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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A feladatokra adott válaszok esetén a megoldások eltérhetnek egymástól a megfogalmazások 
miatt. Ez esetben a szakmailag helyes, de az útmutatótól eltérő megfogalmazások is 
elfogadhatók jó válasznak. 

Tévedés esetén a helyes megoldás csak a vizsgázó egyértelmű javítása esetén fogadható el. 

Csak kék vagy fekete tollal írt válaszok, megoldások értékelhetők, az ábrák ceruzával is 
készülhetnek.  

Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz a vizsgázó, az nem értékelhető. 

A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A pontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni a programba 
(pl.: 23,33 pont kerekítve 23 pont, 23,5 pont vagy 23,66 pont kerekítve 24 pont, egész szám 
esetén nincs teendő). 
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Elméleti szöveges feladatok 

 
1. feladat 4 pont 
 
A lenti négy képen alappontok láthatóak. Írja a képek alá, hogy vízszintes vagy magassági 
alappont van-e a képen!  
Minden jó válasz 1-1 pont 
 

                         magassági                                                                vízszintes   
 

                        vízszintes                                                                 magassági  
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2. feladat 3 pont 
 
Húzza alá annak a magyar mérnöknek a nevét, aki a Nemzetközi Méter Bizottság tagja volt! 
A jó válasz 3 pont 
 Hazay István 
 Regőczi István 
 Kruspér István 
 
 
3. feladat 4 pont 
 
Döntse el, hogy az alábbi jellemzők a mérési jegyzetre vagy a mérési vázlatra vonatkoznak-e! 
A betűjeleket írja a megfelelő csoportba! Egy betűjel csak egy helyre írható be!  
Minden jó válasz 1-1 pont 
 
 

A. alakhelyes 
B. méretarányos szerkesztett rajz 
C. irodában készül 
D. terepen készül 

 

Mérési jegyzet Mérési vázlat 

A, D B, C 
 
 
 
 
4. feladat 6 pont 
 
Az ortogonális mérés egyik eszköze a kettős szögprizma. Sorolja föl, milyen műveletek 
végezhetők ezzel az eszközzel!  
Minden jó válasz 2-2 pont 
 
egyenesbe állás, talppontkeresés, derékszög kitűzése 
 
5. feladat 3 pont 
 
Az alábbi felsorolás a szintezés közben fellépő hibákat tartalmazza. Aláhúzással jelölje, melyek 
küszöbölhetők ki mérési módszerrel! Minden jó válasz 1-1 pont 
talpponthiba   horizontferdeség   lécferdeség 
léglengés   irányvonal-ferdeség   légrezgés 
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6. feladat 3 pont 
 
A feladatban található meghatározások a szintvonalas ábrázolás melletti kiegészítő 
domborzatábrázolási módokra utalnak. A leírás segítségével adja meg, hogyan nevezzük ezt a 
három módszert! Minden jó válasz 1-1 pont 
 
A térképen meg kell adni a jellemző síkrajzi és magassági pontok abszolút magassági adatait 
is. Olyan sűrűn választunk ilyen pontokat, hogy a térkép egy négyzetdeciméterére átlagosan  
3 –10 megírt magasságú, ilyen pont jusson. Ezek a pontok a: 
 

kótált pontok. 
 

Előfordulnak a terep magassági viszonyaira és a domborzatra jellemző természetes alakzatok, 
amelyek szintvonalakkal nem fejezhetők ki (pl. tereplépcső, vízmosás, omladék, szikla stb.). 
Amikor a terep dőlése meghaladja a 40°-ot, vagy pedig az ábrázolandó idom alapterülete olyan 
kicsi, hogy a térkép méretarányában már nem lenne kifejezhető, de jelentősége miatt feltétlen 
ábrázolni szükséges, akkor használunk: 
 

egyezményes jeleket. 
 

A szintvonalas domborzatábrázolás plasztikusságát nagymértékben lehet fokozni olyan módon, 
hogy ÉNy-i irányú megvilágítást alkalmazunk, és nem a domborzatra vetett, hanem az 
önárnyékát szerkesztjük meg. A nem megvilágított hegyoldalak sötétebbek lesznek. Ez a 
megvilágítási irány biztosítja a szemlélés számára a természeteshez legközelebb álló plasztikus 
térhatást. Ez a módszer az: 

árnyékolás. 
 

 

7. feladat 4 pont 
 
Nevezze meg azt a két pontkapcsolást, melynek egyértelmű megoldásához szükséges 
ismernünk a pontok sorrendjét! Minden jó válasz 2-2 pont 
 

belső szöges előmetszés, ívmetszés 
 

8. feladat 2 pont 
 

A műholdas helymeghatározás különböző pontossági kategóriáinak felsorolását látja. Húzza 

alá, melyek jellemzik a geodéziai vevőket! Minden jó válasz 1-1 pont 

tízméteres  méteres  deciméteres  milliméteres 

többméteres  szubméteres  centiméteres  
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9. feladat 6 pont 
 

Rajzoljon egy ÉK-i tájolású, síkbeli, derékszögű geodéziai koordináta-rendszert! Ennek II. 

negyedébe vegyen föl egy P pontot! Tüntesse föl ennek a pontnak a derékszögű és a polár 

koordinátáit! A koordinátákat nevezze is meg!  

A koordináta-rendszer fölrajzolása: 1 pont 
A P pont felvétele a helyes negyedben: 1 pont 
A P pont derékszögű koordinátáinak berajzolása: 1 pont 
A P pont derékszögű koordinátáinak megnevezése: 1 pont  
A P pont polár koordinátáinak berajzolása: 1 pont 
A P pont polár koordinátáinak megnevezése: 1 pont 
 

  

°
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xP
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Geodéziai számítási feladatok 

 
1. feladat  7 pont 

Az alábbi ábra és magassági szögmérési jegyzőkönyvrészlet egy zenitszögmérést mutat be.  
Végezze el a zenitszögmérés közepelését, mutassa ki a magassági indexhibát!   
Számítsa ki, hogy a mért zenitszög (z), mekkora magassági (α) szögnek felel meg! Az ábra 
kiegészítésével mutassa be az ugyanahhoz az irányhoz (i) tartozó magassági és zenitszögek 
összefüggését!  

  

 
Magasságmérési jegyzőkönyv 

Álláspont 
száma 

Irányzott 
pont száma 

A jel 
megirányzott 

pontja 

Leolvasás a magassági körön 
zI + zII Index-

hiba 
hatása 

I. távcsőállás (zI) Középérték
II. távcsőállás (zII) z 

º ’ ” ’ ” º ’ ” ” 

1015 1016  
69 01 44 01 52 359 58 56 

+64/2=
+32 

02 00 

290 57 09 57 04 69 02 24 57 00 
 = ˚ − = ˚ − ˚ ′ " =  ˚ ′ " 

 
Értékelés: 

− közepelések (2), zI + zII  képzése (1), indexhiba képzése (1),  
javított zenitszög számítása (1)  ................................................................. 5 pont 

− „α” magassági szög képzése  ...................................................................... 1 pont  

− ábra kiegészítése magassági szöggel ......................................................... 1 pont  

 

1015

1016f

v

z

i
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2. feladat  11 pont 

Számítsa ki az alábbi ábrán látható 104 számú pont vízszintes koordinátáit a koordinátajegyzék 
és a mérési jegyzőkönyv adatai alapján!  
Írja a pontozott vonalra a meghatározási módszer elnevezését! 

ívmetszés számítása 

1031

1030
104

 
Koordinátajegyzék  Mérési adatok 

Pontszám Y X  t104-1030 =  94,72 
1030 2 270,34 4 196,21  t104-1031 =  96,99 
1031 2 309,92 4 106,88   

     
104 2 364,61 4 186,98   

 
Számítás: 

− Irányszög- távolságszámítás az 1030-1031 pontok között 
δ1030-1031 = 156-06-11; t1030-1031 = 97,71 

− α szög számítása koszinusz-tétellel: =       ∙  ∙    
α = 60-30-36 

− a δ1030-104 tájékozott irányérték képzése, δ1030-104 = δ1030-1031 - α = 95-35-35 
− a 104 pont koordinátáinak számítása poláris pontként az 1030 pontról 

Y104 = 2 364,61 X104 = 4 186,98 
Értékelés: 

− meghatározási módszer megnevezése ....................................................... 1 pont 
− irányszög számítás 1030-1031 pont között  .............................................. 2 pont 
− távolság számítás 1030-1031 pont között .................................................. 2 pont 
− α szög számítása koszinusz-tétellel ............................................................ 3 pont  
− δ1030-104 tájékozott irányérték képzése ....................................................... 1 pont  
− 1005 pont koordinátáinak számítása poláris pontként ........................... 2 pont  



Földmérési ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 9 / 14 2021. október 22. 

 
3. feladat  12 pont 

Az alábbi ábrán egy vonalszintezést lát. Számítsa ki a 120 számú új pont Balti tengerszint feletti 
magasságát a szintezési jegyzőkönyv és a koordinátajegyzék adatai alapján!  

 

 

1042

1041

120

 
 

Pontszám M (mBf) 
1041 321,658  
1042 325,261 

  
120 322,884 

 
 

A 
pont 

száma 

A leolvasott 
léchosszak Távol-

ság 
(hm) 

Magasságk
ülönbsége
k (±Δm) 

Szakasz-
végpontok 
magasság- 
különbsége 

(±Δm) 

Javítás 

Jav. Δm 

Hátra Előre 
Magasság lhközép leközép 

1041        
321,658 

 2341 0845 1,2 +1496    
 

 1596 1876 1,6 -280    
 

120 3937 2721 2,8 +1216 +1,216 +10 +1,226 
322,884 

 2245 1432 2,2 +813    
 

 0987 1548 1,8 -561    
 

 2762 0654 1,0 +2108    
 

1042 5994 3634 5,0 +2360 +2,360 +17 +2,377 
325,261 

 9931 6355 7,8 3576 +3,576 +27 +3,603 
± 3,576 

 3576      Δ= + 0,027 
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Értékelés: 

− hátra és előre leolvasások összegzése oszloponként,  
mért magasságkülönbség-képzése ............................................................. 2 pont 

− hátra és előre leolvasások magasságkülönbség-képzése, összegzése ...... 2 pont 

− szakaszvégpontok magasságkülönbségének beírása,  ............................. 1 pont 

− távolságok összegzése ................................................................................. 1 pont 

− kezdő és végpont magasságkülönbségének képzése ................................ 1 pont 

− magassági záróhiba képzése  ..................................................................... 1 pont 

− magassági záróhiba helyes ráosztása ........................................................ 2 pont 

− javított magasságkülönbségek számítása, új pont magasságának képzése .. 1 pont 

− vonal zárása ................................................................................................. 1 pont 

 
 

4. feladat   6 pont 

Az Ön feladata egy magas épület függőleges falsíkja magasságának meghatározása. Terepi 
mérését az alábbi ábra és a mérési jegyzőkönyv adatai alapján végezte: az épület felső pontjára 
(F) zenitszöget mért I. és II. távcsőállásban, az alsó ponthoz (A) szintezőlécet állított, és 
vízszintes távcsőhelyzet mellett leolvasta a vízszintes szál helyzetét, végül megmérte a 
vízszintes távolságot a szögmérő műszere és a függőleges falsík között. 
Számítsa ki cm-pontosan az épület függőleges falsíkjának magasságát!  

 

tv

A

F

 
 

tv= 28,59 
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Állás 
pont 

száma 

Ir. pont 
száma 

Zenitszög 
I-II t.állás 

Mag. indexhiba
Lécleolvasás  Zenitszög 

   A  
90-00-00 1,19 

270-00-00 1,17 

  
  

F 

75-24-49 360-00-46  

284-35-57
-46/2= -24

 75-24-26

 
Számítás: 

mA-F = lA + (tv ⋅ ctg zF) = 1,18 + (28,59⋅ ctg75-24-26) = 1,18+ 7,44= 8,62 m 

Értékelés: 
− lécleolvasás közepelése ............................................................................... 1 pont 

− magassági indexhiba, zenitszög képzése (1+2) ......................................... 3 pont 

− mA-F  számítása ............................................................................................ 2 pont 

 
 

5. feladat  8 pont 

Az Ön feladata vízszintes koordináta meghatározása, poláris pont koordinátaszámítási 
módszerrel. Az alábbi ábra, a koordinátajegyzék és a mért adatok alapján határozza meg az 
1045 számú pont vízszintes koordinátáit!  

126

125

1045

126-125

Koordinátajegyzék 
Pont-
szám Y X 

125 11 473,92 5 199,29 
126 11 317,97 5 115,01 

 
Mért adatok: 

α = 46º 29’ 46” 
t126-1045= 134,68 
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Számítás: 

A δ126-125 irányszög számítása: δ126-125 = 61-36-43 (t126-125 = 177,27)  
A δ126-1045 tájékozott irányérték képzése: δ126-1045 = δ126-125 + α  

δ126-1045 = 61-36-43 + 46-29-46 = 108-06-29 
1045 számú pont koordinátáinak számítása poláris pontként: 
Y1045 = 11 445,98 X1045 = 5 073,15 

 
Értékelés: 

− irányszög számítása .................................................................................... 3 pont 

− tájékozott irányérték képzése  ................................................................... 2 pont 

− poláris pont koordinátáinak számítása .................................................... 3 pont 

 

6. feladat  10 pont 

Az Ön feladata egy területszámítás végrehajtása. Az alábbi ábra és koordinátajegyzék adatai 
alapján határozza meg az 1047-1048-1049 töréspontokkal megadott háromszög területét! 
A területet m2 egységben négy tizedes élességgel számítsa, majd m2 –re kerekítve adja meg a 
földmérési műszaki gyakorlatban alkalmazott forma szerint hektár-négyzetméterben is!  
Végül a négyszög területét számítsa át négyszögölbe, és állapítsa meg, hogy az átszámított 
terület  hány kataszteri hold!  

1047

1048

1049

 
 

Koordinátajegyzék 
Pont-
szám Y X 

1047 -  773,42 + 2 084,32 
1048 - 653,30 + 2 585,79 
1049 + 768,09 + 2 221,61  
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Számítás: 

Területszámítás koordinátákból: T1047-1048-1049  =  378 264,8725 m2 

vagy 
Területszámítás oldalhosszak alapján Heron-képlettel: 
t 1047-1048 = 515,66 

T1047-1048-1049  =  378 267,2535 m2 t 1047-1049 = 1 547,61 
t 1048-1049 = 1467,30 
 

Kerekített érték: 378 265 m2 → 37 ha - 8265 m2, vagy 378 267 m2 → 37 ha - 8267 m2 

Átszámítás négyszögölbe, kataszteri holdba: 

37 ha - 8265 m2  =  105 171 □ öl =  65 kh 1171 □ öl 
vagy 

37 ha - 8267 m2  =  105 172 □ öl =  65 kh 1172 □ öl 
 
Értékelés: 

− területszámítás koordinátákból vagy oldalhosszak alapján  .................. 6 pont 

− helyes kerekítés  .......................................................................................... 1 pont 

− a terület ha-m2 –ben történő megadása .................................................... 1 pont 

− átszámítás □ öl-be, majd kh-ba (1+1) ........................................................ 2 pont 

 

7. feladat  5 pont 

Az Ön feladata méretarány-átszámítás lesz. Egy papíralapú, régi, 1:4000 méretarányú 
földmérési alaptérképen megmértük egy erdő út melletti szélességét, amely 27,8 mm. Számítsa 
ki, mekkora hossznak felel ez meg méter egységben a terepen! Írja fel a számítási képletet, és 
magyarázza meg a képlet betűjeleit!  
Számítás: 

M = 1:m és m =   ahol m: méretarányszám; H: terepei hossz; h: térképi hossz 

H = m · h = 4000 · 27,8 mm = 111 200 mm = 111,2 m 
 
Értékelés: 

− számítási képlet felírása, betűjelek magyarázatai (2+1 pont) ................ 3 pont 

− terepi hossz kiszámítása és megadása méter egységben ......................... 2 pont 

  



Földmérési ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 14 / 14 2021. október 22. 

 
8. feladat  6 pont 

Az alábbi ábra és vízszintes szögmérési jegyzőkönyvrészlet egy vízszintes iránymérést mutat 
be. Az iránymérést újfok mértékegységben végeztük újmásodperc (centicentigrad, cecegon) 
pontossággal. 

Képezze az „α” törésszöget újfokban, majd számítsa át régi fokba! Írja le, hogy a régi és újfok 
közötti átszámítást hogyan végezte el!  

 

1046

1047

1048

limbusz "0" beosztása
l 1048

l 1047

 
 

VÍZSZINTES IRÁNYMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV 
Álláspont 

száma 
Irányzott 

pontok száma 
Mért vízszintes 

irányérték Törésszög 

1046 1047 371,6847g  

 1048 14,3409g α = 42,6562g 
 
Számítás: =  ∙ =  ∙ , = 38,39058° = 38-23-26 

 
Értékelés: 

− törésszög számítása ..................................................................................... 2 pont 

− D/G átszámítás képlete, átszámítása (2 + 2 pont) .................................... 4 pont 

 


