbi feltételt nem elégiti ki.

52.06. A kvord.ináta-megbizha tós ág minõsitésének szemp,ömt jai:

a.1 "j6" minõsitésü a koordináta-megbizhat6ság, ha az

irány- és távolságeltérések az esetek BO %-ában nem

lépik túl a hiba~a-tár felét.

b.1 "kielégitõ" lIlinõs--~tésü a ~ordináta-megbizh;Jt6ság,

ha az irány- és távolságeltérések a~ elõbbi felté-

telt nem elégitilc ki.

52.07. A munkarészek külalakjának minõsitése:

a.1 "jó" minõsitésü az a munka, amelynél az elkészitett

terepi munkarészek I,~itüzési, mérési jegyzõkönyvek

stb.l, valamint az irodai ~ajzi és számitási munka-

részek tiszták, rendesek, átteldnthetõekt és esz-

tétikai szempontb6l kifogástalan kivi'telezésüek;

-- b.1 "l:cielégitõ" minõsitésü a munka, ha a - 'sza kmai, tar-

, talmi s Zeml)Ontból megfelelõ - lIlunkarés zek ltülalak':"

ja, fmrlnai kivitelezése helyenként kifogásolható.
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12,08. A teljes mUD ka minõsitése az elõzõekben felsorolt 4 mun-
, ka fázis megitélt minõsitési fokozatainak számbavételé-

- vel történik:

I a./ "kiváló" minõsitésíi a munka, ha a fentiekbeD rész-
I

letezett mind a négy munkafázisban "jó" minõ si té st

nyert;
; b./ "jó" minõsitésü a munka, ha a

... - kitüzés,

- mérés, -
- koordináta-megbizhatóság

.. munka fázis ok közül legalább kettõ "j ó" minõsítés t

nyert;. ] c./ "kie~égitõ': minõsitésü a munka, ha nem tesz eleget a

1 fent~ felteteleknek.
!

" .

~. -

"

- j
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XII. fejezet

Zárómunlcák

53. Azalappontolc átadása

53.01. Az alappontok fokozottabb védelme érdekében a 6/1969.
IIII.Jl.1 f.1ÉM számu rendelet értelrr,ében és a 3261/1974.
OFTH számu intézkedés szerint a negyedrendli

munlca során létesitett valamennyi új negyedrendü pon-

tot jegyzõkönyvileg át ltell adni az i11gat1an /létesit-

mény/ tulajdonosa /haszuálója, kezelõje/ részére.

. A jegyzõltönyvi átadás kötelezettsége az újonnan állandó-

sitott alappontokon felül k:iterjed azokra a magaspontok-

ra /tornyokra, épitményekre/ is, ame1yelt negyedrendü

pontként meg lettek határozva.

53.03. A jegyzõkönyvi átadás végrehajtása az alappontlétes(

végzõ szerv /vállalat/ feladat~.

53.04. A közutak területére esõ alappontokat jegyzõkönyvileg a

területileg illetékes - a 7/1970 /XI.13./ KPr,I sz. rende-
- I I

letben megj elöl t - útügyi ha tóságna k a 18/1976. /I\tIE1v1.E .17./.
.. ~

MEM-KP1~ számú együttes:utasitásban elõirtak szerint kell

átadni.

. Az ingatlan tulajdonosl~nak /használójának, kezelõjének/

tartózkodnia kell minden ~lyan tevékenys égtõl, ~mely az '?!~

ingatlanán lévõ alappont megrongálódására, megsemmisülés~-;

re vezethet. Kötelessege az alappont megrongálódását, jog-
o .

talan elmozditását, vagy megserfi.nlisitését az illetékes já- i~

rási földhivatalnak bejelenteni. E kötelezettségekI'e a

jegyzõkönyv átadásakor a tulajdonost /használót, kezelõt/

figyelmeztetni l{ell.

53.06. A jegyzõkönyvi átadás az 53.01.bekezdésben idézett ren-

delet 8. .illetve 9. számú mellekletében elõirt nyomtat-

ványon történik.
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53.07. A jegyzõkönyvet 3 példányban kell kitölteni, melybõl egy

példányt az ingatlan Ilétesitmény/ tulajdonósának, hasz-

ná16jának vagy kezelõjének, két példányát pedig a terüle-

l tileg illetékes megyei földhivatalnak kell átadni.

j53.0S. A megyei földhivatal az átvett jegyzõkönyvekrõl átvételi

elismervényt ad, tételesen feltüntetve a vonatkoz6 alap-

pontok számát. Az alappontokat 1:50 000 méretarányú EOTR

szelvények szerint csoportositva, növekvõ számsorrendben

kell felsoroln:L. -
..53.09. Az átvételi elismervényt az alappontlétesitési muDka át-

adásakor a többi munl'\:aré:3szel együtt a FÖfJII Adattárnak. át kell adni. Enélkül a munka nem vehetõ át.

,
1

51. A müany~~ p~ntvázl~tki- -.

egé§zitése ~

54.01. A zár6munkák során a FÖMI Adattáránál lévõ müanyag pont-

vázlatot IEOVA alappontvf:J.zlatot/ a munkafeladat során meg-
7.1 határozott új viZSz2nt~s alappontokkal ki l{ell egésziteni.

.

154.02. A müanyag pontvázlat eg:y p~dányban, transzparens müanyag
f6lián, 1:25 000 méretarányban, EOrR szelvényezésben az

ország egész területérõl készül. ~JIint az EOVA ~redeti nyil-

vántartási munkarésze, az ország egységes negyedrendü meg-
~-, határozási tervéül is szolgál, és helyettesiti a korábban)
'-
) a negyedrendü munkák során l.:észitett asztraIon meghatáro-
. zási tervet.

j

,
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54.03. A müanyag pontvázlQt az EOVA valamennyi felsõrendü pont-
ját, negyedrendü fõpontját és negyedrendü pontját tartal-

mazza pontszámaikkal együtt. Feltünteti páros kilométeren-

ként a km hálózat vonalait. A 32x48 cmméxetü szelvény-
kereten kivül - a szelvénykeret és a lap széle között

50-50 mm széles sávban - a lcövetkezõ megirás ok találhatók.:

- a szelvény 1:25 OOO-es EOTR szelvényszáma,

- az 'tEOVA ALAPPOI:jTVÁZLAT" megnevezés;

- a szelvénykeret baloldalán, ill. alsó szélén 2 km-enként

a km-llálózat koordinátaértékei-.

A müanyag pontvázlat teljes laplnérete 42x58 cm. I

54.04. A müanyag pontvázlatra fel kell rakni az alappontlétesités
teljes munl;::ateI'ületére kiterjedõen koordinátájuk alapján

valanlennyi új EOV'A alappontot. A felrakás szabatos koor-

dinátafelrqkóval, vagy koordinatográffal végzendõ.

54.05. A felrakott negyedrendü pontokat 3 mra átmérõjü üres körrel

icell jelölni és a kör jouboldalán j mm-es számoklcaI fel

kell ir ni az alappont EGV! yontszámát az EOVA számozási

rendszcr rövidebb változata szer;int Itehát a lLlegfelelõ

l:lOJ OOO-es szelvényszám-elhagyásával/.

54.06. .A hosszúoldalú sokszögvonalak Illentén az ötödrendü és vesz-

tett pontokat 1,5 ram átmérõjü lcörrel kell jelölni, a vesz~

tett pontok körében dõlt kereszttel. Ezek mellé pontszámot

felirni nem szabad.

54.07. A müanyag pontvázlaton fel kell tüntetni - a karton meg-
hatá~ozási tervek alapján - a pontok meghatározó jelölé-

seit.

54.08. Az irány~és távolságméréseket is jelezni kell. Ezek jelö-
lése a karton lneghatározási terv jelölései szeri~ tör-
ténik.
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54.09. A negyedrendü pontként meghatározott iránypontokon fe-
lül a poláris pontként meghat;irozott iránypontokat is
fel kell rakni, 3 mm átmérõjü körrel jelölye. Pontszá-
mukat meg kell irni. Fel kell tüntetni a poláris pont-

ként meghatározott iráI.lypontok meghatározó méréseit és

a róluk végzett ellenörzõ rüéréseket.

4.10. A müanyag poutvázlaton fel kel

léteeitési munlcate~'ület hatirát

de azokon kivül rajzolt folyto

vényenként egy alkalm8s helyeI"!.

határozás évszámát, teljes sze

zepe, cs onka s zelvénynél a ha t,'

.11. Ha a~ alappontlétesités szelvényhatárosan készül, akkor
a munkate~'ületet elhataroló vona lat nem kell külön fel-

tii.ntetni.

.12. Az alaf)pontok minõségében és állapotitban bekövetkezett
változás okat a végleges lcoordirlátaj egyzék alapján át

kell vezetni a müanyag pontvázlaton.

.13. A mlianyag pontvázlat kiegészitését gonddsan ellenõrizni

és vizsbálni kell; enn~l~ megtörténtét a vizsgálati jegy-

zõkönyvbe be kell vezetni, de a pontvázlaton feltüntet-
ni nem szabad. :.

.?;5~A munkarészek bejel~yzéseinek

kiegés zité~ e_,befej ezõra.i zi mun-
kák

.01. A felsõrendü pontok törzslapjába be kell jegyezni a

szemlélés eredményét; szükség esetén a kitüzési jegy-

zõkönyv adatai alapján a pont helyzetét feltüntetõ

új helyszin~'ajzot kell késziteni. Be kell jegyezni, ha

az állandósitásban változás történt. A törzslapra be ".".
,é'!.

kell jegyezni az ideiglenes pont jel tipusára és mére-

teiL'e vona tkozó adatokat. A '~ont története" megjegyzés~
oldalon a dolgozó nevének. és az évszámnak a feltünteté-

sével be kell jegyezni a negyed~1~ndü alaVIJontlétesités. !;,~{J



"

során a ppnton végzett müveleteket.

55.02. A felsõrendü magaspontok törzslapját ki kell egésziteni

a központositási elemekre, valamint a levezetett pontra

vonatkozó változott vagy új adatokkal.
. 55.03.ValamerJnyi újonnan meghat:irozotit negyedrendü pontról a ki-

tüzési jegyzõkönyv adatai alapján pauzpapirnyomtatványon

pontleirást kell késziteni. Pauz pontleirást kell készi-

teni az iránypontokról,beleértve a poláris pontként megha-

tározott i~l,inypontokat i~3. Pauz-"másolatot kell késziteni

az újonnan meghatározott negyedrendü raagaspontok törzs-

lapjairól is.

. A megtalált régi há.roms~öL:;elési pontokról új pontleirást
kell k~sziteni /224/1962./1.20./ AFTH sz. 8. §. /17/ bek./.

",;, 2-t). A I!lügzakilE}:1~

1. A számitások befejezése után a teljes munkáról müszaki

leirást kell Késziteni. .-

2. A müszatd leirásban meg ~ell nevezni a munkát végzõ vál-. -
lalatot, körül kell irni a munkaterepet és közölni kell

néGyzetkilométerben lcifejezett területét. Röv.iden le

kell ir ni d.ombor~ati, fedettségi viszonyait és a közle-

kedési lehetõségek~t. Fel kell tüntetni a feladat szer-

zõdés szerinti és a tényadatolc alapján megállapitott dij-
tételeit. Ivleg kell nevezni a munkálatok vezetõjét és

munkaszaicaszonként a munkában résztvevõ dolgozókat. Kö-

zölni kell az egyes illunkaszakaszok megkezdésének és be-

fejezésének idõpontját.

3. EO'rR szelvények csoportositásában meg kell adni a munka

meginditásakor :cendelkez.ésre álló EO VA és EOMA pontokat,

az ezeken épitett ideiglenes pont jelek tipusát és azok

mennyiségét. l~eg kell adni az állandósitott és a leve-

zetett pontok számá't, külön feltüntetve a hosszúoldalú

.
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sokszögelés során ötödrendü pontként állandósitott pontok

számát. Közölni kell a müszerállások számát. ezen belül

a hosszúoldalú sokszögelés során nem állandósitott Ivesz-

tett/ pontok számát és az iránymérések. valamint a koor-

dinátaszámitások pontossági mérõszámait. Emlitést kell

tenni a vizsgálatok számáI.'ól. és azolc eredú1ényét általá-

nosságban ismel'tetni kell. Végül ki kell térni mindazokra
az alcadályozó. valaulint a munkát elõnyösen befolyás oló

- körülményekre, amelyek menetközben elõálltak.

156.04. A müszalci leiráshoz csatolni kell a gépi számitás müszaki
i leirását is.

1. 5~7.A munk~rGszek rendezése_~
átadása

~

7.01. A vizszintes alappontok /beleértve a levezetett pontokat

is/ koordinátaszámitását. a koordinátajegyzéket és a pont-

Ileirást ossze kell ha30nlitani. Az összehasonlitást vég-

zõknek aláirásukkal és keltezéssel kell ellátniuk az ösz-
. -

szehasonlitott munkarészeket.
. '

7.02. A munkarészel{ közül az 57.05.betcezdés 'b./ pontjában 1-26

sorszám alatt felsorolt munkarészeket 1:50 000 méretarányú
j

Eo'rR szelvényenként kell cs OpoI.'tositani. az egyéb munkaré-

szel{et pedig munkafeladatonként együttesen kell átadni,

, illetve tárolni. A gépi számitási illunkarészeket a 45.09.,c
j és :5.10. belcezdésben foglaltalc szerint kell csoportosi-

1 tanJ..
,

j

!57.03. Az átadásra rendezett munkarészeket a vállalati minõségi
!, ellenõrnek alaki és tartalmi szempontból át kell vizsgál-

nia. a talált hibákat ki lcell javi'(jtatnia és a' javitás

megtörténtét ellenõriznie kell. A megvizsgált munkarésze-
ket el kell látni a vállulat pecsétjével és a minõségi

ellenõrnek alá kell irnia.



57.04.A következõ bekezdésben felsorolt illunkarészekrõl három

példányban átadási-átvételi jegyzéket kell késziteni,

amelyeket a municarés zekkel együtt át ltell adni a FÖMI

Adattárnak.

57.05.A ~~ÖMI Adattár részére a lcövetkezõ munkarés zeket kell át-

adni:

a./ az adatgyüjtés során a ]'ÖI'JiI Adattártól átvett mun-

karészek közül:

1. a felsõrendü pontok és ne~yedrendü fõpontok törzs-

könyvi lapjait /törzslap impurumait/ és pontleirá-

sát,
2. a negyedrendü fõpontok méréseinek szögkivonatát,
3. az iránypontol\: pontleirását /helyszinrajzátl" állan-

dósitási lapját és meghatározó méréseik jegyz,õköny-

vét /szögkivonatát/, valamint aZ anyapont-iránypont

öss zelá tflsvizsgála tokra vona tltoZÓ kimuta tás okat.

4. a szomszédos területen végzett negyedrendü alappont~

létesités meghatározási terveit,

5. a korábbi alappon tl_étes it és allcalmával megha tározotu
.

negyedrendü pontok pontleirásának cuásolatát,

6. a felnasznált EOI~A: poLltok ,1)'t)ntleirásának másolatát,

7. a felllasznált régi alappontok pontleirás,ának /hely- ~

szinrajzi leirásának/ másolatát,
8. az átvettpontleirások mennyiségére vonatkozó nyi-

latkozatot;.

b./ a negyedrendü alappontsürités során kész~lt munkarésze~

ket:

1. az alapvázlatot,

2. az EOVA munka-koordinátajegyzéke~,

3. a végleges koürdinátajegyzékeket,
4. a kitüzési jegyzõkönyveket,
5. a megha'G,irozási tervet,
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6. a magassági meghatározisi tervet,

7. az iránymérési jegyzõkönyveket,
8. a magasságmérési jegyzõkönyveket,

9. a távolságmérési jegyzõkönyveket,
10. a hosszmérési jegyzõkönyveket,

ll. a külpontosság,i elemek számítási jegyzõkönyveit,

12. a központositási javitások számitásának jegyzõköny-

veit,
13. a horizontzárások számitását,

14. a zárt hárol!lszqgek képzésének Jegyzõkönyveit,

15. a zárt körök /po1igonokl képzésének jegyzõkönyveit,

16. az irányredukciók számitási jegyzõkönyvét,

17. az il'~ínyszögek és t:ivolsagok száraitási jegyzíJkönyveit,

18. a negyedrendü pontok koordinátáinak számitási jegyzõ-
, könyveit,

19. a hosszúoldalú sokszögvo nalak SZálllitási jegyzõk'"ónyveit,

20. a kiegyeulitési számit;isOl{at,

21. a grafikus pontelheJ.yezések ábráit,

22. a levezetett pontok koordinátaszámitási jegyzõköny-

veit.
23.. tá magasságszámitási jegyZõkönyveket,

24. a pontleirások pauzmáso~atát~
- -1 25. a negyedl.'erldü magaspontok törzskönyvi lapjait,

26. a koordináták vetületi átszámitásáuak munkarészeit,
27. a müszaki leirást,
28. a megyei földhivatalok elismervényét az alappontok

átadási jegyzõkönyveirõl,
29. az útügyi és vizügyi hatóságok engedélyeit az alap-

pontok közúton, ill. vizügyi létesitményen való el-

helyezéséhez,
30. a megyei földhivatalok elismervényét az ötödrendp

pontként állandósitott pont.ok munkarészeinel{ átvéte-

lérõl,
31. a vállalati belsõ vizsgálat jegyzõkönyvét,

32. az a.1appontsüritési munka filinõsitését,

33. a lcivitelezési utasitás és a megrendelõlevél másola-

tát;
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~ c.1 elektronilcus számitógéppel végzett számitások ese-

tén az alábbi gépi számitási munkarészeket:

1. a koordinátaszámitás Ikiegyenlitésl munkarésze-

it,
2. a végleges tájékozási lapokat,

3. a vetületi átszámitások Itranszformálásl munka-

részeit.

,57.06. A területileg ille"békes lllegyei földhivatalnak kell át-

adni a negyedl'endü alappontlétesités ke:L'etébenötödJóendü-

ként állandósitott pontok alábE"i munkarészeit:

1. a vona tkozó meghatrirozási tervek, fénym.isolatát ,

2. az ötödrendü pontolc koordinátajegyzék.ét IEOV-ben/,

3. az ötödrendU pontok pontleirását.

57.07. .Az elõbbi bekezdésben felsoro+t munkarészekrõl hárám

példányban átadási-átvételi jegyzéket lcell késziteni,

melyben hivatkozrli kell a vonatkozó negyedrendü alappont-

létesitési munka megnevezésére és FÖ11I nyilvántartási
számára. Az átadás-átvételi jegyzék egy példánya a me-

gyei földlli vatalnál mal'ad, egy példány a munkát végzõ

vállalat~ egy példányt .p'edig csatolni kell a negyed-
rendü munka trjbbi leadandó munKarés zeihez.

: -

2.§.~Á.!~&~tvé beli vizsgála E

58.01. A FöMI Adattá:L'nak az átvett raunkarészeket alaki, adat-
tári és tartalmi szempontok szerint meg kell vizsgál-

nia.

58.02. Alaici szempontból megvizs6álja, hogya vállalat az elõ-
irt és az átadási jegyzék"ben fels ~ol t mun kar és ze lcet

elkészibette-e és átadja-e; megvizsgálja továbbá, hogy
a munkarészek ezen Szab,:'llyza t, j_ll. a vonatkozó egyéb

utasitások alaki elõiI'ásainak megfelelnek-e, vállalati

pecséttel és a szükséges aláirásokkal el vallúak-e liltva.

Hiány es etében fels zól.itja a lIlunká t végzõ vállala tot



a hiányzó vagy hiányos munkarészek slirf!f>s pótlására.

Ha a munkarészek hiánytalanok és az alaki elõirásoknak

megfelelnelt, a FÖl~I Adattár az átadási-átvételi jegy~éK

elsõ példányát a munkarészekhez csatolja, második pél-
dányát az OFTH Földmérési ]'õosztályira toVábbitja, har-
madik példányát pedig - a munkarészek átvételét igazoló

aláirással ellátva - visszaadja a munkát végzõ vállalat-

nak.

A FÖ!vlI Adattár i3dattári szempontból ellenûrzi a munká-

nál felhasznált alapanyagot, a'Cmeghatározott új adatok-

nak az alapmuukarészel{ben való átvezetésé t és a megha-

tározott új pontola1ak a mlianyag pont vázlatra való fel-
rakását. A talált hibákról és hiányosságokxól - két pél-

dányban - hibajegyzéket készit.

Tartalmi és szakmai szempontból a FÖfv1I Adattár vizsgá-
lójának az átvett teljes anyagot, annak minden munkaré-

szét meg kell vizsgálnia. A vizsgálat keretében elle-

nõrizni kell, hogya munka megfelel-e a kiadott rüunka-

engedélynelc, a l{ivitelezési utasitásnak és a uLunka el-

végzésének tartama alatt érvényben lévõ mliszaki utasi-
. -

tásoknak.

58.06. A munka állami átvételr~ alkalma~ voltát elsõsorban iro-

dai vizsgálattal lcell megállapitani. Ha az iro~ai vizs-

gálat során a munka egyes részeinek megbizhatósága iránt
kétség merül fel, a munkát - a szükséges mértékben - a

helyszinen is meg -kell vizsgálni. Ennek során - szúró-

próbaszerüen - ellenõrizni kell a pontok kitüzésének és

állandósitásának helyességét is.

Ha a helyszini vizsgálat a helyszinen kijavitandó hibát

vagy hiányosságot talált, akkor a vizsgáló jelentése

alapján a FÖr~I felszólitja a vállalatot a hibák saját

költségén való kijavitására.



- 132-

"-

58.0e. .~ FÖr,JI Adattár vizsgálója az irodai tartalmi vizsgálat

eredmén3'eirõl, a lliunkára vonatkozó észrevételeirõl a
hib,ilc fels orolásával - két példányban - hibaj egyzéket

készit. Ha az 58.~~.bekezdés szerint hibajegyzék már

készült, akkor azt kell kiegésziteni a tal'talmi szem-

pontból végzett vizsgc\la t megállapit isai val.

58.09. A FÖr~lI Adattár a hibajeGyzék egyilc p~ldányát a munka-
részekkel együtt visszaküldi a munkát végzõ vállalatnak

a hibálc icijavitJ.sa végett.

58.10. A vállalatnak a hibajegyzékben foglalt hibál~at ki kell

javitania. Ha valamely hibára vonatkozó ulegállapilJással

nem ért egyet, felszólalással élhet.

58.11. A vállalat a hibajegyzélcben lcözöl t hibák kijavi tása után
a munkarés zelcet ismét átadja a FÖlIII Ada t tárnak, amely
ellenõrzi a hibák kdjavitását.

'58!12. A kijavitott, állami átvételre allcalrnas munkát a FöMI
Adattár véglegesen átveszi. Az állami átvétel igazolá-
sára a hibajeLyzék lllindkéb pJldáuyát jegyzõl~önyvvel kell

kiegésziteni, alllely megállapitja a munka állami átvétel-
I'e vélló alkalmasságát o A' jegyzõkönyv mindkét példányát

a 1!'ÖMI Adattár és a váll~lat megb:izottai ,\láirjáko A
jegyzõl;;:ön;yv elsõ példányát a munkarés zelchl z kell csatol-

ni, másodp~ldányát a munkát készitõ vállalat ~apja.

58.13. A FÖMI AdatGárnak az állami ~ltvétel után a vizszintes

alappontalcat nyilvántaI'tisba kell vennie az ide vonat-
kozó O]'TH utasitasok rendelkezései szerint.

58.14. A végleges állami átvételt követõ egy hónapon belül a FÖMI

Adattárnak. az OFirt! li'öldmórési Föosztál;ya részére jelen-

tést kell lcészitenie a vizsgált munka értékelésérõl, mi-

nõségérõl, a fõqb pontossági adatokról és a mupkával
kapcs olst OS egyéb ta1)a~ ztalat olcról.

58.150 Az átvételi vizsgálati és hibajavitási idõtartamokat a
31570/1976. OFTH sz. szabályozás ixja elõ.
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