
Szemelvények a gazdasági felmérés köréből. 
I r ta : Török Albert erdőháromszögelő főmérnök. 

Általánosan ismeretes, hogy bármely kiterjedés megmérésénél 
hiba jelentkezik, melynek okozója: a műszerek tökéletlensége, a 
kivitel hiányossága, a külső befolyások változékonysága, a mérést 
foganatosító gyarlósága stb. A hiba hatásában lehet tevőleges vagy 
nemleges. 

Minden mérés alapfeltétele, hogy végeredményében a meg
engedett hibahatárt átlépnie nem szabad. Pl. 300 egységre 1  egy
ség alapfeltétellel kikötött mérést hibásnak fogják jelezni, ha abban 
már 200 egységre találnak 1  egységhibát. 

A mérési módszer helyes megválasztása egyik legfontosabb 
tényező, mely mindég a feladat megoldásához megkívántató pon
tosságtól függ. Mert nyilvánvaló, hogy Budapesten a Gizella-téren 
levő házhelyek területét nem mérhetjük avval a módszerrel, a 
melylyel pl. Máramaros vármegyének a galicziai határ mentén 
fekvő havasait mérjük. Ebből természetszerűleg az is következik, 
hogy a terület meghatározási módját az értéle rendkivül befolyá
solja, de nem kizárólagosan; mert van eset, hogy kevésbé értékes 
területek vagy vonalak mérése kívántatik meg teljes pontossággal; 
ilyen eset főleg birtokpereknél, határvillongások megszüntetésénél 
stb. fordulhat elő. 

A mint azonban a mérnöki pontosság feltétele kimondatott, 
akkor a felvétel teljes garancziát kell hogy nyújtson: a terület 
alakjáról, helyzetéről, nagyságáról, a határoló vagy abban futó 
vonalak hosszának és egymáshoz való hajlásának pontosságáról, 
sőt ha a feltételben kimondatott, akkor a terep alakzatát feltün
tető magassági különbözetek is pontosan kitüntetendők. 

Kutassuk ezekután mi is az a mérnöki vagy műszaki pon
tosság ? mely a felmérésnél azért követelendő, hogy arról el 
legyen mondható: műszaki értéke van, műszaki értéke bizonyos 
határok között mozog, vagy műszaki értéke nincsen. 

Mielőtt azonban erre átmennék, szükséges ezen fogalommal: 
iérlcép, kissé részletesebben foglalkoznom. 

Nálunk a közönséges életben minden bármely czélra készült 
fali abroszra, földrajzi rajzra, vagy felmérésből eredő, tért ábrá
zoló képre azt mondjuk: térkép. 



A kartográfiai felvétel, a mapeur felvétele, az egyszerű vázlat, 
ez nálunk mind térképet ad; de viszont a főváros beltelkének 
legpontosabb felvétele, a kataszter mezőgazdasági felvétele, az 
erdőgazdaság felvétele, a folyamszabályozó, a vasutat épitő mérnök 
felvétele is térkép. A laikus ezt a sokféle térképet egyforma érté
kűnek és egyforma eljárásból származónak tartja. 

Holott ezek műszaki belértéke, más szóval pontosságuk felette 
elütő egymástól. Igaz. hogy a szakember előtt mindegyiknek van 
értéke, de az egyiknél területhatározó, a másiknál csak terep
tájékoztató érték ez. 

Nem is lehet a műszaki belérték egyforma oly felvételeknél, 
melyek között az aránynak számbeli értéke szembetünőleg elütő. 

Pl. 1 : 1000 (városok felvétele), 1 :2880 (kataszter felvétele), 
1 : 5760 (erdészet felvétele), 1 : 7200 (kisebb jelentőségű felvételek), 
1 :25,000 (katonai felvételek), mind más és más műszaki belér-
tékkel birnak. Szóval egyik részénél terület- és hosszhatározó 
műszaki pontosságot kereshetünk, más részénél azonban ez csak 
megközelitőleges értékben jelentkezik, mivel itt a kis méretek a 
nagyobb pontosságot kizárják. 

Vizsgáljuk már most. hogy a térkép mily léptékig fogadható 
el műszaki belértékünek, vagyis hol kezdődik az a határ, midőn 
ezen közvetlen felmérésből keletkezett térkép már nem nyújt biztos 
alapot kisebb kiterjedések meghatározására. Ezt a határt meg
állapítva, az azontúl alkalmazott léptékre kimondjuk, hogy nincsen 
műszaki pontossága, tehát a térkép értéke már csak kartografikus, 
térrajzi. 

Itt ki kell térnem a felmérések módszerére, ez pedig szerintem 
csak kétféle: trigonometrikus és geometrikus, mert vagy szög
mérésből kiszámítás alapján, vagy szerkesztés által közvetlenül 
történt a felmérés. (Ez utóbbihoz tartozik a felmérés : ha az mérő
asztallal, tachymeterrrel vagy bussola-müszerrel történt, de min
dég kiszámítás nélkül: felrakva.) Épp igy lehet megkülönböztetni 
a pontosságot is, a mely tehát szintén kétféle : trigonometrikus és 
geometrikus. 

Ugyanis a legfontosabb mérésekhez a legtökéletesebb mű
szerek alkalmazandók ; az ezek által megállapított adatok minutiosus 
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értékűek; a gyakorlati kivitelnél pontosságuk a megoldandó fel
adathoz képest fokozható; másszóval a pontosság a legkisebb 
részletekre is kiterjeszthető. Mivel pedig ezek a mérési adatok 
megingathatatlan matematikai elveken alapszanak, méltán nevez
hetők trigonometrikus pontosságú mérési adatoknak. Ezt a pon
tosságot nem kivánom fejtegetni, vizsgálódásom ezúttal csak a 
geometrikus pontosságra terjeszkedik, mely a közönséges életben 
előforduló mezőgazdasági, erdőgazdasági, tagositási, arányositási 
és más hasonjellegii felmérésekre vonatkozik, melyek nálunk je
lenleg kizárólag geometrikus uton — szerkesztés által — hajtat
nak végre. 

Ezen felméréseknél a mérték igen különféle. A mezőgazda
sági térképek a kataszteri felmérés és a tagositási felmérés által 
készülnek 1" = 40 öl mértékben; az erdőgazdasági térképek mér
téke rendesen 1" = 80 öl ; az arányosítás különféle mérések alap
ján, a hány működő, annyiféle mértékben készülnek. 

A mezőgazdasági térképek jelenleg kizárólag trigonometrikus 
alapból kiindulva, az erdőmérések csak a legújabb időben és pedig 
még most sem kizárólag, csak helyenkint trigonometrikus alapon; 
mig ellenben az arányositási térképek minden biztos alap nélkül, 
határozott rendszertelenséggel készülnek. 

Miként már megelőzőleg emiitettem, a hibák közepes hatása 
vagy számítás által lesz megállapítva, miként ez a trigonometrikus 
pontosságú méréseknél történik, vagy a gyakorlat által hosszas 
megfigyelésekből állapítjuk meg. 

Minthogy a geometrikus mérések szerkesztés által készülnek, 
a legóvatosabb eljárás mellett is jelentkezik szerkesztési hiba, 
mely a használatban levő felrakó készülékek érzékenységi fokától 
függ; hogy értékét megismerjük, a fent elősorolt különféle arány
ban eszközölt felméréseknél megvizsgáljuk, hogy mekkora a felrakó 
készülék által a megállapítható legkisebb osztályrész. 

A kataszternél és erdészetnél használatban levő vonaszos 
felrakó készüléknek 1" = 40 öles léptéknél a legkisebb leolvasható 
osztás része = 0 " 2 öl ; 1" = 80 öles léptéknél = 0-4 öl. Miért is 
1" = 40 öles léptéknél 1 hüvelyk hosszú vonalat 0 -2 öl legkisebb 
kiterjedéssel 200 részre oszthatjuk, miből önként következik, hogy 
egy D-hüvelykben 40,000 legkisebb kiterjedésű alosztály keletkezik. 



Ezen •-hüvelyknek területben kifejezett értéke l " = '40 ölnél 
1 hold = 1600 n-öl; tehát egy C-ölre a fenti alosztályból 25 
esik; miből ismét következik, hogy egy ilyen legkisebb területrész 
kiterjedése 0'04 •-ölnek felel meg. 

1" = 80 öles léptéknél a •-hüvelyk kiterjedése 4 hold = 
= 6400 • - ö l , tehát egy • -ö l r e 625 legkisebb területrész esik; 
ezen léptéknél egy ily alosztály 046 • - ö l kiterjedésű. 1" = 100 
öles léptéknél a •-hüvelyk kiterjedése 625 hold = 10,000 • - ö l , 
egy n-ölre 4 legkisebb alosztály esik, mely alosztály kiterjedése 
0-25 • - ö l . 

Ezen leggyakrabban használt léptékeknél tehát a legpontosabb 
szerkesztés mellett hosszban a hiba + 0 -2, 0"4, 0 -5 öl. Kutassuk, 
hogy a területre átvive ezen hiba, mily arányban jelentkezik'? 

A fent felsorolt felmérések felvételi lapja (szelvénye) mindég 
25 hüvelyk hosszú és 20 hüvelyk magas, mi okból 25 X 200 = 5000 
rész van vízszintes és 2 0 X 2 0 0 = 4000 ily rész van merőleges 
irányban s igy 20.000,000 legkisebb területrész van egy felvételi 
lapon. Tegyük fel, hogy a vízszintesnek szerkesztésénél a legpon
tosabb szerkesztés daczára egy ily legkisebb résznyi hiba ejtetett 
s igy 5000 helyett csak 4999 legkisebb rész van meg, akkor a 
felvételi lapon 4 9 9 9 X 4 0 0 0 = 19.996,000 a legkisebb területrészek 
száma, vagyis 4000 rész elesett, melynek értéke 1" = 40 öles 
léptéknél 4000X 0'04 = 160 D-öl. 

Ezen felvételi lap kiszámított területe mindég 500 hold és 
igy 160 • - ö l területhiba holdanként 0"31 n-öl hibát tesz ki. 
Feltéve, hogy mindkét szelvényvonalban a hiba ugyanaz, tehát 
4999X3999, akkor a holdanként jelentkező hiba már 0 72 • - ö l , 
vagyis 500 holdnál 360 • - ö l . 

Ezen hiba a felmérési hibák között a legkisebb valószínű
séggel bir. Tudvalevő, hogy a felvételi szelvény kerete a legóva-
tosabban szerkesztendő, ez a legkedvezőbb körülmények között 
készül. De előfordulhat, mint bármely más hiba. 

A geometrikus felmérés 1" = 40 öles léptéknél hosszú tapasz
talatok alapján, az összes hiba tényezők befolyásából megengedhető 
területhibának 400-ra 1, vagyis 1 holdra 4 • -ö le t elfogad, sőt az 
ily hibával terhelt felmérést még jó műszaki értékűnek tartják. 
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Ennek alapján a területhiba l" = 80 öles léptéknél 16 D-öl, 
1 / / = 1 0 0 öles léptéknél 25 fj-öl holdanként. 

A gyakorlatból megállapított ezen pontossági mutatót elfogad
ván, vizsgáljuk, hogy az értékesítésnél mily százalékban jelent
kezik ez. 

Az ingatlanok mai ára mellett, avagy az erdőgazdasági ter
mények adásvételénél azt hiszem 1 hold középminőségü szántó
föld vagy 1 hold erdötalajnak faterménye 500 koronával értéke
síthető, a midőn tehát 1 • - ö l 31 fillér értékű. 

I. 1" = 4 0 öles léptéknél a középhiba 400-ra 1, vagyis 1600 
ölre 4 öl, tehát a bekövetkezhető közepes értékhiba 31 X 4 ^ = 1'24 
korona. 500 holdas szelvényben a 2000 fj-öl középhiba. 500 X 1 '24== 
= 620 korona árkülönbségben jelentkezik. Mivel pedig jelen eset
ben a vételár 250,000 korona, ez a 620 korona ennek az összeg
nek csakis 0'25°/o-át teszi ki. Ez mindenesetre elfogadható tévedés. 
Mi okból egész határozottsággal elmondható, hogy az 1" = 40 öles 
léptékben foganatosított felmérés középhibájánál fogva teljesen jó 
eredményt nyújt a közönséges mező- vagy erdőgazdasági czélokra 

II. 1" = 80 öles léptéknél a középhiba holdanként 16 [j-öl 
vagyis 1° o, a mi 500 holdnak 250,000 korona ára mellett 2500 
korona árkülönbséget jelent, a mi bizony nagy tévedés. 

Hogy pedig ily középhiba mellett annak teljes műszaki bei-
értéket, tehát pontosságot senki sem fog tulajdonithatni, az ismét 
természetes. 

Szembe állítva az \ " — 40 öles léptéknek középhibáját 
0'25°/o-ot az 1" = 80 öles léptéknek l°/o középhibájával, mindenki 
azt fogja találni, hogy a különbségből 075% (mely jelen esetben 
500 holdnál 1880 korona), a pontosabb felmérés több költsége 
viselhető; ez helyes, sőt talán ajánlatos is, azonban nem fellétlenü 
szükséges. 

Ugyanis az \ " = 40 öles lépték csakis abban az esetben 
biztosítja a 0'25°/o értékpontosságot, vagyis 400-ra 1 középhibát, 
ha teljesen megbízható trigonometrikus alapból indul ki. e szerint 
a trigonometrikus alap kifejtésének költsége azt már okvetlenül 
terheli. Mivel pedig a trigonometrikus munkálat költsége a részlet
felmérésnek csak egy bizonyos hányada, de megint az 1"=^80 
öles léptékben való felmérés költsége az 1" = 40 öles léptékévell 



szemben, ennek legfeljebb negyed, sőt erdőgazdasági felméréseknél 
szinte tizenhatodrészét teszi ki, nem szükséges egyéb, mint a 
trigonometrikus munkálatokat fokozni, miáltal a felmérendő terület 
összas tagozásában biztosítva lehet és igy teljesen lelkiismeretes 
felméréssel 1" = 80 öles léptéknél a fenti 1% középhiba leszorít
ható O50°/o-ra. Hogy tulajdonképpen mekkora a középhiba az 
1" = 80 öles léptéknél, az eddigelé megállapítva — tudtommal — 
nem lett és pedig azt hiszem főleg azon okból, mivel a kataszter 
ezen léptéket csak nagy ritkán alkalmazza, mig a felméréssel 
foglalkozó más szakközegek ennek megállapításával nem törődtek, 
nem is törődhettek, hiszen összes felméréseik szinte összeségükben 
minden biztosított alap nélkül lettek foganatosítva. A holdan-
kénti 16 • -ö le t a hibatörvényböl vettem, ennyi az 1" = 80 
öles lépték méreteinek kis kiterjedéséből közepesen véve jelent-
kezhetik. 

Határozottan állítom azonban, hogy trigonometrikus alap 
nélkül semmiesetre sem lehet valamely több 100 holdnyi területet 
biztosan meghatározni és a felmérést foganatosító ez esetben nem 
szavatolhat sem a hossz, sem a terület kiterjedéseiről. 

Érdekes, hogy a felmérés ezen ágazatában — biztosított 
alap nélkül való felvételeknél — a működök rendesen 1"=100° , 
1" = 120°, 1" = 200 öles léptéket használnak, mely léptékek kicsi 
méretei a műszaki belérték fogyatkozásának elburkolására kiválóan 
alkalmasak, természetesen csakis a laikus előtt. Innen van, hogy 
nálunk igen sok az olyan térkép a különféle gazdasági ágaza
toknál, melyek csak nevükben térképek, de területhatározó értékkel 
épenséggel nem birnak, előállításuk költsége ellenben sokszor hat
ványozottan meghaladja a positiv értékű térképek költségét. 

Ezek után tehát nyugodtan kijelenthetem: a felmérés mindég 
biztosított (trigonometrikus) alapból induljon ki, az alkalmazandó 
lépték mindig olyan legyen, hogy a felmérendő terület a műszaki 
pontosság követelményének minden részletében megfeleljen, a 
mérést foganatosító szakközeg pedig értse dolgát. 

Ily eljárás mellett a birtokososztálynál az összes gazdasági 
felmérések iránt a bizalom újra fel fog éler'ni és a mi fő, költ
ségük a legkisebbre apad. 


