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ELSŐ F E J E Z E T .

Katasteri felmérés átalában.
Katasteri felmérés czéljai.

Hossz- és terüegysége.

i- §•
A katasteri felmérés gazdasági irányú fölvétele az
országnak.
Czélja az, hogy tudományos elvek alapján az adóköteles és az adómentes föld térfogatát, egyes községek
terjedelme, és a tényleges birtokállapot szerint, kisebbített
mértékű térképeken pontosan tüntesse elő.
E czél elérésével egyszersmind különböző irányú tudományos kutatások számára is tartalomdús anyagot szolgáltat, s ezért arra is van hivatva, hogy azokat lehetőleg
előmozdítsa és támogassa.

A katasteri felniérésnél alapúi szolgáló egység, a
hosszmértékre nézve a bécsi öl, a térmérték tekintetéhen
pedig az alsó-austriai hold, mely 1600 négyszögölből áll.
A fölvétel szabályszerű léptéke: 1 bécsi hüvelyk
egyenlő 40 bécsi öllel, vagyis 1 : 2880-hoz a természetben.

MÁSODIK

FEJEZET.

Tudományos alapja és előmunkálatai.
A.
Háromszögméret,
3. §.
Czélja és végrehajtása.

Pontos katasteri felmérésnek első feltétele a háromszögméret. mert egyedül csak ez nyújt biztosságot arra
nézve, hogy az egyes felvételek, mérték-arány és tájékozásban fentarthatók, egy egészszé egyesíthetők, s biztos
támpontjai által az elkerülhetlen hibák felhalmozásától
megóvva legyenek.
Beborítja ez a felmérendő ország felszínét összefüggő
háromszög-hálózattal egészen a részletes felmérés közvetlen alapját képező utolsó rendig ugy, hogy minden egyes
felvételi szelvényre, kölcsönös fekvés és távolságra nézve
szigorúan meghatározott három pont essék, melyek távközök szerint az illető szelvényekre rakatnak fel.
E három pont köziil legalább egynek oly álláspontúl
kell szolgálhatnia, hogy abból a másik kettő egyikét látni
lehessen.

A pontok összrendezó'inek kiszámítási módja.

A gömbalaku háromszöghálózat síkszögtire változtatik
át. A háromszögméreti pontok összrendezői pedig azon
derékszögű tengely-rendszerre számítandók, melynek egyik
tengelye a budai délvonalon fekszik.
2
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5.
Eredményei.

A háromszögméret eredményei t. i. a háromszöghálózat és a háromszögméretileg meghatározott pontok távközei a szelvény-vonalaktól, egy négyszegmérföldet magában
foglaló, 1" = 300° lépték után készített lapokon tüntetendők elő.
Ezek és a háromszögméreti pontok helyrajzi leírásai
képezik azon alapokat, melyeken a részletes felvételek
földmérői pontossága nyugszik.
6- §•

Négyszögmérföldek képezése és jelölése.

A délvonal és a függélyre párhuzamosan húzott mérföldek, a délvonalhozi fekvésökhöz képest keleti vagy nyugoti oszlopzatoknak, és északtól délfelé rétegzeteknek
neveztetnek. Az oszlopzatok a délvonaltól jobbra, és balra
egytől kezdve folytatólagosan római, a rétegzetek pedig
északtól délfelé arabs számokkal jelöltetnek.
7- §•

A négyszögmérföldeknek szelvényekre való felosztása, és a szelvé-

Minden négyszögmérföld ismét keletről nyugat felé
4, s északról délfelé 5 egyenlő alrészekre osztatik, miáltal
20 egyenszög származik, melyek a részletes fölmérés felvételi szelvényeit képezik.
Miként jelölendők e szelvények betűk által, az I. sz.
mintázaton látható.

nyek jelölése.

G-raphikus háromszögelés.
8. §•
Czélja és alkalmazása.

A graphikus háromszögelés a részletes felvételek szelvényeit, a szükséges pontokkal 1" = 200° lépték szerint
graphikus uton látja el.
A háromszögelés ezen módja 20 négyszöghüvelyknyi
lapokon, kivételesen csak is ott alkalmaztatik, hol a háromszögméretileg meghatározott negyedrendű hálózat a
részletes felmérés idejében már annyira szétrombolva találtatott , hogy a hálózat helyreállítása múlhatatlan szükséggé vált.
Ezen eljárásnál is minden lap egy négyszögmérföldet
foglal magában, melynek szelvényekre való beosztása és
betiikkeli jelölése a 7-ik §. értelmében történik.
9. §.
Az e czélra kirendelt mérnök mindenek előtt a graphikus hálózat kijelöléséhez fog, s ennél a mennyire lehetséges, a szétrombolt negyedrendű háromszögméreti hálózat
pontjait tartja szem előtt, mely végre az összes háromszögméreti adatokkal ellátandó.
Mint a háromszögméretnél, leginkább arra kell ügyelnie,
hogy minden részletes szelvényre három pont essék, melyek
közöl legalább egyik, álláspont legyen, honnan a másik
kettő egyikét látni lehessen, hogy minden szelvény a lehető
leghosszabb alapvonali nyerje; hogy továbbá a graphikus
jelek a lehető legnagyobb pontossággal meghatároztassanak,
hogy végre a szelvényvonalaknál és a községi határoknál
pontos csatlakozás végett felállítandó közös jelek biztos
összeköttetésbe hozassanak.

Hálózat kijelölése.

!
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120. §.
Álláspontok megválasztása és felállítása.

A hol a jelek szétromboltatása miatt uj álláspontokra
van szükség, ott e czélra inkább kopárságok, szántóföld
mesgyék, sőt legelők, rétek és erdőtisztások választandók.
mint szántóföldek vagy értékesebb birtokrészek.
Ezen álláspontok jelei síkságon vagy középhegységü
vidékeken 16 láb, magasabb hegyek között pedig 11 láb
magas egyenes és erős póznákból állanak, melyek felül
bemeszelt keresztdeszkákkal láttatnak el.
Az említett jelek szekrényekben 3—4 lábnyira a
földbe ásatnak, s azokba függélyes irányban fával erősen
beékeltetnek. Hogy pedig a szekrények kihúzása megakadályoztassák, azoknak alsó beásandó végére két egy láb
hosszú lécz keresztbe szegezendő.
Egyátalában arra kell ügyelni. hogy a jelek tartósak
és erősek legyenek.
Mocsáros és kövecses helyeken szükséges, hogy az
álláspontokon lévő jelek földhányásokkal, kőtalapzattal és
fatámaszokkal megerősítve legyenek.
11. §.

Vezérpontok.

Vezérpontokul szolgálnak élő fák, tornyok, kémények,
kápolnák, keresztek, kínoszlopok, szóval oly tárgyak, melyek állandóságuknál fogva feltűnő szilárd támpontokat
nyújtanak, de álláspont okul nem alkalmazhatók.
A fajelek 4—5 öl hosszú, felső végükön 2 hüvelyk
vastag keresztdeszkákkal ellátott póznák, melyek hosszuságuk egy harmadával a fák lombcsúcsai felett kinyúlnak,
és léczszegek, kötelek vagy gúzsókkal a fákhoz erősíttetnek.
12. §.

A graphikus jelek építéséhez szükséges anyagot tartozik a község épen úgy, mint a háromszögméreti hálózatnál kárpótlás nélkül előszolgáltatni.

Graphikus háromszögelési vázlat.

A graphikus jelek már kitiizésök alkalmával a háromszögméreti hálózatból, vagy az újonnan meghatározott
graphikus pontokból, hátmetszés által egy tájola, és egy
irányzó vonasznak segélyével a szemle-asztalon — 1 "-=400"
lépték szerint, megközelítőleg határoztatnak meg. Ezek
képezik az új háromszögelési vázlatot, melyet a mérnök a
jelek graphikus meghatározásánál segédeszközül, s későbben
a határleiró mérnök a községi határok pontos vázolásánál
használ.
E vázlatokban a jelek az egyes négy szögmérföldekben
folytatólagosan számoztatnak meg, és az őszlátható pontok
élesen kihúzott vonalakkal, ellenkező esetben pedig pontozatokkal kapcsolandók egybe.
A községi határok sárga, a kerület, járás vagy megyei
határok karminveres, az országhatárok zöld, és a birodalom határai kék színnel festetnek: továbbá a helységek,
nagyobb erdőségek, szolok, vizek, épített és összeköttetési
utak, nagyobb mocsárok és tavak, templom-tornyok, s
egyéb kiváló tárgyak színekkel és felírásokkal jelöltetnek
meg, szabad szem után.
E vázlatok a határleirás számára térképnyomatu papíron készítendő másolatában a háromszögoldalok elmaradnak,
és a graphikus pontok nagyobb pontosság tekintetéből, nem
a vázlat, hanem a háromszögelési lap eredetéjéből vétetnek át.
2*
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120. §.
Jelek helyrajzi leirása.

A jelek a Il-ik számú minta szerint helyrajzilag iratnak le, és e leirás kivonata (a EL-ik számú minta melléklete) a jelek fentartása iránti gondoskodás tekintetéből a
községi elöljárónak adatik át,
A leirás rövid és jellemző legyen, a vázlaton pedig
a jelek könnyen feltalálható, szétrombolásnak alá nem
vetett tárgyaktól való bemérésének eredményei, irányzatok
szerint pontosan feljegyezve legyenek.
A helyrajzi leírások a háromszögelési munkálathoz
csatoltatnak, s a részletes felmérés alkalmával a jelek
könnyebb feltalálhatása és a háromszögelt pontok állandósítása végett ismét a felügyelőségeknek adatnak ki.
15. §.

Erdőrítkitások.

Erdőrítkitások a graphikus háromszögelésnél csak elkerülhetlen esetekben vehetők elő, és akkor is csak a birtokos vagy meghatalmazottja jelenlétében.
Ha ily ritkítás jelentékenyebb költség, s a pontosság
hátránya nélkül kikerülhető volt, akkor a háromszögellő
tartozik az okozott kárt a tulajdonosnak megtéríteni.
A gyümölcsfák megkárosítása minden körülmények
közt kerülendő.
16. §.

Egyenszög szerkezete és a pontok felrakása.

A graphikus hálózat meghatározása végett a mérnök
az üvegtáblára feszített papíron a felrakó műszerrel a
négyszögmérföld egyenszögét szerkeszti, azt szelvényekre
felosztja, és a háromszögméreti pontokat és tájékozási
vonalakat a legnagyobb pontossággal felrakja. (7-ik §.)
A beosztások és a látvonalak tartóba erősített meg
nem hajló finom aczéltüvel vonandók.
17. §•

Graphikus pontok meghatározása. Tájékozás.

A graphikus pontok meghatározásának nagyból kiindulva, a részlet felé kell történnie.
A mérnöknek ez okból mindég távolabb kell magát
tájékoznia, mint a hol a meghatározandó pontok fekszenek,
vágj- a milyen távolra az a jel esik, melyet a metszésnél
használni akar. A jobb és távolabbi tájékozás végett szükséges, hogy a mérnök a határos mérföldekben fekvő háromszögméreti pontokból czélszerü tájékozási sugarakat, vagy
a mérföld vonalát metsző alapvonalakat számítson ki.
Az erre vonatkozó eljárás, és a négyszögmérföldekbe
eső pontok meghatározásainak néhány módozata a TIT.
szánni mellékletben foglaltatik.
18. §.

Ha a tájékozás az első álláson biztosítva lett, és a
szerint a háromszögelési pontok tökéletesen egyeznek, a
mérnök e tájékozást az egész mérföld kidolgozásánál megtartja. E szerint tehát az első álláspontból a meghatározható pontokat látvonalozza, s a : ] mérföld vonalain kívül
eső hosszabbított sugarakat jelöli meg.
Mielőtt a mérnök a f j mérföld belsejét kiegészítené,
köteles minden háromszögméreti és a mérföld vonalaihoz
közel eső graphikus pontokat beutazni, és azokból minden
meghatározható pontot látvonalozni. Törekednie kell azonban arra, hogy a több mérfölddel közös pontokon félbeszakadás nélkül csak egyszer vegyen állást.

19. §.
Pontok meghatározása Iánczmérések által.

Síkságon elnyúló zárt nag}- erdőségeknél, hol a grapliikus háromszögelés minden segédeszköz megkisértésének
daczára sem lehetséges, a mérnök a részletes felméréshez
szükséges pontokat Iánczmérések által határozza meg.
20. §.

Eljárás a háromszögméreti pontok eltérésének esetében.

Minden háromszögméreti pontnak, ha azt a mérnök
pontosan fölrakta, tökéletesen egyezni kell. A netán előforduló eltérésekről a mérnök haladék nélkül jelentést
teend a felügyelőséghez, hogy a hibának felvilágosítása,
illetőleg javítása iránt a szükséges intézkedés megtétessék.
Addig, mig e tekintetben a mérnök megfelelő utasítást nyer, működését más négyszögmérföldekben folytatja.
2 1 . §.

Háromszögelés félmértékben.

Félmértékbeni háromszögelésnek — 1" = 400° —
lépték szerint, csak a legmagasabb hegyi tájakon, melyek
terjedelmes kopárságokból, sziklatömegekből, kőömlékekből,
henyefenyőkből, havasokból és erdőségekből állanak, —
középhegységü vagy róna vidékeken pedig egyedül csak
terjedelmes erdőségeknél van helye.
Ez esetben minden négy, egy egyenszöget képező
szelvényre csak három pontot kell meghatározni.
22. §.

Pontok távkőzefnek kipuhatolása.

A grapliikus pontoknak a szelvényvonalaktóli merőleges távközeinek kipuhatolása, még a kifeszített lapon
felrakó műszerrel történik.
Kell t. i. hogy az egyirányú távköz egészítékével
együtt, a szelvény-vonal hosszát, vagyis a 800, illetőleg
1000 ölet mindég megadja; ellenkező esetben a hiba felkeresendő és kijavítandó.
23. §.

Pontok levételének ellenőrzése; távközeinek és oldalainak beigtatása.

A távközökből kiszámítja a mérnök a háromszög
oldalainak hosszát, (lásd a 111-ik számú melléklet 6-ik
példáját) és a nyert eredményt összehasonlítja a háromszög
levett oldalaival.
Ha ezek tökéletesen megegyeznek, vagy a különbzet
csak néhány tized ölnyi, ez esetben a levétel elég pontosnak tekintendő.
Ha nagyobb különbzetek fordulnak elő, és a mérnök
arról meggyőződött, hogy azok nem az oldalhosszak levételéből erednek, akkor a hiba a távközökben keresendő,
melyek kijavítandók.
A távközök és a kiszámított oldalhosszak a négyszögmérföldek eredeti lapjába, és a IV. számú minta szerinti jegyzőkönyvbe egész és tized ölekben beirandók, és
pontosan összehasonlítandók.
24. §.

Különbzet elosztása.

A négyszögmérföldek vonalainál lévő közös pontok
legfeljebb 3—4 tized öllel különbözhetnek egymástól.
Ezen különbzet feleztetik, és a négyszögmérföldek
belseje felé mindég egy tizeddel fogyólag osztatik el, mi
által az a részletes felvételre nézve ártalmatlanná tétetik.
3
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120. §.
Háromszögelési lapok kirajzolása.

A háromszögméreti pontok a háromszögelési lapokon
való leábrázolásuknál egy kis háromszögbe , a graphikus
pontok ellenben egy kis körbe foglaltatnak.
A szelvényvonalak és a háromszögeknek kölcsönösen
látható csúcsai finom fekete, a távközök pedig hasonló
karminveres vonalakkal kihuzandók, és azon oldalak, melyek
összelátást nem engednek, kipontozandók.
A községek helyrajzi fekvése és határaik
ironnal megjelölendő.

menete

26. §.
Háromszögelési lapok beirása és átadása.

A háromszögelési lapok beirása az ország, a megye,
az adóközség a háromszögelt pontokra, és az év kitételére
szorítkozik.
Az adóközségek nevei dűlt latin Írással 5 ölnyi magasságban Írandók, a graphikus pontok a vázlat szerint
(13. §.) számozandók, a távközök és oldalak kijavított
méretei pedig leirandók.
A bevégzett lapok a mérnök által a felügyelőségnek
adatnak át.

c.
Pótháromszögelés.
27. §.

Czélja, alkalmazása és elrendelése.

A pótháromszögelés 1" = 80° lépték szerint csak
ott alkalmaztatik, hol a háromszögelt biztos pontokból a
csatlakozó szelvényekben :
1.
landók;

a pontokkal való felszerelésnek hiányai póto-

2. a felfedezett háromszögelési hibák megvizsgálandók
és kijavitandók;
3. támpontok szerzendők, melyeknek 1" = 40° lépték szerinti közvetlen meghatározása — hozzáférhetlenségök miatt — különben lehetetlen.
A pótháromszögelés e szerint összefüggő nagyobb
környületre nem terjedhet ki, hanem a részletes felmérésnél csak is 25 hüvelyk hosszú, és 20 hüvelyk magas
lapokon eszközöltetik, melyeknek mindegyike 4 részletes
szelvényt, vagyis 2000 holdnyi területet ábrázol.
A pótháromszögelést, szükségéről szerzett meggyőződés után, a felügyelő rendeli el.
28. §.

Eljárás.

A háromszögelési pontok felrakása, meghatározása és
levételére nézve átalában a graph. háromszögelést illető
szabályok oly különbséggel alkalmazandók, hogy a tük
(16. §.) használata mellőzendő, és a pontok felrakása rudkörzővel eszközölhető.
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D.
Községi határok leirása.
29. §.
Adóközség fogalma.

Adóközségeknek tekintetnek azon helységek, faluk,
mező- vagy szabad kerületi és szabad királyi városok, a
hozzájok tartozó területtel, és esetleg azon kisebb községekkel vagy pusztákkal, szállásokkal és tanyákkal együtt,
melyek lakói egy elöljáró alatt egyesitvék, melyek területi
határai helyrajzilag zárva vannak, és melyek már tényleg
mint önálló adóközségek fenállanak, legyenek ezek bár
nagyobb birtoktestek, puszták vagy majorságok is.
30. §.

Önálló az adóközségektöl elválasztott birtoktestek.

Önálló helyrajzilag összefüggő területtel biró, az
anyaközségtől idegen községek területei által elválasztott
birtoktestek, az önálló adóközségek módjára, mint az anyaközség IL, III. s. a. t, részei veendők fel.
31. §.

T ö b b községeknek összekapcsolása egy adóközséggé.

Ha két vagy több községeknek telkei annyira összekevervék, hogy azoknak községi területei egyenként egy
helyrajzilag összefüggő testet nem képeznek, akkor ezen
községek együtt egy adóközséggé kapcsolandók.
32. §.

Bekeblezések.

Községek vagy önálló birtoktestek, melyek egy idegen
adóközség területe által egészen bekerítvék, ez utóbbiba
bekeblezendök.
33. §.

Határleirás.

Minden egyes adóközség számára a tényleges terjedelem szerint határleirás és térkép készítendő.
34. §.

Együttes felvételek.

Több adóközség együttes felvételének, egyedül csak
műszaki tekinteteknél fogva, a felmérés előmozdítása végett,
ugyanazon megyében vagy kerületben van helye, és pedig:
1. ha az illető adóközségek területe egyenként 1000
holdat meg nem halad;
2. ha egy adóközség magában idomtalan alakú, vagy
egy más adóközségnek hosszában keskeny alakban nyúlik
el, nem különben ha annak területétől nagyobb részt bekerítve, vagy abba beékelve van, tekintet nélkül a terület
nagyságára; és
3. ha több egymással határos kisebb községek 2000—
3000 holdas felvételi csoportokat képezhetnek.
35. §.

A z együttes felvételek az adóközségek önállóságára befolyást nem
gyakorolnak.

Az együttesen felvett adóközségek területei egy térképen közösen vétetnek fel, mely körülmény azok önállóságára befolyást nem gyakorol, mivel az együttes csoportot
képező adóközségek mindegyike külön-külön felmérési munkálatot nyer.
36. §.
Az adóközségek képezése, összekapcsolása és együttes
felvétele tekintetében a határleiró mérnök indítványára a
pénzügyministerium határoz.
14*
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120.
Határ kijelölése.

§.

Minden ponton, hol a határ menete egyenes irányától eltér, határjelek állítandók fel. Kivételnek csak akkor
van helye, midőn a határvonal egy változhatlan vízfolyás,
vagy könnyen felismerhető hegygerincz mentén a természettől állandóan kijelöltetett.
Erdők és legelőkön, hol a határ inkább egyenes
vonalú, a határjelek egymástól legfeljebb 100 ölnyi távolságban állítandók fel.
Erdőkben azonban a határvonalak egy ölnyi szélességben, a tulajdonosok vagy megbízottjaik megidézése mellett
kivágandók.
Határpatakok és határutak, felváltva majd jobbról,
majd balról határjelekkel ellátandók, és különösen erdei
határutak pontosan megjelölendők, nehogy más közelfekvő
párhuzamos utakkal felcseréltessenek.
38. §.
•

Előhatárolás a községek által.

n

Azon községek, melyekben a határleirás előveendő,
közigazgatási uton felliivandók, hogy még a határleiró
mérnök megérkezte előtt a határvonalat bejárják, s ezúttal
a hiányos határjeleket kijavítsák, a még ki nem jelölt
határvonalakat a szomszéd községek hozzájárultával uj
határjelek felállítása által megjelöljék; a benőtt határokat
kitisztázzák, és a határvillongásokat kiegyenlítsék, vagy ha
ez nem sikerülne, mind a két igényvonalt pontosan kijelöljék.
39. §.
Hol az előhatárolás épen nem, vagy csak hiányosan
történt, a lűányzó határjelek felállítása a mérnök jelenlétében, az illető községek által kölcsönösen eszközlendő,
mely körülmény a határleirásban megjegyzendő.
A községek ez esetben tartoznak a határleiró mérnök
ebbeli felhívásának engedni, és minden munkát díj nélkül
végezni.
40. §.

Két országban fekvő községnek behatárolása.

Ha ugyanazon község területe két országban fekszik,
ez esetben a katasteri munkálatok csak is az ország határáig, vagy ha ez pörös lenne, csak az igényvonalig teij esztendők ki.
Ily esetek a felmérés befejezése után a pénzügyministeriumnak feljelentendők.
41. §.

Két megyében fekvő községnek behatárolása.

Ha egy község területe két megyébe esnék, akkor
az ott vétetik fel egészen, hol a község beltelke fekszik,
ha pedig ez is a megyei határ által el lenne választva,
ez esetben a község egész területe azon megyébe veendő
fel, melybe a házak nagyobb része esik.
42. §.

Községi határ bejárása a határleiró bízottság által.

A községi határvonal bejárása és leírása egy katasteri
mérnök, a község elöljárója, és legalább két törvényes a
határvonalat jól ismerő községi tag által bizottságilag történik olyformán, hogy az a határvonal hosszában ugyanazon pontra visszajön, melyből kiindult, és hogy a behatárolandó terület, a kiindulási ponttól egészen a végpontig,
mindig jobb- vagy balfelöl maradjon.
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Ezen határbejáráshoz a határos községek elöljárói és
két, két községi tagok meghivandók.
A bizottság szükség esetében a község határát illető
okmányokat is megtekintendi.
Ha a szomszéd községnek egy határvonala már előbb
bejáratott és leíratott, a bizottság ezen vonalt az illető
község határleirásából ujabb bejárás nélkül átveszi.
43. §.

Községi határnak vázolása és leirása.

A határvonal bejárásánál, a háromszögelési adatok
felhasználásával, a község határának menete a helyszínén
vázban rajzolandó és egyszersmind leírandó.
44. §.

Határvázlat.

A határvázlatba, mely az Y. számú minta szerint két
példányban 1 " = 400° lépték szerint készítendő a mérnök által, a határjelek számaikkal és egyéb jegyeikkel, a
határrészletek, a határvonal által átvágott tavak, folyók, és
közlekedések, továbbá a háromszögelési lapokon előforduló
többi tárgyak berajzolandók. A község térfogata és a
részletek száma megközelítőleg feljegyzendő.
45. §.

Határleirási jegyzőkönyv.

A határleirási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) A határjelek jegyeit különbség nélkül folyószám szerint;
b) a tulajdonos nevét és lakhelyét, kinek birtokán a
határjel áll, a düllő és mivelési ágnak megnevezése
mellett;
c) a szemmérték szerinti szögletet, melyet minden határjelnél a határvonalnak előbbi és legközelebbi iránya
képez, s mely mint: derék, tompa, vagy csúcsszög
feljegyzendő ; továbbá a határvonal égtáj szerinti
irányát;
d) hogy minő mivelési ágak, és mely szomszédos birtokosok között vonul el a határvonal; továbbá, hogy
rónaságon, lejtőn, meredeken föl vagy lefelé huzódik-e
az ? egyik jeltől a másik felé;
e) hogy patakok, folyók, mezsgyék, vizszakadások, s. a. t.
mentében, azok közepén, vagy egyik, és mely oldalán
vonul el a határvonal;
f ) a távolságot egy határjeltől a másikig lépések szerint,
(YI. számú minta.)
46. §.

Felelősség.

A határleirások és vázlatok helyességeért a határleirási mérnök felelős.
47. §.

Igazolása a határleirási jegyzőkönyvnek.

A határleirási jegyzőkönyvek eredeti példányai a határ
bejárásánál szabályszerűen közreműködött bizottsági tagok
előtt felolvastatnak, s helyességök esetében, vagy a netán felfedezett hibák azonnali kijavítása után, aláírás által igazoltatnak és pecsétekkel elláttatnak.
Ha a községi tagok aláírásukat megtagadnák, akkor
ennek oka a jegyzőkönyvbe felveendő.
48. §.

Határvillongás.

Határvillongások eseteiben a békés kiegyenlítés meg"
kisérendő.
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Ha ezen kísérlet sikerül, a hatáijelek azonnal felállítandók, s a határvonal a kiegyezés szerint oly megjegyzéssel irandó le, hogy a villongás kölcsönös egyetértés
által kiegyenlíttetett.
49. §.
Kétes határvonalak.

Ha a kiegyezési kísérlet meghiusulna, akkor a kétes
határvonal a határleirási jegyzőkönyvben, és annak vázlatában, mind a két igényvonal szerint , azon községnek
megnevezésével tüntetendő ki, mely a kétes résznek tényleges birtokában van.
50. §.

Felszólítás az egyéni birtok határainak kijelölésére.

A határleirás megtörténte után felszólítja a mérnök
a község elöljáróját, miszerint a következő részletes felmérés végett, a községben lévő egyéni ingatlan birtok
határainak pontos kijelölése iránt intézkedjék, s beavatja
őt egyszersmind e kijelölés miképeni eszközlésébe az 55—
58. §§-ok értelmében.
51. §.

Határleirási munkálat előterjesztése.

A határleirási jegyzőkönyvek a pénzügyministeriumnak
terjesztendők elő, mely azokat a részletes felméréssel
megbízott felügyelőségeknek kiadja, s arról gondoskodik,
hogy azok a felmérés befejezése után az illető munkálatokhoz csatoltassanak.
52. §.

Határleirási pótjegyzőkönyvek.

Igazolt határleirási jegyzőkönyvekben többé változtatást tenni nem szabad, s azért azon változások, melyek
vagy utólagosan felfedezett lűbák, vagy pedig a jegyzőkönyvek igazolása óta létrejött kiegyenlítések következtében szükségessé válnak, a részletes felmérés alkalmával
csak is pót jegyzőkönyvek felvétele mellett keresztülviendők.
Ezen pótjegyzőkönyvek szintúgy, mint az eredetiek
az érdekelt községek elöljárói és tagjai jelenlétében, és
pedig valamennyi a bekövetkezett változás által érintett
községek számára vétetnek fel, és az eredeti jegyzőkönyvekhez csatoltatnak.

E.
Az egyéni birtok határainak kijelölése és
biztosítása.
53. §.
Felszólítás az egyéni birtok határainak kijelölésére.

A határleirás bevégezte után minden község a mérnök által (50. §.), továbbá közigazgatási uton is felszólítandó, hogy az egyéni ingatlan birtok határai tüzetesen
kijelöltessenek, és a birtokvonalak között fenforgó igények
kiegyenlíttessenek.
54. §.
Ezen felszólítást a részletes felmérés előtt 14 nappal
ismétlik a felügyelők, azon hozzáadással, hogy a szükséges
jelek és czövekek készen tartassanak.
A birtok-kijelölésnek czélja az, hogy minden egyéni
ingatlan birtok határai szerint kétségbevonhatlanul felismerhető legyen.
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120. §.
Kijelölés módja.

A kijelölés szomszédos birtokosok által kölcsönösen
és oly módon történik, hogy a hol természetes határok
nem léteznek, — mint például réteken és erdőkben —
a birtok határai minden görbületnél kövek, karók és határdombok, vagy egy lábnyi mély és két lábnyi hosszú gödrök
által kijelöltetnek.
Erdős vagy bozótos helyeken a birtok határai '/a
ölnyi szélességben ritkítandók, hogy a mérő-asztalt felállítani, és a látvonalozást egy jeltől a másikig végezni
lehessen.
56. §.
A község birtoka a községi választmány és az előljáró által, a szomszéd tulajdonosok jelenlétében jelöltetik
ki. Oly telkek, melyek a község tagjai közt felváltott
használat végett vannak kiosztva, nem részenként, hanem
valamennyi részes és szomszéd tulajdonos jelenlétében mint
közös birtoktest kijelölendők.
57. §.

Peres birtok.

A tulajdon és birtok körüli perlekedések az illető
biróság elé tartoznak.
A katasterben csak a tényleges birtokos vétetik tekintetbe, t. i. az,, ki a telkeket vagy épületeket tettleg birja;
mi által a magánjogi viszonyok nem érintetnek.
58. §.
Ha ily birtokperlekedések azon idő alatt, mig a mérnök a községben tartózkodik, kiegyenlíttetnek, akkor a
térkép és birtokvázlat a létrejött kiegyenlités szerint inegváltoztatandók; ha pedig azok birói Ítélet vagy egyezés
alapján, csak azután intéztetnek el, midőn a mérnök a
község felmérését már bevégezte, és a községből eltávozott, ez esetben a kiegyezés tekintetbe nem vétetik, hanem
a későbbi tárgyalások utján történik a kiigazítás.

F.
Segédeszközei és módja a birtokigtatásnak.
59. §.
Betüsorozatos névjegyzék szerkesztése.

Az adóhivatalok minden adóközség számára, egy évvel
a részletes felmérés előtt egy, valamennyi föld- és házbirtokost tartalmazó betüsorozatos névjegyzéket készítnek,
melybe a községben nem lakó idegen birtokosok is felvétetnek.
Ezen jegyzék a birtokos nevét, házszámát és lakhelyét tartalmazza. A birtokosok vezetéknevei betűsor szerint
rendezendők; utánok kiteendők a melléknevek — ha gúnynevek gyanánt nem használtatnak — zárjelben; és végre
a keresztnevek. E jegyzékben minden betű után hézag
hagyandó, hogy a mérnök a kihagyott, vagy megváltozott
birtokos nevét utólagosan bejegyezhesse. (TTL számú minta.)
60. §.

Lakházak kivonata.

A betüsoros jegyzékből az adóhivatal minden egyes
község számára a lakházak kivonatát készíti. Ezen jegyzék
az előbbitől csak abban különbözik, hogy a birtokosok
nevei a házak folyószáma szerinti sorrendbe vannak felvéve.
4*
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120. §.
Birtokigtatás.

Ki igtatandó be birtokosnak, az 57. §-ban van megfejtve.
Hitbizományoknál a hitbizományi birtokos tekintendő
birtokosnak.
Bérlő vágj" kezelő nem igtatható birtokosnak.
62. §.

Nagyobb birtoktesteknél a névjegyzékben a birtokos
neve mellé mindég a jószág neve is kiteendő, például:
Eszterházy Miklós herczeg, mint kismártoni uradalom ;
szerzeteknél, káptalanoknál és közönségeknél azok
neve igtatandó, u. m.:
Bernát-rendü szerzet N. N.
Szt.-Jánosi kóroda N. N.
Dobosi közbirtokosság.
Községi, egyházi, lelkészi és iskolai telkeknél a község neve beirandó, például:
Döbröközi község.
Rodanni iskola.
Újfalvi lelkészet.
Állam és közalapítványi birtoknál az alapítvány, és a
birtok neve kiteendő, például:
Kincstári alap, mint Pécskai uradalom;
Vallásalapitvány, mint Szegszárdi uradalom.
Oly telkeknél, melyek hagyatéki tárgyalás alatt vannak, a hagyományozó neve azon hozzátétellel „örökösei"
teendő ki, például:
Bruner György örökösei.
Szabó György örökösei.
63. §.
Ha egy telek, vagy épület több birtokos tulajdona,
de abból egyik sem különíthet el magának bizonyos részt,
ez esetben mindannyian mint közös birtokosok, az őket
megillető részekkel együtt beigtattatnak. Első helyen az
írandó, ki a községben lakik, és betűsor szerint az első;
a többiek hasonlóan betüsorrendben, lakhelyeikre való
tekintet nélkül, azon hozzátétellel, „mint birtoktársak"
jegyzendők be, például:
Balogh János Győrből Ve részszel, és birtoktársak :
Nádori Pál Újfaluból V6 részszel s. a. t.
64. §.
Ha egy épület több birtokos tulajdona, melyek közül
mindegyik bizonyos meghatározott részt bír, ez esetben a
közös birtokosok hasonlóan betűsor szerint az őket megillető részszel, és lakhelyeikre való tekintettel, a 63. §.
szerint jegyeztetnek be, például:
Német János, mint az I. emelet birtokosa,
és annak birtoktársa:
Yörös Ferencz, mint a földszint birtokosa.
65. §.
Ha telkek, vagy épületek házastársak közös tulajdonát képezik, a férj fog mint birtokos, azon hozzátétellel
„és hitvese N. született N." megneveztetni.
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120. §.

Ha a birtokrész illetéke legeltetési jog által van
meghatározva, ekkor minden részbirtokosnál a közös haszonvételi, vagy részességi arány kiteendő.
Például egy teleknél, mely több birtokos tulajdonát
képezi, és azon mindegyik birtoktársnak bizonyos számú
marha-legeltetési joga volna, ez esetben kiteendő :
Müller János 8 darab szarvasmarhának
jogával, és birtoktársai:

legeltetési

Németh János, 6 darabbal,
Szabó Pál, 4 darabbal.
Ha pedig a birtokosok .mindegyikének haszonélvezete
egy bizonyos szabott rész által van meghatározva, következő kifejezés használandó :
Müller János, mint a
birtoktársai:

1

/.i jövedelem birtokosa, és

Németh János, a jövedelem 7»-vel,
és Szabó Pál, a jövedelem '/»-vei.
67. §.
Ugyanez történik, ha a birtokrész illetősége, a termények betakarítása által van meghatározva, például ha
mindegyik birtoktárs bizonyos mennyiségű ölfa vágatására,
vagy bizonyos számú szekér szénának gyűjtésére jogosult, s. a. t.
68. §.

Lakházaknál, vagy szilárd anyagból készült gazdasági
épületeknél, melyek egy idegen telken állnak, főbirtokos
gyanánt a betüsoros jegyzék megfelelő rovatában mindég
a telek tulajdonosa, az épület tulajdonosa pedig a jegyzetben neveztessék meg.
A házjegyzékben ellenben az épület birtokosa a főrovatban, a telek birtokosa pedig csak a jegyzet rovatában
irandó be.
69. §.
Ezen határozatok alkalmazásánál átalában mindég a
63. §. szemmel tartandó, mely szerint a tényleges közös
birtoklás már föltételeztetik.
Ha tehát például egy harmadik tényleges birtokához
tartozó telkén, valakinek bizonyos haszonvételi, például
faizási joga van, ez esetben az birtoktárs nem lehet.
A közös legelők hasonlólag a 62. §. szerint mint
községi birtok veendők.
70. §.
Betüsorozatos névjegyzék szerkesztése.

Ezen betüsorozatos névjegyzékek a föld és liázadó
kivetésénél használt egyéni birtokivek betüsoros összesítéseiből, és nyilvántartási lajstromaiból, könnyen és rövid
idő alatt elkészíthetők.
71. §.

Jegyzékek előterjesztése.

A nevezett jegyzékek, az adóhivatal által aláírva, s
a hivatalos pecséttel ellátva, a pénzügyigazgatósághoz beküldendők.
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120. §.
Jegyzékek kiigazítása a felmérésnél.

A mérnök köteles, a felmérendő községbe való megérkezése után, ama jegyzékeket a netalán közbejött birtokváltozások folytán, a tényleges birtokállapot szerint vörös
téntával kiigazítani.
73.

§.

A részletes felmérés további segédeszközét a községek területén létező díillők leírásai képezik, melyek e
czélra az adómunkálatokból, maga idejébeni visszatérítés
mellett kiveendők.

Düllö leírások.

HÁEMADIK

FEJEZET.

Részletes felmérés.
A.
Czélja, és erre állapított részletes felmérése
az egyéni birtoknak.
74.

§.

A részletes felmérés czélja: az ingatlan egyéni birtok térfogatát községenként, adóköteles, vagy adómentes
minősége, mivelési ága, és a tényleges birtok-állapot szerint kisebbített mértékű térképen előtüntetni.

Czélja.

75.
Adóköteles, és adómentes föld.

Adókötelesek egyátalában a földszinének mindazon
területei, melyek bizonyos földmivelési czélra használtatnak , vagy ezen használat alól más, adómentességet nem
igazoló rendeltetés által elvonatnak.
Ily területek rendszerint a szomszédos földrészletek
mivelési ágaival hasonlítatnak egybe, s ezért hasonlatoknak neveztetnek.
Adómentesek ellenben azok, melyek a törvény által
mint ilyenek világosan kijelöltetnek, és melyek földmivelésre nem használhatók.
76.

Mivelési ágak.

§.

§.

A földmivelés különféle módjainak kifejezésére nézve
következő mivelési ágak állapíttatnak meg:
I. Kertek. Ide értetnek:
konyha-,
gyümölcs-,
olajfa-,
disz- és virágkertek.
II. Szőlők.
Ide tartoznak azok is, melyek
gyümölcs-,
eper- vagy
olajfákkal beültetvék.

«

III. Szántóföldek. Ezek közé felveendők :
komló,
dohány,
buzér,
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sáfrán-termelő; továbbá:
gyümölcs-,
olaj- és
eperfákkal beültetett, és végre azon szántóföldek
is, melyek változó módon, például felváltva mint
rétek, legelők, és erdők is használtatnak.
IV. Rétek. ] Tekintet nélkül a r r a ,

vájjon

tisztán,

V. Legelők, ( gy P % más, például: gyümölcs,
beleértve a ha- í vagy faizási haszonvétellel összekapvasokat is. j
csolva fordulnak elő.
va

ed

V. Erdők. Ezekhez tartoznak:
tűs,
)
lombos vagy \ szálerdők, vagy:
vegyes
)
sarj erdők, vagy
tőhajtások,
botfák,
csepőték, és
berkek; továbbá erdelények, melyek sövényekre,
fonásokra, pőzsékre, vagy rözsény-nyalábokra feldolgoztatnak.
VII. Nádasok.
77. §.
Hasonlatok.

Hasonlatok, vagyis a földmiveléstől elvont, és más
czélokra szánt területek következők :
1. Háztelkek, t. i. a lakházak, gazdasági épületek és
udvarok, területei különbség nélkül.
2. Rakhelyek, bánya- és huta-, ács- és kőfaragóüzletek helyei.
3. Mész, gipsz, márga, homok, kavics- és agyag vermek, továbbá tégla-vetők és keinenczéik, tőzeg-ásások, és
kőbányák felületei.
4. Lecsapolható és felváltva gazdaságilag mivelt
tavak.
5. Magánosok birtokában lévő utak, vasutak, malomárkok, vizvezetések, öntözési és szárító árkok területei.
6. Fehérítők, szérűskertek és lenszárítók.
7. Faiskolák és csenderesek.
i
78. §.

Adómentes területek.

Adómentes területhez tartoznak:
1. Tavak, melyek a birtokos tetszése szerint le nem
csapolhatok, s ennélfogva földmivelésre nem használhatók.
2. Mocsárok nádas nélkül.
3. Folyók és patakok medrei, közcsatornák, vízmosások, meredek kopárságok.
4. Kavics- és homok-zátonyok.
5. Henye-fenyők területei.
6. Kopár-sziklák és kőömlékek, (homokságok) sivatagok.
7. Köztérek, országos, megyei és községi utak, utczák,
csatornák, védtöltések és állami vasutak.
8. Egyházak, kápohxák, imaházak, temetkezési helyek,
és egyéb gazdaságilag nem niivelhető térek területei.
79. §.
A felmérés czéljának megfejtéséből következik tehát,
hogy átalában minden, még a legcsekélyebb egyéni birtok
5*
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is, ezen belől pedig az elősorolt mivelési ágak mindegyike,
továbbá minden a termelés alól egyéb használatra elvont,
és minden adómentes terület, a térképen mint külön részlet előtüntetendő, és térfogata kiszámítandó; a mennyiben
t. i. bizonyos esetekre nézve a jelen utasítás máskép nem
határoz.
80. §.
Legkisebb térfogati szabvány a részletek képezésénél.

Az adóköteles és adómentes területnek, a térképen
külön részlet gyanánt leendő előtüntetésére nézve egyátalában legkisebb térfogatul, a kerteknél, szőlőknél, és a
terméketlen területnél 50 H j öl, a többi mivelési ágaknál,
és a hasonlatoknál pedig 100 • ölben állapíttatik meg.
Mindazonáltal mégis a természet hű képének előállítása végett, azon mivelési ágak, hasonlatok és terméketlen
térek, melyek más mivelési ágak között előfordulnak, vagy
azok szélein hosszú keskeny darabokban elnyúlnak, és az
állandóság jellegével birnak, a térképen pontosan előtüntetendők akkor is, ha a fentebb meghatározott legkisebb
térfogatot egy birtokban, nem tartalmaznák.
81. §.

Azon esetekben, hol egy birtokban és egy mivelési
ágban, részben vegyes, vagy változó mivelési ágak fordulnak elő, — például tiszta szántóföldek mellett olyanok,
melyek gyümölcsfákkal beültetvék, vagy tiszta rétek mellett olyanok, melyek faizási haszonvételt is nyújtanak —
ez utóbbiak a 76. §. értelmében a földrészletek képezésénél figyelmen kivlil hagyandók, sőt közegyezési jelekkel
is csak akkor rajzolandók ki, ha területök ama földrészlet
térfogatának egy negyedével felér. melynek alkatrészét
képezik.
82. §.
Különös határozatok.

Peres területek az 57-ik §. értelmében területökre
való tekintet nélkül, mint külön részletek veendők fel.
Ha netalán a tényleges birtoklás kétséges volna, azon
esetben a perlekedő felek mint közös birtokosok mutatandók ki.
83. §.
Ha valamely mivelési ág idegen birtok közt fekszik,
akkor a legcsekélyebb területen alól is, külön részletet
képez.
84. §.
Egyesleg előforduló, és csekély kiterjedésű mivelési
ágak, melyek egy birtokban a 80-ik §-ban kijelölt legkisebb területet nem tartalmazzák, és az elősorolt kivételek
alá sem esnek, a szomszédos, vag}' őket befoglaló és
ugyanazon tulajdonos birtokában lévő mivelési ággal csatolandók össze, vagy ha azok ugyanegy birtokban különböző mivelési ágaktól vétetnek körül, azon részlettel
képezendnek egyet, melyhez minőségre, és jövedelmezésre
nézve legközelebb állanak.
85. §.
Belső telkek, egy birtokban, csak egy részletben, és
pedig a legkiválóbb mivelési ág szerint veendők fel.
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Kivételt, képeznek itt csak a 83. §-ban megszabott
legkisebb térfogatot meghaladó szőlők, és adómentes területek, melyek ez esetben a belsőségekben is külön részletezhetők.

86 §.
Ugyan egy birtokhoz és mivelési ághoz tartozó, változékony utak, ösvények, öntözési vagy szárítási árkok
által feldarabolt terűletek, együttesen egy részletnek tekintetnek.
Ellenben, ha töltések, országos, megyei és egyéb
közlekedési utak, vasutak, folyók, patakok, csatornák, vízmosások, és egyéb természetes, vagy mesterséges határok
a birtokot több részre osztják, ez esetben az elválasztott
részek, mint külön részletek veendők fel.
87. §.
Egy birtokban egymás mellett lévő azonos mivelési
ágak, ha azok palánkok, falak, eleven sövények, egyéb
kerítések, vagy düllő vonal által egymástól elkülönítvék,
vagy ha azok két külön házhoz tartoznak, mindég külön
részleteket képeznek, míg ellenkezőleg, támfalazatok alkalmazása, szőlőknél vagy más mivelési ágaknál, külön részletnek képezését nem igazolja.
88. §.

Mesgyék, melyek a szántóföldek és egyéb mivelési
ágak hossza, vagy széleiben elnyúlnak, a 80-ik §. értelmében körülményileg mint legelők, vagy mint terméketlen
térek mérendők be.
89. §.
Disz- és állatkertek, melyekben gazdaságilag mivelhető erdelények, rétek, szántóföldek, tavak és kertek előfordulnak, a különböző mivelési ágak szerint, a 80-ik
§-ban szabott térfogathoz képest, több részleteket képezhetnek.
90. §.
Erdő-állabok, mint: vágható, középkorú, rudas és
fiatalos erdők, egymás között nem képeznek külön részletet, valamint a tisztások sem, ha csak állandóan, mint
különös mivelési ágak nem használtatnak, és a 80-ik §-ban
kijelölt térfogatot meghaladják.
Ha azonban erdők, nyiladékok, vagy vadász-vonalak
által több részekre osztatnak, ezen nyiladékok mint legelők, az erdőrészek pedig mint erdők külön-külön részleteket képeznek.
91. §.
Mindazon hasonlatok, melyek területei 100 r j ölet
meg nem haladnak, és ugyanegy birtokban egy mivelési
ágtól környezteinek, vagy azt ketté választják, külön részletet nem képeznek, de a térképen kijelölendők.
92. §.
Magánutak, melyek nyilvános közlekedésre nem
használtatnak, ha a megszabott legkisebb térfogattal birnak, mint külön részletek veendők fel, és a hasonlatok
közé sorolandók.
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Ha azonban ily utak nagyobb birtoktesteknél fordulnak elő, és négy ölnél szélesebbek, ez esetben mint legelők veendők fel olyképen, hogy azok közepén egy 2 öl
szélességű ut kipontoztatik.
93.

§.

Vaspályáknál az egész, egy községben fekvő, s véglegesen behatárolt vasúti terület, rendszerint csak egy részletet képez.
Kivételnek van helye ott, hol épületek is léteznek,
melyek mint külön részletek felveendők.
A vasúti töltés felülete külön bemérendő, és a térképen pontozott vonalzás által kijelölendő.
94.

§.

A gazdasághoz tartozó, és az udvartért befoglaló épületeknek területei, az udvarral együtt csak egy részletet
képeznek.
Lakházak területei minden esetben, a gazdasági épületeké pedig csak akkor jelölendők ki külön, ha ezek tartósbb szilárd anyagból készültek.
Lakházaknak tekintendők mindazon épületek, melyek
lakrészekkel birnak, habár rendeltetésük szerint még másra
is használtatnak, például a borpinczék s. a. t.
Háztelkek különbség nélkül, tehát azok is, melyek a
felmérés alkalmával netalán tüz, vagy beomlás következtében elpusztultak volna, továbbá udvarok gazdasági épületekkel, gyárak és bányák, külön részleteket képeznek.
95.

§.

Egy birtokban két egymás mellett lévő, de külön
házszámokkal biró lakházak területei, mint külön részletek
veendők fel.
Ugyanezen eset áll be, ha két különböző birtokosnak
háza egy födél alatt áll.
A közös udvartér valamennyi gazdasági épületekkel
csak egy részletet képez.
Felosztott udvartérek a 94-ik §. szerint részletezendők.
96.

§.

Oly épület területe, melyen azelőtt több, kisebb és
különböző számokkal jegyzett házak állottak, csak egy
részletet képez.
97.

§.

Egyes gazdasági épületek udvar nélkül, ugyszinte
kerti nyaralók, pásztorlakok, lakrészek nélküli borpinczék
és présházak, rendszerint a térképen csak megjelölendők,
és a szomszédos, vagy az őket környező, és ugyanazon
birtokos tulajdonában lévő, mivelési ággal egy részletbe
veendők.
98.

§.

Patakok, folyamok, folyók és tavak földmivelésre nem
használható partjai, azok területével együtt csak egy részletet képeznek.
Ugyanez áll a töltések, védgátak, továbbá a mély
utak és árkok lejtékeiről.

•
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99. §.
Tenger melletti sik téreken a tenger partja különösen vétetik fel, és pedig azon határig, a meddig a tenger
rendes állapotában kinyúlik.
A tengerpart, és az adóköteles területek közötti terméketlen tér, mint adómentes terület méretik fel.
100. §.

Üzletben lévő bányák, habár azok aknái vagy tárnái
a földfölületén csak csekély tért foglalnának el, nemkülönben a felnyitópontok, valamint a vájnatelkek is, ha a
természetben előfordulnak, mindég fölmérendők, és karmin szinti finom karikákkal, vagy vonalakkal jelölendők
meg, a nélkül, hogy külön részleteket képeznének.
101. §.

Mindennemű közlekedési, állandó erdei, és bányákhoz
vezető utak külön részletet képeznek.
A falukban előforduló és összefüggésben lévő utczák,
és térek együttesen csak egy részletet, a városok- és
mezővárosokban azonban a körülmények szerint több részletet is képeznek.
102. §.

A gyalog és lovagló utak, továbbá keskeny, alig
néhány láb szélességű patakok, vizvezetések és hasonló
szélességű földszakadások, nem képeznek külön részleteket, hanem a térképbe biztos pontok után „szabad szem
után", berajzolandók.
Ellenben minden folyó egészen felmérendő még akkor
is, ha eredő pontjánál csak néhány lábnyi szélességgel
birna.
103.

§.

A temetők átalában különbség nélkül külön részleteket képeznek.
104.

§.

Ha kételyek merülnének fel az iránt, váljon valamely
földterület külön részletnek tekintendő-e, azon esetben,
véleményes jelentés mellett, a pénzügyministerium határozata kérendő ki.

B.
Részletek kiczövekelése.
105.
Kiczövekelés.

§.

Az egyéni birtok határszéleinek kiczövekelése azért
történik, hogy részint ezen czövekek meghatározása, részint
pedig méretek által a térképen minden birtok hasonképe,
és térfogata előállítva legyen.
A segédnek kötelessége tehát, minden egyes birtok
határszéleit, a legnagyobb figyelemmel és pontossággal
kiczövekelni.
Egy birtokhoz tartozó mivelési ágak határai kiczövekelésénél kiegyenlítések engedélyezvék, ha ezek által a
részletek idoma, és térfogata nevezetes változást nem
szenved.
6*

Szükségtelen kiczövekelések, melyek az idomra és
térfogatra befolyással nincsenek, vagy kisebb mérésekkel
kipótolhatok, szigorúan kerülendők, mivel ezek csak a
munkát szaporítják és nehezítik.
106. §.
Czövekek és lánczméretek czélszerü összeköttetése.

A kiczövekelésnek egy lényeges kellékét képezi a
czövekek és méretek észszerű, és kölcsönös kiegészítést
eszközlő alkalmazása, hogy általok a felvételek helyessége
ellenőriztethessék.
Ebből következik, hogy nem mindazon pontoknál —
hol a birtok, vagy mivelési ág határa az egyenes vonaltól
eltér, — szükséges a czövek alkalmazása, hanem ellenkezőleg, hogy mindazon pontok, melyek méretekkel időveszteség nélkül biztosan megnyerhetők, bemérések által határoztassanak meg.
107. §.
Különös előnynyel alkalmazhatók ily méretek a rendezett községekben előforduló részleteknél, és részletfejeknél, melyek egyenes vonalban fekszenek, és hol elegendő,
ha minden öt, vagy tizedik mesgye csak egy czövekkel
jelöltetik meg, a közbeeső részletek fejei pedig átló mérés
módja szerint beméretnek.
Hasonló tekintetből történnek az átló mérések keskeny párlag-részleteknél, több egymás melletti részletek
területének együttes kiczövekelése, és ezen czövekeknek
megfelelő összeköttetése által.
Patakok- és folyóknál csupán a főgörbületek sarkpontjai czövekeltetnek ki; a közben fekvő ki- és behajlások azonban rendezők által mérendők be.
A mivelési ágak elkülönítésénél előnynyel használhatók a középméretek is.

»

A kiczövekelés csak a háromszögelt szelvények területein eszközölhető, és pedig tájrészenkint.

108. §.

A belső telkek kivételével, a kiczövekelés csakis háromszögelt szelvények területein eszközölhető.
Ez ugyanis szelvényenként, és minden szelvényben
tájrészek szerint vétetik elő.
A menetrend tekintettel a mérnöknek első asztal
állására úgy intézendő, hogy a folyólag számozott czövekek, ugyanazon rendben s minden ugrás nélkül nem csak
egy tájrészben, hanem a többiekbe való átmenetnél is
egymásután következzenek ugy, hogy azok az alakoncz
által könnyen feltalálhatók, a mérnök által pedig nehézség
nélkül meghatározhatók legyenek.
Az átlómenetrend, — t. i. a részleteken keresztül,
— czélszerüen csak hasonló fekvésű hosszú párlag alakú
részleteknél alkalmazható; különben leginkább a mesgyék
menete szerint — föl és le — történik a kiczövekelés,
mely végre a tájrészek okszerűen beosztaudók.
109. §.

Czövekelés a szelvény-vonalak közelében.

A kiczövekelés rendesen minden felvételi lap területén csak a szelvény vonaláig terjesztendő ki.
A czövekek meghatározására kedvezőtlen téreken,
kiegészítés végett a kisebb részletek, melyek a szelvényvonalon túl 40 ölnél tovább nem terjednek, egészen kiczövekelhetők.
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Minden ily esetben azonban, az illető részleteknek,
vagy azok részeinek a szelvényvonal körül eső közös
pontjai kiczövekelendők, és a térkép mind a két szelvényében külön meghatározandók.
110. §.
Kiczövekelése a belsőségeknek és városoknak.

Egy község belső telkeinek kiczövekelése — melylyel
a segéd az első szelvény háromszögelésének befejezéséig
foglalkozhatik — csak a házak homlokzatára, és a gazdasági udvarok azon pontjaira szorítkozik, melyek összeköttetésük által — a közbeeső pontok bemérésére —
szükséges vonalakat szolgáltatják.
A gazdasági udvarokban szétszórva fekvő kissebb istállók, és változékony gazdasági épületek a kiczövekelésnél
figyelembe nem veendők.
Városokban czövekek helyett, az utczák homlokzatán
a házak számoztatnak.
Görbe vagy szabálytalan, valamint terjedelmesb épületek részleteire nézve, az udvartéreken a mérnök mérőasztallal metszék vonalakat határoz meg, melyekből valamennyi felveendő tárgyak bemérendők.
Két ölnél hosszabb rendezők lehetőleg mellőzendők,
és kereszt-, ellenőrzési-, vagy pedig sugáron eszközlendő
méretekkel pótolandók.
111. §.

Czövekefés módja sugármeneteknél, és a fák jelzésénél.

Osztott erdőségek, és egyéb részlet-csoportoknál, melyeknek pontjai sugármenet által vétetnek fel, az álláspontok külön czövekek által jelölendők meg.
Ezen lánczczal mérendő pontok köztávolságai tengelyekül szolgálnak mindazon rendezőknek, melyekből az
egyes mesgyék kiczövekelt pontjai bemérendők.
Az erdő-mesgyék pedig, melyek háromszögelés által
meghatározhatók, kijeleztetnek, azaz a közeleső alkalmas fákra egybevetőlegesen különbféle alakokban, deszkácskák köttetnek fel, hogy igy ama mesgyék, ezen jelzőpontok irányzatainak merőlegesei által bemérhetők legyenek.
112. §.

Községi határok kiczövekelése.

A község határvonalának kiczövekelésénél valamennyi
határjelek, a határleirási jegyzőkönyv szerint keresendők fel.
Ha ez alkalommal a tényleges határvonal, és a leirás
között netalán különbségek fedeztetnének fel, ez esetben
az 52-ik §-ban érintett eljárás követendő.
113. §.

Egyes földrészletek kiczövekelése.

Az egyes földrészletek kiczövekelésénél, a segédnek
a 74—104. §-okban foglalt határozványok értelmében, és
az ezek felvilágosítására szolgáló VIII. és IX. számú minták szerint kell eljárni.
114. §.

A kiczövekeléseket a mérnök és a felügyelő tartozik megvizsgálni.

A kiczövekelés helyességéről a mérnökön ldvül, a
felügyelő is tartozik a helyszínén gyakran meggyőződni,
s a leletet a felvételi előrajzban mindannyiszor feljegyezni.
115. §.

Birtokigtatás.

A kiczövekelésnél minden egyes földrészletre nézve
annak mivelési ága, a birtokos neve és házszáma, továbbá
a düllő neve, és egyéb megnevezése azon határrésznek
nyomozandó ki, melyben a földrészlet fekszik.
7
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Ezen adatok, az adóhivatalok által szerkesztett ebbeli
névjegyzékek, és a düllő leírások nyomán, birtokbemondók, vagy az illető birtokosok közreműködésével, nagyobb
zárt erdőségeknél pedig a kezelő erdész, vag}" kerülő
segítségével szereztetnek meg.
116. §.
A birtokbemondók kiállítása.

A község a birtokbemondókat ingyen állítja ki, és
tartozik e czélra alkalmas, igazlelkü, és a helyi viszonyokkal jól ismerős egyéniségeket választani.
A mérnöknek egy időben rendesen csak egy birtokbemondót szabad igénybe venni, és ez mindenkor egy
nappal előbb a község elöljárósága által egy bizonyos
düllőbe kirendelendő.
Ha a birtokbemondók az igényeknek meg nem felelnek, más alkalmas egyének által felcserélendők; ha pedig
valamely községben e czélra alkalmas egyének egyátalán
találhatók nem volnának, akkor a mérnök felszólítására
tartozik minden birtokos saját birtokát a részletek végén
czövekekkel megjelölni, és ezekre saját nevét és házszámát olvashatólag feljegyezni.
117.

§.

Ha valamely birtokbemondása kétséges, azon esetben
a gyanítólagos birtokosok és a szomszédok a mérnök által
felszólitandók, hogy vagy ők személyesen, vagy pedig megbízottjaik a helyszínén jelenjenek meg.
A mennyiben pedig az illetők e felszólítást figyelembe
nem vennék, előidézésök eszközlésére a községi elöljáróság
felkérendő.

c.
Felvételi előrajz.
118. §.
Rendeltetése.

A felvételi előrajz egy szabad szem után eszközlött
(a la vue) felvétel, mely a kiczövekelt pontok számainak,
és a méreteknek feljegyzései mellett, a részleteknek hű
alakját tünteti elő.
E szerint itéli meg a mérnök a felvétel iránysugarainak hosszát, és összeköti a térképen meghatározott
pontokat; ebből veszi továbbá a segéd a birtókvázlatok
készítéséhez szükséges adatokat, és végre ez oszlatja szét
a helyszíni munkálatok kidolgozásánál, vagy a térképtárban
felmerülhető kétségeket.
Szükséges tehát, hogy a felvételi előrajz ezen rendeltetésénél fogva tisztán és érthetően kiállítva, helyes,
természethü és kimerítő is legyen.
119.

Mértéke és összefüggése.

§.

Rendszerint a felvételi előrajzok ugyanazon mértékben készítendők, mint a térképek, belső telkeknél azonban
kivétel nélkül, továbbá igen csekély térfogatú részlet-csoportozatoknál duppla — szükség esetén pedig — még
nagyobb mérték szerint is külön lapokon rajzolandók.
Egy egészen betöltött szelvény, a belső telek kivételével négy kiüön, de egyenlő nagyságú felvételi előrajzból
áll, melyeknek nem csak egymás között, hanem a csatlakozó szelvények előrajzaival is, tökéletes összefüggésben
kell lenniök.
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120. §.
Pontok felrakása, és a felírás.

A felvételi előrajznak megfelelő helyessége tekintetéből, köteles a segéd a mérnök által háromszögelt jeleket
lapjára átrakni, és az egyes lapok tökéletes összefüggése
végett, minden befejezett lapnak szélpontjait a következőbe is áttenni.
Minden szelvénynek összetartozó negyedlapjai a felső
szélen balról fekete római számokkal I-től IV-ig, és a
szelvény megnevezésével; jobbról pedig az eredeti szelvény
arabs számával, jelölendők meg.
1 2 1 . §.

Készítési módja.

A kiczövekeléssel egyszerre a felvétel előrajzolása is
történik, melynek készítésénél a segéd ugyanazon szabályokat, csak kevesebb félénkséggel követi, melyek a mérőasztal kezelésére előirvák.
Elhajlások, és hibás rajzolások kikerülése végett, a
segéd czövekelő asztalát lapjára átrakott, s háromszögelt
pontokra, vagy — az eltérés tekintetbe vételével — a
tájola szerint tájékozandja, továbbá minden egyes lapra a
díillők határait, és a hegygerinczek menetét körvonalozza,
a czövekelt pontok egymástóli távolságát lépésekkel megmérvén, azt arány mértékben lapjára jegyzi, és álláspontját a fennebbi pontokból hátmetszések által időnként határozza meg.
A helyes arány és tájékozásnak betartása végett
szükséges, hogy a kezelési különbzet, ne egyszerre, hanem
a munka folyama alatt lassanként egyenlíttessék ki.
A részletek berajzolása mindjárt a mezőn téntával
eszközlendő.
122. §.

Kirajzolása.

A közönséges czövekek egyes, a közös czövekek pedig kettős körrel és számaikkal jegyeztetnek meg.
Mindazon részleteknél, melyeknek alakja különféle
irányú tört vonalak által képeztetik, a törtszögek megfelelő ki- vagy behajló szögletjegyek által előtüntetendók,
hogy a felvételi előrajznak a térképpel való összehasonlításánál, egyszersmind a czövek eltérő meghatározásának
oka is vizsgálható legyen.
Több mivelési ágból álló egyéni birtok határai, valamivel vastagabb vonalak által különböztetendők meg, az
abban előforduló mivelési ágak válaszvonalaitól.
123.

Beirása.

§.

A felvételi előrajzokban, minden egyes részletben a
birtokos házszáma, lakhelye, és — hol azt a hely csak
engedi — annak kereszt- és vezetékneve, és a részlet
mivelési ága beigtatandó.
Azonkívül még a helységek, telepítvények, puszták,
majorságok és düllök nevei, egyes házak, gyárak, hámorok,
romok, vizek, nagyobb erdőségek és állandó gyalogutak
elnevezései; határvonalakat tartalmazó szelvényeknél pedig
a csatlakozó község, kerület, vidék, szék, megye és ország
neve, erdei, mezei és közlekedési utaknak, valamint azon
községeknek nevei, hová ez utak vezetnek, mind pontosan
bejegyzendők, hogy ezen adatokat későbben a birtokvázlatba, és a térképbe átvenni lehessen.
A térképezés megfelelő elősegítése, és a földszin
alakzatának természethű előállithatása végett, a felvételi
7*
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előrajzba továbbá minden kiváló hegycsúcsok elnevezései
beirandók, és a hegygerinczek menetei mellékágazataikkal
együtt, a meghatározott pontok alapján erős szakadozott
vonalakkal megjelölendők; valamint a vidék mindazon nevezetességei és ritkaságai, melyek állandóságuknál fogva a
helyszínrajzra nézve érdekes adatokat szolgáltatnak, pontosan felveendők. Ez utóbbi a térképezést illető adatok
azonban, egyedül csak a földmivelési térképekbe vezetendők be.
Végtére a felvételi előrajzba még a vizsgálatok eredményei is, és pedig a lánczczal eszközölt minden próbamérések veres vonalakkal, a czövekek irányozása pedig
rövid, veres húzásokkal megjelölendők.
124.

§.

Igen csekély területü részletek, melyekben a birtokos
beigtatása a hely szűke miatt lehetetlen, és melyek ugyanazon birtokos nagyobb részleteivel határosak, ez utóbbiakkal kapocs által összefoglalandók.
Ha pedig ezen
donai lennének, ez
meg, maga a birtok
lapnak üres helyén,

kis részletek idegen birtokosok tulajesetben csak egy betűvel jelöltetnek
igtatása pedig ezen betűvel együtt a
vagy szélén eszközlendő.
125.

A szelvény és szelvényvonalak kihúzása.

§.

Mihelyt egy lapon a helyszini munka befejeztetett,
azon a szelvényvonalak kihuzandók, a többi csatlakozó
vonalak pedig kipontozandók; minek megtörténte után a
felvételi előrajz illető lapja a mérnöknek adatik át.
A mellékelt VIH. s IX-ik számú minták, a segédnek
a felvételi előrajzok készítésénél zsinórmértékül szolgálandnak
126. §.

Egybehasonlítása és aláírása.

A mérnök a térképen előállított minden összeköttetésért felelős; mig ellenben a felvételi előrajzokban előforduló összeköttetési, és egyéb igtatási hibák a segédet
terhelik.
A mérnök egybehasonlítja a felvételi előrajzot a térképpel , a segéd ellenben ugyanazt a birtok-vázlattal,
mind a kettő kötelessége tehát a felvételi előrajzban minden egyes részletet veres téntával, illetőleg láttamozási
vonással megjelölni, és az előrajz minden lapját ezen kitétellel „egybehasonlította" aláírni.
Ezen aláírások által magokra vállalják a felelősséget
mindazon eltérésekért, melyek egyfelől a felvételi előrajz,
térkép és birtokvázlat, és másfelől a természet között felmerülnek, a mérnök pedig azonkívül még a térképen felvett részletek alakbeli jellegében gyanítható hiányosságokért is.

%
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127.
Feltalált hiányok kijavítása.

§.

A birtokigtatás helyszini igazolásánál az összeköttetésben, a birtokigtatásban, és a mivelési ágak kimutatásában feltalált hiányok nem csak a térképben, és a birtokvázlatban, hanem a felvételi előrajzban is, még pedig ez
utóbbiban azonnal kijavítandók.
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Átadása és elhelyezése.

120. §.

A felvételi előrajzok községenként az egyes szelvények sorrendjében összefüzetnek, és a felmérési munkálattal a térképtárnak átszolgáltatnak, ott pedig további
használatra őriztetnek.

D.
Mérőasztallal való felvétel.
1. Átalános szabályok.
129. §.
A

katasteri

felmérésnek

szabályszerű

mértéke, felvételi lapjai,

vagyis szelvények.

A részletes felvétel szabályszerüleg 1" = 40° léptékű kisebbített mértékben 25 hüvelyk hosszú, és 20
hüvelyk magas (7. §.) szelvényeken, vagy felvételi lapokon
eszközöltetik, minek folytán egy ily lap keretén belül
500 [^j hüvelyk, vagy 1600 [ j öles alsó-austriai holdnyi
területet foglal magában.
130. §.

A szelvényvonalon túli felvétel.

A felvétel azon részei, melyeknek függélyes távközei
a szelvényvonalon túl l'/a hüvelyknél többet nem tesznek,
a szelvényre vétetnek fel, azon számíttatnak és rajzoltatnak ki.
A túlhatolt szelvényvonal csak pontozásokkal jelölendő meg.
131. §.

Felvétel könnyítése kivételes esetekben.
(A szelvények áthelyezése.)

Kivételes esetekben, midőn a csatlakozó szelvények
összefüggő részei egy lapra helyesebben felvehetők, vagy
ha az érintkező szelvényeknek háromszögelt pontjai alapján a háromszögelés, és a felvétel helyesebben, és könynyebben eszközölhető; nagyobb fölvételi részek a szelvény
illetékes helyén kívül, annak más alkalmasabb üres terén
is, vagy pedig a csatlakozó szelvényre felvehetők, ha ez
által a szelvények száma nem szaporíttatik.
Ezen könnyítés alkalmazásánál a valódi szelvényvonalak éles vonallal kihuzandók, ellenben az alakult uj
szelvények vonalai kipontozandók.
Szelvényvonalak, melyek a felvételen keresztül mennek, csak az egyenszög vonalain kivül, és pedig annak
mind a két oldalán kihuzandók.
132. §.

Felvételek félmértékben.

Ha valamely község határában összefüggő nagy erdőségek, vagy csekély termő képességgel bíró terjedelmes
mivelési ágak fordulnak elő, akkor ezek, sőt hasonló esetben egyes községek is (1" = 80° lépték szerint) félmértékben mérhetők fel, ha t. i. ezen mérték alkalmazása a
helyszíni munkára nézve, nevezetes időnyerességet eredményezne.

Félmértékböl a szabályszerű mértékbe való átvitel.

E felett azonban a felügyelő előszeresen, vagy pedig
a mérnök javaslata folytán határoz.
A félmértékben felvett lapok, a mérnök által még az
illető községben a szabályszerű 1" = 40° mértékbe átváltozandók.
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E czélból előbb a részletek főgörbületeinek pontjai,
metszékek, és rendezők által a szelvényvonalaktól, egész
mértékbe átviendők.
Ezekből ismét a közbeeső pontok kereszt és ellenőrzési méretek, s ezeknek összeköttetései, vagy az igy
nyerendő uj metszékek által; végre a többi pontok rendezők segítségével határozandók meg.
A félmértékben felvett lapok azután melléktérképek
gyanánt használandók.
A részleteknek számozása, kiszámítása, és kirajzolása
az átváltoztatott szelvényeken eszközlendő.
133. §.
Duppla mértékbeni felvétel melléktérképeken.

Városok, mezővárosok, faluk belső telkei, sőt némely
községek egész területei is, ha nagyobb részben kis részleteket tartalmaznak, duppla, azaz 1" = 20° mértékben
felmérhetők.
Egyes határrészeknek duppla mértékben leendő fölvétele iránt a felügyelő, egész községek, sz. k. városok,
nagyobb mezővárosok beltelkei tekintetében pedig a pénzügyministerium határoz.
134. §.

Duppla mértékbeni melléktérképek kezelése.

A duppla mértékben eszközlött részenkénti felvételek
szintén melléktérképek, melyek a részleteket egészen egy
közös körület széléig, az illető eredeti szelvények tájékozása szerint tüntetik elő, mely közös körület szélső pontjaihoz azonban, a rendes mértékű szelvényben is szoros
csatlakozásnak történnie kell.
A rendes mértékű szelvénylapnak ennek folytán üresen maradandó terén, egy betűvel utaltatik a melléktérképre, melynek átváltozása, a szabályszerű mértékre elmarad , miután az a kőmetszés alkalmával megtörténend,
mikor t. i. a melléktérkép is, a nyilvántartás használatára
eredeti mértékében szinte kőbe vésetni, és kinyomatni fog.
135. §.

Egyes igen csekély térfogatú részleteknek felvétele.

Ha valamely község területén egyes igen csekély térfogatú részletek fordulnak elő, melyek 1" = 40 öl mértékben a kívánt pontossággal felmérhetők nem lennének,
ugy ezek 1" = 20°, vagy szükség esetében 1" = 10°
mértékben veendők fel, még pedig vagy a lapnak üres
terén, vagy pedig külön melléktérképeken.
Erre vonatkozólag különben az előbbeni 134. §. foglalt szabályok bírnak érvénynyel.
136. §.

Fölvétel négyszeres mértékben.

Négyszeres, (vagyis : 1" = 10 öl lépték szerinti)
felvétel csak azon esetben engedhető meg, hogy ha az
illető adóközség a felmérés okozta kötelezettségein felül,
ínég a költségeknek a pénzügyministerium által meghatározott bizonyos részét is elvállalja, és azoknak megtérítésére magát kötelezi.
137. §.

Erődök, vagy megerősitett várművek felvétele.

Ha a felmérendő községek területén erődök, vagy
megerősített várművek léteznek, akkor az országos hadparancsnokság azon intézkedés megtételére keresendő meg,
hogy a mérnöknek a várparancsnokság által, egyetértve az
erődítési igazgatósággal azon határ jelöltessék ki, meddig
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ő minden nehézség nélkül, vagy talán az erődítési igazgatóság kiküldöttjének közvetlen felügyelete mellett, eszközölheti a felméréseket.
Ezen megkeresés alkalmával a minták odacsatolásával
megjelölendők egyszersmind mindazon adatok, melyek a
katasteri utasítások értelmében szükségesek a mérnöki
felvételtől kizárt várműrészek felméréséhez, minek folytán
ezek az erődítési igazgatóság által szerkesztendők, és a
pénzügyministeriummal a község munkálatának kiegészítése
végett közlendők.
"
Ezen a várparancsnokság által is láttamozott vázlatok, melyekbe természetesen a várművek be nem rajzoltatnak, a térképekhez csatolandók.
A mérnök magát a várparancsnokságnál, vagy ennek
hiányában a katonai hatóságnál jelenti, és ezen szabályok
szerint pontosan jár el.
138. §.
Együttesen felmért, összekapcsolt, és bekeblezett községek.

Az együttesen felmért, és összekapcsolt adóközségek,
valamint a bekeblezett községek is, az eredeti térképen
közösen tüntettetnek elő.
A közös határvonalak a határleirási jegyzőkönyv
szerint határ, és közegyezési jelekkel ellátandók.
139. §.

Községi határok.

A községi határvonalak kivétel nélkül mind a két
községben felmérendők, a határleirásokkal egybehasonlítandók, és ha eltérések fedeztetnek fel, akkor ezek a helyszínén megvizsgálandók, s szükség.esetében pótjegyzőkönyvekkel kijavítandók. (52. §.)
140. §.

Határvillongások.

Ha a részletes felmérés idejében a fenforgott határvillongások még kiegyenlítve nem volnának, ez esetben a
peres terület azon községhez méretik, mely annak tettleges
birtokában van. A peres vonal azonban úgy a térképen,
mint a birtokvázlaton, egy öl széles czinober veres vonallal befoglaltatik, és megfelelő kitétellel, például: „N. községnek igényvonala" láttatik el.
141. §.

Napszámosok kiállítása.

A községek kötelesek minden mérnöknek a műszerek, jelpóznák, és czövekek hordására, naponként 7—9
és pedig 16 évet meghaladó fértinapszámost, és szükség
esetében még egy famászót is ingyen kiállítani, kik valamennyien a politikai hatóságok közbenjárásával, a községektől megfelelöleg kárpótoltatnak.
Ha városok, vagy önálló adóközségeket képező nagyobb birtoktestek, a szükséges napszámosokat ki nem
állítják, a politikai hatóság azonnal fog az iránt intézkedni, hogy azok a legközelebb fekvő községből megfelelő
tizetés mellett állíttassanak ki, még pedig a kötelezettek
rovására.
142. §.

Kártételek kerülése.

A részletező mérnöknek a szőlők, és a gyümölcsfák
kímélése kötelességgé tétetik. Hasonlókép kerülendők erdőségekben az átvágások, és a nagyobb ritkítások; e helyett
más, a szabad kilátást elősegítő módozatok alkalmaztassa8*
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nak, mint például a kijelzések. Kisebbszerü, és kevésbbé
káros ritkítások is, csak az illető birtokosok közbenjötte
mellett, és a mennyiben ez által a felmérés pontossága
nem szenvedne, azok kívánsága szerint foganatba veendők.

2. Műszerek, és egyéb segédeszközök.
143. §.
Műszerek.
*

A részletes felmérésnél következő műszerek szükségesek :
a) A felügyelőnek:
Egy szelvénykeret, egy felrakó műszer léptékkel, és
három rudkörzővel, egy üvegmásoló műszer, egy
beosztott térszámitó, két üveglemezzel, három térszámító, három szorzó, vagy százas körző, azaz 100
öl feszítéssel a kisebbített mérték szerint;
b) a mérnöknek:
Egy mérő-asztal négy táblával, egy távcsöves irányvonasz, egy a szelvény egyenszögének szerkesztéséhez szükséges, és pontos léptékkel ellátott rézvonasz,
a hozzátartozó háromszögekkel, két rudkörző, egy
tájola, egy szintező, egy ónfüggély, egy tizedes öl
rúd, egy 10 öles tizedes láncz, egy mérőszalag, egy
napernyő, egy nagy esernyő, egy tökéletes rajzeszköz, a rendezők, és az átlóvonalak méreteinek felrakására szolgáló műszer, egy térszámító rézből, egy
távmérő, és egy szorzó körző;
c) a segédnek :
Egy rajzasztal, egy kisebbszerü tájola, és egy irányvonasz.
144. §.

Műszerek vizsgálása a felügyelők által.

A felügyelők kötelesek a mérőműszereket gyakran
vizsgálni, és ezeknek jó karban levő létökről meggyőződni.
«
Különösen arra kell ügyelniök, hogy a távcsöves
irányvonasz a X. számú melléklet szerint, és a mérőlánczok is helyesen igazítva legyenek.
Hiányos műszerek a felvételnél semmi ürügy alatt
sem türendők.
145. §.

Jelpóznák, czövekek, és alakrudak előállítása és leírása.

é

A felméréshez szükséges jelpóznák, czövekek, és
alakrudak minden mérnöknek a község által ingyen állítandók elő.
A jelpóznák a részletes háromszögelésnél 12 láb
hosszú egyenes póznákból állanak, felső végükön bemeszelt kereszt-deszkákkal, melyek szintúgy, mint a graphikus jelek (10. §.) két láb hosszú szekrényekben erősíttetnek meg.
A szalmacsóvás rúdak, melyek a szelvény-vonalak
kitűzésére, és a fák kijelzésére használtatnak 6 láb hoszszuságuak.
A czövekek % hüvelyk vastag, 2% hüvelyk széles,
és 18 hüvelyk hosszú deszkadarabokból állanak, melyek
felső végükön simára faragtatnak, hogy számokat lehessen
rájok irni, alsó végükön pedig hegyesek, hogy a földbe
könnyen beverhetők legyenek.
Alakrudakul kerek, egészen egyenes, 3—4 öl hosszú
póznák használtatnak.
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3. Részletes háromszögelési hálózat.
146. §.

A szelvény egyenszőgének, és a háromszögméreti
fölrakása.

pontoknak

A felragasztott lapon a mérnök a részletezési szelvény egyenszögét szerkeszti, és annak átlóját, és oldalait
beosztott rézvonaszszal, vagy rúdkörzővel ellenőrzi.
A szelvény vonalait öt hüvelyknyi távolokban egyenlő
részekre osztja, és a felügyelőtől átvett pontok vázlatán
kimutatott távközök szerint, mind a négy rendű hálózatnak háromszögméreti pontjait felrakja, és ezeknek helyességét a távközök egészítékei által ellenőrzi.
A mérő-asztal biztosabb tájékozhatása, és az elhajlások kikerülése végett, tartozik a mérnök, épen ugy
mint a graphikus háromszögelésnél a csatlakozó szelvényekben fekvő háromszögméreti pontok felé eső tájékozási
vonalakat, vagy ha az alapvonal igen rövid lenne, azon
pontokat, hol annak iránysugara a szelvényvonalakat átmetszi, a 111. számú mellékletnek első és második példája
szerint kiszámítani.
A háromszögméreti pontok könnyebb, és biztosabb
feltalálhatása végett, a mérnök azoknak a háromszögméreti munkálathoz tartozó helyrajzi leírásait is átveszi.
(5-ik és 14-ik §.)
147. §.

Hálózat kitűzése.

A részletes háromszöghálózatnak kitűzését maga a
mérnök végezi.
Ennek foganatosításánál minden szelvényben a háromszögeléshez, és az illető részletes felméréshez szükséges vezér- és álláspontokat, külöuös tekintettel a meghatározandó hegygerinczek menetére állítja fel, s nyilt területen
minden szelvény vonalát is pontosan tűzi ki.
Különösen pedig arra ügyelend: hogy ily jelek minden szelvény-vonal hosszában és közelében legalább 3
számban, továbbá a hol lehetséges a szelvény sarkain, és
végre a községi határok hosszában körülbelül 200 ölnyi
közökben állíttassanak fel.
Ezen jelek főleg a szelvények, és községek közötti
csatlakozásnak alapul szolgálván, semmi ürügy alatt sem
vihetők át egyik szelvényből a másikba, hanem mind a
két csatlakozó szelvényben külön háromszögelés útján,
egymástól függetlenül határozandók meg.
148. §.
Ha a szelvény sarkai közelében területi akadályok
miatt közös jelek felállítása lehetséges nem volna, akkor
a mérnök a háromszögelésnél egy, mind a két szelvényben
függetlenül meghatározott közös pontból, a szelvény sarkának irányában, egy távolabb eső, tisztán kivehető tárgyat választ, melyre mind a két szelvényben irányozási
sugarakat húz.
A két szelvény vonalai, ezen irányozási sugarak által
átmetszetnek, és ezen metszési pontok helyettesítik a
szelvény sarkában hiányzó jelt, mivel azoknak a szelvények sarkátóli kölcsönös távolságából az e helyen előfordult elhajlásnak nagyságára következtetni, s e szerint a
csatlakozást véghezvinni lehet.
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149. §.
Pontok vizsgálása.

A hálózatnak kitűzése után, a mérnök az egyes
szelvények alapját képező háromszögméreti pontok vizsgálatát veszi elő.
Mindenek előtt ugyanis azon csúcs pontra megy.
melyből a sugarak kiszámítása által a leghosszabb tájékozás nyerhető, s onnan vizsgálja, váljon a többi pontokra
irányzott sugarak a térképre felrakott pontokkal tökéletesen egyeznek-e, vagy nem.
. - .
Ha valamennyi háromszögpontnál eltérés mutatkoznék,
akkor ezen álláspontot el kell hagynia, s hasonló eljárás
mellett a többi háromszögpontokon a hibát keresnie.
Mihelyt a hibát feltalálta, s megállapítá, hogy az
csak egy pontban van, ezen pont azonnal újból meghatározandó.
Ha pedig a hibáról egész biztossággal nem állítható,
hogy az a háromszögpontjainak csak egyikében rejlik, és
ha ez 1000 ölre egy ölnyi különbzetnél többet nem mutat, akkor a hiba a XI. számú mellékletben foglalt példa
szerint, az illető pontok között arányosan elosztandó.
Ellenben, ha a pontok eltérése a fentebb említettnél
nagyobb, akkor a mérnök által azonnal jelentés teendő a
felügyelőhöz, ki a helyszínén, a még netán lehetséges kiigazítást maga eszközli , vagy pedig pótháromszögelést (27.
§. b) pont) rendel el.
A mérnök ez alatt a háromszögelést más csatlakozó
szelvényekben folytatja.
150. §.

Eljárás nagyobb eltéréseknél.

Nagyobb eltéréseknél, ha azok háromszögméretileg
meghatározott pontokat illetnék, a 20. §. szerint kell
eljárni, és az előfordult kiigazításokat minden pontra nézve,
nem csak a háromszögelési lapon kijavítani, hanem ezt a
szomszédos mérnökkel miheztartás végett is közölni.
Ha ily kiigazított pont két vagy több szelvény csatlakozásánál közös lenne, magától értetik, hogy a kiigazítás, mely minden körülfekvő pontra való tekintettel foganatosítandó, egyszersmind minden csatlakozó szelvényben
előveendő.
151. §•

Pontok meghatározása.

i

Minden egyes szelvény háromszögelése a szelvényvonalaktól kezdve annak közepe felé eszközlendő, s minden
pont csak akkor tekintendő helyesnek, ha az legalább is
3 irányvonal által, a mennyire lehetséges, 60 fokú szög
alatt metszetik át.
Egyátalában a graphikus háromszögelést illető szabályok (17—20. §-ig bezárólag) itt is alkalmazandók, szoros kötelessége maradván a mérnöknek, hogy e mellett a
háromszögméreti hálózat minden pontjait, kivétel nélkül
használja fel, melyek az illető szelvényben előfordulnak.
A jelek lánczméretek általi meghatározásának, kivételesen csak siktéreken, biztosan háromszögelt pontokból
harántos, vagy egyszerű metszetek ellenőrzéséül lehet
helye.
Minden állandó, a szelvénykeretében létező tárgyak,
mint: tornyok, szobrok, keresztek, utmutató jelek, gémes
kutak s. t. b., mint biztos támpontok, további használat
végett, pontosan meghatározandók.
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A részletes háromszögelésnél a támtü, és a tájola
egyátalában nem használandó.
152. §.
Megjelölése a térképen.

A részletes háromszögelésnek egy szelvény minden
részeiben befejezettnek, és a meghatározott állandó tárgyaknak, valamint a közös, és háromszögméreti jeleknek
két öl átmérőjű kis tuskörökkel megjelölteknek kell lenniök, mielőtt a szelvény részletes fölvétele megkezdetnék.
E pontok közegyezési jelei a szelvény részletes fölvételének befejezése után rajzolandók ki tussal.
Hogy pedig a kiczövekelés akadályozva ne legyen,
tartozik a mérnök a részletes fölmérés alá vett szelvényen
kivül, előre még egy másikat is háromszögelni.

4. Bészletek felvétele.
153. §.
Felvétel tájrészenként.

i

Mihelyt egy szelvényben a háromszögelés, és kiczövekelés bevégeztetett, a mérnök az egyes részletek felvételét veszi elő.
E felvétel alkalmas tájrészenként történik, melyeket
a mérnök területi viszonyok szerint megállapít.
Ezek körületeit a felvételi előrajzok, és a háromszögelés segélyével a térképen ironnal pontozott vonalak által
gyengén jelöli meg, hogy a sugarakat túlságos hosszúságban ne húzza.
154. §.

Fölvétel háromszögelés által.

A hol csak a földsziue engedi, a czövekek meghatározása irányozás, és metszés, azaz háromszögelés által
történik.
A mérnöknek ezen műtéteinél ügyelnie kell arra,
hogy a felmérendő tájrészek mindenkor oly állásokból
határoztassanak meg, melyek ugyanazon táj részek körületén kivül esnek. Elhajlások kikerülése, illetőleg a tájékozás betartása végett, tartozik a mérnök működése közben
több háromszögelt jelekre való irányozás által a tájékozásnak helyességéről meggyőződni, és a csatlakozásnál
néhány czöveket a már bevégzett részből is, ellenőrzési
metszések által megvizsgálni.
A meghatározandó czövekek irányozhatása végett,
köteles az alakoncz a sorrendben számozott czövekek
mindegyikére zászlóját fölállítani, és fölöttök mindaddig
függélyes irányban tartani, még csak a mérnöktől adott
jel által a következő czövekre nem küldetik.
A mérnök a zászlóra élesen irányozván, a szelvénynek azon helyére, hová az illető pont körülbelül esni fog,
ironnal egy rövid sugárvonalat húz, és arra a czövek számát följegyzi.
• Ezen sugarakat a mérnök egy másik alkalmas állásról, az egyes pontok azonosságának figyelembe vételével,
lehetőleg merőlegesen metszi, mely végre a már egyszer
irányzott czövekeket az alakoncz által újra bejáratja.
A péczézendő átmetszési pontok, az egyes czövekek
kölcsönös fekvését, a mérő-asztalon kisebbített mértékben
mutatják.
A mennyiben egyes pontok hegyes szög alatt metsződtek volna, akkor a mérnök azokat még egy harmadik
9*
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alkalmasabb álláspontból is tartozik egy biztos ellenőrzési
metszés által meghatározni.
A czövekek meghatározásánál támtü használható.
155. §.
Jeladás.

A jeladás az alakozásnál, mig az alakoncz látható,
zászlóval; ellenkező esetben pedig kürtökkel, és mind a
két esetben lehetőleg egyenlően eszközlendő.
156. §.

Átlómérés.

Keskeny, és majdnem párlag alakú részletek hajlásait
átlómérés által kétféleképen lehet meghatározni, t. i. vagy
iránymetszések, vagy lánczméretek által.
Az első mód szerint, a párlag részleteket keresztülmetsző átlóvonalon három zászló, vagy csóvás rúd tűzetik
ki, hogy az alakoncz az átlóvonalak által ugyanazon
irányban metszett mivelési ág, és birtokhatárvonalak minden pontjaira kitűzhesse zászlóját, mi alatt a mérnök e
tájrészen kivül oly állást választ, melyből az átlóvonalakat, a részletek határpontjain, a zászlóra történendő irányozás által, lehetőleg merőlegesen metszhesse.
Az átlómérés előtt azonban a mérnöknek előbb a
tervezett átlóvonalak végpontjait kell megvizsgálnia, váljon
azok élesen metsződnek-e. Ha egyik, vagy mind a két
végponton eltérés mutatkozik, akkor a mérnök által elébb
a végpontok tökéletesen határozandók meg.
A második mód szerint egy tájrésznek minden átlóvonalai mindég egy és ugyanazon irányban, például keletről nyugat felé lánczczal megméretnek, s minden birtok
határszélénél az illető méretek a kiindulási ponttól kezdve
feljelöltetnek, és a térképre felrakatnak.
Ha az átlóvonalak egész hosszában a térképpeli öszszehasonlitásnál engedélyezett különbségek mutatkoznak,
ezek a közbeeső méretek között aránylagosan osztandók el.
A mennyiben pedig ezen különbzetek az engedélyezett határt (200. §.) túlhaladnák, a kiindulási pontok újonnan határozandók meg.
157. §.

Lánczméretek, sugármenetek, ugró állások, és kijelzések.

Erdőségekben és csalitos tájakon a részlet-czövekek
meghatározása, vagy:
1. sugármeneteken eszközlendő, lánczméretek által, a
tájola használata nélkül; vagy:
3. lánczméretek által, ugró állásokon a tájola segítségével, vagy végre :
3. kijelzés által történik. (111-ik §.) A láncz és
mérőruddal előveendő mérések mindenkor a mérnökileg
vagy segédjének felügyelete alatt, a legnagyobb óvatossággal eszközlendők, s kellőleg ellenőrzendők.
Egyenetlen területen, különösen pedig meredek hegyeken, a lépcső mérések alkalmazandók, mely eljárásnál
a láncz, vagy mérőrud mindenkor vizszintes fekvésbe
hozandó.
A két első esetben mindég valamely pontosan háromszögelt pontból kiindulva, a sugármenet félbeszakítás nélkül egy másik biztosan meghatározott pontig folytatandó,
s evvel csatlakozásba hozandó.

Azon eltérésből, mely a térképen meghatározott, és
a fentebbi módon nyert végpont között mutatkozik, a
mérnök az elkövetett hiba nagyságára következtethet, mind
a lánczméretek, mind a tájékozás tekintetében.
A hibának az egész hosszúsághoz való aránya szerint, a mérnök a 200. §. nyomán megítélheti, váljon a
mutatkozó különbzet aránylagosan elosztható-e, vagy pedig
a hibát ismételt lánczmérésekkel fölkeresni, és helyreigazítani kell.
Ezen hibának szétosztása a XII. számú mellékletben
foglalt eljárás szerint eszközöltetik; mindazáltal az eredeti sugármenetnek a térképen láthatónak kell maradnia
mindaddig, mig a felügyelő azt megvizsgálja.
Két biztos kiindulási végpontokból a vonal közepe
felé irányzott mérések, minden körülmények között tiltvák.
A harmadik esetben a kitűzött fajelek irányozás, és
metszés által határoztatnak meg, s minden metszés egy
harmadik irányozás által ellenőriztetik.
Részletezett erdőségek, és erdős határszelvények felmérésénél, ama óvatosság szükséges, miszerint az illető
részletes szelvény számára előbb háromszögelés által, fél
vagy negyedmértékben elegendő támpontok határoztassanak
meg, hogy ezekhez azután a sugármenetek csatlakozhassanak.
158. §.
Városok, és zárt helységek felvétele.

Városok, és zárt helységek fölvételénél, a mérnöknek
előbb az utczahálózatot a mérő-asztalon sugármenetek
segélyével akkép kell meghatároznia, hogy minden sugármenetek a helység területén kivül, vagy belül tökéletesen,
és szorosan háromszögelt pontokhoz csatlakozzanak. Az e
mellett mutatkozó eltérések az előbbi 157. §-ban szabályozott eljárás szerint helyreigazítandók.
Ha az utcza hálózata megállapítva lett, akkor ebből
irányozás és lánczmérés által az egyes házcsoportok körülete, s az így nyert támpontok alapján a csoportok belseje méretek, és a metszékekre felrakandó rendezők segélyével határozandó meg. (110. §.)
159. §.

Metszett részletek fölvétele.

Metszett részletek, azaz olyanok, melyek két, vagy
több szelvénybe esnek, egészen a szelvényvonalakig felvétetnek, azoknak közös, vagy csatlakozási pontjai pedig
minden szelvényben háromszögelés által határoztatnak meg.
Ha e részletek a 109-ik §-ban felsorolt okoknál
fogva a szelvényvonalakon túl is kiczövekeltettek, akkor
azok egy szelvényen is fölvehetők.
Ezen részleteknek legszélső határczövekei azonban a
csatlakozó szelvényekben is külön határozandók meg.
160. §.

Részletek kihúzása.

Mihelyt egy tájrész felvétetett, a czövekek pontjai a
térképen a felvételi előrajzok szerint összekötendők, s
annak bevégzése után, a részletek jó tussal kihuzandók.
A kihúzásnak egybefüggőnek, egyenlőnek, meglehetős
finomnak, és a megpéczézett pontokra tökéletesen illőnek
kell lenni.
10
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120. §.
Szelvényvonalak, és községi határok kihúzása.

\

A szelvény-vonalak, és községi határok minden határjelekkel együtt, csakis a szelvény, és határvonalak csatlakozásainak megállapítása után, huzandók ki tussal.
162. §.
Mindazon munkálatokhoz, melyek szobában is elvégezhetők, helyszíni munkára alkalmas idő nem fordítandó,
kivéve, ha a mérnök a felvételekkel annyira előhaladott
volna, hogy nem bírna a 160. §. határozatának eleget
tenni.

Időhasználás.

5. Szelvények, és a községek határvonalainak
csatlakozása.
163. §.

Szelvény-csatlakozás.

A szelvény-csatlakozásnak minden szelvényben külön
háromszögelt közös pontokból előveendő megvizsgálásánál,
a szelvény-vonal által átmetszett részletek metszőpontjainak, és a csatlakozási közös czövekeknek, a szelvényvonalán kívül nem csak a közös jelektől, hanem a hüvelykbeosztástól, valamint önmagok között is tökéletesen
egyezniök kell.
Azon pontosság mellett, melylyel a háromszögméret
hajtatik végre, egyedül csak a részletező mérnök hibája
lehet, ha e vizsgálatnál hiányok, vagy elhajlások mutatkoznak.
Ha pedig ily elhajlások mégis előfordulnának, és egy
szelvény-vonalnál két ölet meg nem haladnak, akkor azok
további befolyása az által semmisítendő meg, hogy az
illető szelvényekben a közös jelek távolságai, közép-arány
szerint kiegyenlítve a szelvény-vonal felé felrakatnak, és
péczéztetnek, mely péczézett pontok összeköttetései által
a szelvények uj vonalai, és uj sarkpontjai képeztetnek.
Nagyobb elhajlásoknál köteles a mérnök a szelvényre
eső területet újból fölvenni, s az ez által okozott költséget megtéríteni.
Kissebb eltérések, melyek a csatlakozás kijavításakor
a meghatározott közös czövekek hosszmértékében felfedeztetnek, aránylagosan osztandók el; nagyobb különbzetek
azonban a helyszínén megvizsgálandók, és a szerint kijavítandók.
Az elhajlások helyesítése által származott egyenszögnek szelvény-vonalai, egy beosztott rézvonasz segélyével hüvelykekre pontosan osztatnak, és minden helyesítendő
5-ik hüvelyk 6 öl, a többi egyes hüvelykek pedig 3 öl
hosszú tusvonalakkal, a szelvényvonalon kivül jegyeztetnek meg.
A szelvényvonalon túl fölvett részletek, vagy azok
részei, a legközelebb fekvő közös jelekkel együtt a még
felragasztott szelvényekről másoló vászonra, s erről ismét
az illető csatlakozó szelvényre, a közös jelek szerint átvitetnek, és mind a két szelvényben kihúzatnak.
A fölvett részlet-csoportoknak átpéczézése egyik szelvényről, a másikra feltétlenül kerülendő.
164. §.

Helyesítés időpontja.

A szelvény-csatlakozások mindenesetre még a fölvett
községben rendbe hozandók.
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Hogy azonban a netán előfordult elhajlásoknál szükségessé vált helyesítés öszhangzólag eszközöltethessék, köteles a mérnök ezen helyesítést mindég a csatlakozó négy
szelvényben egyszerre elővenni, és a szelvényvonalak kihúzását csak ezután foganatosítani.
165. §.
Községek csatlakozása.

A községi határok csatlakozása a 4-ed rendű hálózat közös pontjaiból, a határ menetében háromszögelt
közös jelekből, és a meghatározott közös czövekekből
eszközlendő.
A felügyelő összehasonlítás által ellenőrzi a szomszédos határok vonalait a térképen, és a talált nagyobb
eltéréseknek kiigazítása végett szükségkép intézkedik.
Ezen alkalommal a felügyelő egyszersmind a felvételi
előrajzokban, a hegylánczolatok megjelölésének csatlakozásait a szomszédos községekkel vizsgálja, és a szükséges
helyesítéseket azonnal elrendeli.
Ha két felügyelőség egymással határos, ez esetben a
határvonalat azon felügyelő másoltatja le, és összehasonlítás, kijavítás, vagy az ellenészrevételek megtétele végett
közli a másikkal, kinél az előbb felmérve lett.
Szomszédos községekben működő mérnököknek, a kész
határszelvények kölcsönös lemásolása szigorúan tiltatik.
A határcsatlakozások helyesítése még a helyszíni munkák folyama alatt eszközlendő, hogy azok szerint a határvonalakat a térképen tussal kihúzni, és a határjeleket
jegyeikkel együtt kirajzolni lehessen.
166. §.

Községi csatlakozások helyesítése előbbi felméréseknél.

Felmért országok, valamint ugyanazon országban már
előbb felvett községek határvonalainak csatlakozásai, a
határmásolatok szerint megvizsgálandók, és kijavítandók.
Minthogy azonban minden ország felmérése saját délvonalára vonatkozólag eszközöltetik, ennélfogva a szomszédos ország határszelvényeinek könnyebb összehasonlítása
végett, szükséges azonkívül még a háromszögméreti hivatal által kipuhatolt segédadatokat is felhasználni, melyek
a pénzügyministeriumtól annak idején kikérendők.
Ha e határok összehasonlításánál eltérések fordulnak
elő, akkor azokat a felügyelő a helyszínén megvizsgálja,
és ha ugyanazok az ujabbi felmérésben rejlenének, kijavíttatja.
A mennyiben pedig ezen eltérések a korábbi felmérést terhelnék, ez esetben a határvonalak az ujabb térképen kihúzatnak, és e szerint lemásoltatnak, minek megtörténtével a felügyelő ezen eltérések okát, és okozóit,
lelkiismeretesen kipuhatolni, és feljelenteni tartozik.
167. §.

Határvonalak másolatai jövendőbeli felmérésekhez.

Végre mindannyi határvonalakról, melyek csak a jövő
években felmérendő községekkel közösek, pontos, elkülönített határmásolatok készítendők, s azokon a hiivelyk-beosztás szerinti szelvényvonalak is kijelölendők.
Kell, hogy ezen határmásolatokban minden határjelek
megjelölésükkel, valamint a határt átmetsző utak, és
folyók, továbbá a határos községek nevei is foglaltassanak.
14*
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A mérnök ezen határmásolatokat átadja a felügyelőnek, ki azokat átvizsgálja, s tovább előterjeszti, hogy
annak idejében a határvonalak összehasonlítása végett, az
illető felügyelőségekkel közöltethessenek.

E.
Birtok-vázlat.
168. §.
Czélja.

A birtokvázlatnak czélja : a mérnöknek lehetővé
tenni, hogy a felmérésnél készült térképeket a téli hónapokban kirajzolhassa, s a birtokrészleti jegyzőkönyveket
elkészíthesse.
Ezen vázlat azonkívül még a becslési miveleteknél,
és különösen a földek osztályozásánál, és a részleteknek
osztályokba való sorozásánál, és a nyilvántartásnál is használandók.
169. §.

Készítése.

A birtokvázlat a térkép másolata, mely a segéd által
átlátszó papíron a térképről lemásolandó, és negyed-szelvény nagyságú kártya-lapokra, összefüggésökre való figyelemmel felragasztandó.
A kikerekített egyéni birtok határai, és az igen csekély terjedelmű birtokrészletek, melyek ugyanazon birtokos
nagyobb birtokrészleteivel határosak, a 125-ik §. szerint
a felvételi előrajzokhoz hasonló elbánás alá veendők.
A düllők a befejezett helyszínelés után czinoberveres, s a hol a düllőkben alosztályok saját néven előfordulnak, azok sárga körvonallal befoglalandók.
A birtokvázlatok színezése, kirajzoláza, és beírása,
a X m . számú minta szerint eszközlendő.
Az első lap ugyanazon főczimmel, mint a térkép, —
de lépték nélkül — ellátandó.
A felvéteü előrajzból, minden a 123-ik §-ban felsorolt
adatok a birtokvázlatokba is beigtatandók.
Minden szelvénynek birtokvázlata az éjszak-nyugati
negyedlap hátoldalán a XTV-ik számú minta szerinti felirattal, és az éjszak-keleti negyedlap hátoldala a 185. §.
szerinti helyszinelési záradékkal ellátandó.
170. §.

Összeegyeztetése.

A birtokvázlatok készítésének a felvételekkel egyenlően kell haladnia, és a vázlatoknak minden tekintetben
tisztán, és világosan szerkesztve, a felvételi előrajzok, és
a térképekkel teljes öszhangzásban kell lenniök.
A pontos összeegyeztetés, s a felmerült hibák kijavítására nézve a 126- és 127-ik §§-ok szem előtt tartandók.
171. §.

Duppla léptékbeni elkészítése.

Ha a községek sok, oly kicsiny birtokrészleteket
foglalnak magukban, melyekben a rendes lépték szerint a
birtoklás csak olvashatlanul volna beigtatható, akkor azok
duppla léptékbe átviendők, s azután mint a felvéteü előrajzok egyszeres léptékben kidolgozandók.
Kívülről a következő felírást kapják: „N. község
belsőségi vázlata duppla-mértékben".
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Az egyszerű mérték szerint készült birtokvázlaton
azon tér, melybe a duppla-mértékben előtüntetett belsőség
tartozik, üresen hagyandó, s annak közepébe a község neve
írandó.
172.

§.

Kissebb birtokcsoportok, vagy oly egyes földrészletek
melyekbe a birtoklás olvashatóan beigtatható nem volna,
szintén duppla léptékben, és pedig az illető szelvény üres
terén; a teljesen betöltött szelvényeknél pedig, egy külön
negyedlapra rajzolandók, mely az illető szelvényhez fűzendő.
Ily esetekben a rendes mértékű vázlat azon terén,
melybe a duppla lépték után előtüntetett birtok-csoportok,
vagy egyes földrészletek tartoznak, betű által történik
utalás ama helyre, melyen azok ugyanazon betű alatt előfordulnak.
173.

§.

A birtokvázlatok, a felmérési munkálattal csupán csak
összefűzve adandók át a felügyelőnek, ki azokat a felmérési munkálatnak kiállítása után, szelvények szerint, vászonszallagokkal összekapcsoltatja.
A szelvény-vonalokon kivül eső részek azon szelvényhez illesztődnek, melyekben felmérettek.

Összeillesztése.

V

F.
Háromszögméreti pontok állandósítása.
174.

Állandósítandó háromszögméreti pontck.

§.

Ama sokféle haszon, melyet a tetemes áldozatokkal
létrehozott háromszögméret eredményeinek alkalmazása jövőben is nyújthat, szükségessé teszi, hogy a háromszögméretileg meghatározott pontok tartós megjelölés által
fentartassanak.
Az ekképen állandósítandó háromszögméreti pontok
fontosságuk szerint következőleg sorakoznak, és pedig:
a) legelői állanak az elsőrendüek, ezeket követik
b) a másod- és harmadrendüek, végre
e) a negyedrendüek, vagy is a részletes hálózatbeliek,
melyek az egyes szelvények felszereléséül szolgálnak.
Átalában tehát valamennyi háromszögméreti pontok
állandósítandók. Kivételnek csak akkor van helye, ha ezen
pontok minden nyom nélkül eltűntek annyira, hogy azok
középpontjai fel nem találhatók.
175.

Anyag kiszolgáltatása

.

§.

A felügyelő ügyköréhez tartozik arról gondoskodni,
hogy minden mérnök az általa felmért községben lévő
összes háromszögméreti pontokat állandósítsa,
A mérnök e végből már a felvétel előkészületeinél
intézkedik a községbe eső háromszögméreti pontok állandósítása, nevezetesen az állandósításhoz szükséges anyag,
és annak a kitűzött időre, és helyszínére leendő szállítása
iránt.
Az anyag beszerzése, és helyre szállítása, a község
költségén történik, a 180. §-ban neki átengedett gúlaanvag fejében.
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120. §.
Állandósítás módja.

w

Minden elsőrendű háromszögméreti pont, a jel középpontján, egy négyszögre faragott, felől tompa gúla alakú
kővel megjelölendő; ha ez a cs. k. katonai háromszögméret által még nem történt volna, mely esetben az mozdítlanul hagyandó.
A középpontnak nagyobb biztosításául, üveg vagy
agyagcserép, salak vagy szén rakatik a jelkő alá.
A másod-, harmad- és negyedrendű pontok szinte
úgy, mint az elsőrendüek, csak hogy kisebb terjedelmű
kövekkel jelölendők meg.
E czélra különben a ponthoz közel levő kövek is
használhatók, ha előbb a lehetőségig szabályos formára
durván megfaragtatnak.
A kövek teljes hiánya esetén, vagy ha azok beszerzése sok akadály, és költséggel járna, azok pótlásául tölgy,
vagy veres fenyőfából készült oszlopok is használhatók.
A fákra kötött jeleknél a megjelölés, a törzsbe metszendő K. F. betűkkel történik, s ha a pont a fatörzsön
kivül esik, akkor annak függélyes irányában egy faoszlop
beásatik, mint a negyedrendű hálózatnál.
A megjelölések módja a XV-ik számú mintában bővebben látható.
177. §.
Minden megjelölésnél főkép arra kell ügyelni, hogy a
beillesztendő oszlop a felmérésnél használt jel középpontjának megfeleljen; minek eszközlése az állandósítások elővételénél a részletes felvétel ideje alatt nehézségekkel nem
járhat, minthogy akkor a háromszögméreti jelek- és a
gúláknál használt műszer-állványok többnyire még léteznek. A középpont tehát a megjelölés előtt négyszögben 4
czölöp által akként biztosítandó, hogy az mindég két czölöpnek irányai között legyen, és ezen egymást derék szög
alatt metsző irányvonalak által meghatároztathassék.
178. §.

Állandósítás ideje.

A mérnökök saját napszámosaik, s a községtől kiállított munkások segélyével, a felmérés befejezése után, és
közvetlenül a helyszínelés előtt, veszik elő a háromszögméreti pontok állandósítását a községi előljáró, vagy helyettese jelenlétében.
179. §.

Pontok helyszínrajzi leirása, és vázlatai.

A végbevitt állandósítás után, a pontok helyszínrajzi
leírásai (14. és 146. §§.), és vázlatai megvizsgáltatnak, és
a szükséges kijavítások elővétele után az üresen maradt
rovatok kitöltetnek, s a vázlatok kirajzoltatnak.
A községben állandósított háromszögméreti pontok
helyszínrajzi leirása az illető pontoknak gondos megőrzése
végett, másolatban az elöljáróságnak adatik át; s egy
további másolat az eredetivel együtt a felügyelőnek küldetik be, ki a másolatot a térképtárba szálhtja, az eredetit, pedig az állandósítási munkálatnál hagyja.
A mérnökök egyes vázlataiból a felügyelők terepökre
nézve a XYI-ik számú minta szerint nagyobb vázlatot állítanak össze, belerajzolván a községek, kerületek, megyék,
és országok határait, a folyókat, és az utakat, mely az
év végével az összes állandósítási munkálatokkal együtt a
pénziigyministériumnak felterjesztendő.
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120. §.
Gúlák álványainak elárverezése.

A jelkő, és más szükséges építési anyagokért, a
közönséges gúlák faanyaga szabad rendelkezésére bocsáj.tátik a községnek.
A gúlák állványaiból azonban csak azon famennyiség
engedtetik át, mely a közönséges gúla famennyiségének
felel meg; a maradék pedig a helyszínelés alkalmával
elárverezendő.
Az árverési jegyzőkönyvet a mennyire lehetséges törvényes bizonyság, vagy a községi elöljáróság jelenlétében
a községi jegyző készíti, melyet a mérnök a bevett pénzösszeggel együtt, a felügyelőségnek beküld, ki ezen összegeket a nyári idény végével nyugta mellett, a legközelebbi adóhivatalba szállítja, felterjesztvén egyúttal az árverési jegyzőkönyveket a pénzügyministériumhoz.
Ha árverezők, vagy vevők nem jelentkeznének, ez
esetben a mérnök e tényállást megállapító, a községi előljáró által kiállított bizonylatot csatol a helyrajzi leíráshoz.
181. §.

Állandósított jelek szétrombolása.

Állandósított középpontok szétrombolása esetében , a
községnek nem szabad a jelölést megújítani, mivel az csak
műszaki közegek közvetítésével történhetik, s miután ez
irányban a szükséges intézkedést a pénzügyministérium
magának fentartja, felvilágosítandja a mérnök a községi
elöljárót, hogy a jelről, s annak szétrombolási okáról, és
módjáról körülményes jelentést tegyen az adóhivatalhoz,
mely azt előterjesztendi.

G.
Helyszínelés.
182. §.
Birtok-igtatásnak, a birtok, és mivelési ágak határainak vizsgálása,
valamint a düllök valódi határainak megállapítása,

Minden egyes község felmérésének befejezése után,
tartozik a mérnök és segédje , — a mennyire lehet törvényes bizonyság, a községi előljáró, a választmányi tagok , továbbá a birtokosok többjei, vagy azok meghatalmazottjai jelenlétében, az egész község területét a helyszínén részletenként bejárni, és a mivelési ágak, és birtokhatárok beigtatásának helyességét, a birtokvázlatban
vizsgálni, a felfedezett hibákat azonnal kijavítani, s a birtokvázlatban előtüntetett düllők határait, valamint azok
netání alosztályzatait és megnevezéseit a tényleges állapottal összehasonlítani, illetőleg összhangzásba hozni.
183

Meghívása a törvényes bizonyságnak.

A helyszínelés elővételéről eleve értesiti a mérnök a
járásbeli szolgabírót, a felügyelőt, s a községi elöljárót, s
egyúttal megkeresi a szolgabírót, hogy a foganatba veendő
helyszínelésnél mint törvényes bizonyság közreműködjék.
184.

Törvényes bizonyság meg nem jelenése.

§.

§.

Ha a törvényes bizonyság, melynek egyébiránt napidijjakra és uti költségek megtérítésére igénye nincs, a kitűzött időben meg nem jelenne, a helyszínelés minden további feltartóztatás nélkül a többi érintett községi tagokkal megindítandó, s a törvényes bizonyság távolléte, a birtokvázlat helyszinelési záradékában feljegyzendö.
11*
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120. §.
A birtokvázlatoknak igazolása.

A helyszínelés, s a netán felmerült hibák kijavítása
után, a birtokvázlatok a 182-ik §. értelmében megvizsgált tartalma az által igazolandó, hogy mindegyik szelvénynek hátlapján a törvényes bizonyság, a községi előljáró , és választmányi tagok által következő záradék iratik alá:
„A beigtatás, ugy a mint az a jelen negyedlapokból
álló vázlaton foganatosíttatott, alólirottak jelenlétében a
helyszínén vizsgáltatott, és helyesnek találtatott." Mielőtt
azonban a fennebbi igazolás elővétetnék, körülményesen
felvilágositandók a jelenlévők arról, hogy a birtokigtatás
és ezen aláírásuk által, magánjogaikban egyátalán meg nem
rövidítetnek, és hogy szabadságukban áll aláírásuk mellé
következő kitételt csatolni: „hogy ezen aláírás, csak minden egyes tag magán jogainak épségbeni hagyásával történt; vagy: hogy az aláirt tag, különösen vélt jogait s
igényeit fentartja magának."
Magától értetik, hogy az igazolás után a birtokvázlatban , az igtatás tekintetében többé változásokat tenni
nem szabad.
A negyedlapok mindegyike a törvényes bizonyság, és
a község bélyegével, vagy ostyára alkalmazott pecsétjével
ellátandó.
186. §.

Eljárás, ha a községek az aláirást megtagadják.

Ha a községek daczára a nyert felvilágosításnak a
birtokvázlatnak aláírását megtagadnák, ez esetben a község elöljárója és választmányi tagjai az aláírás megtagadásának oka iránt, a törvényes bizonyság által azonnal jegyzőkönyvileg kihallgatandók; ha pedig ez jelen nem volna,
akkor e kihalgatás a felügyelő közvetítésére utólagosan
eszközlendő.
Ha a vonakodás oka a munkálat helyessége elleni
aggályban rejlenék, ezen aggályok azonnal vizsgálat alá
veendők; a talált hibák kiigazitandók, és az ekkép kijavított munkálat, aláírás végett, ismét a községi tagok elé
terjesztendő; ha pedig a munkálat helyességére nézve
semmi ellenvetés sem tétetett volna; akkor a törvényes
bizonyság a községi előljáró és választmánynak ebbeli nyilatkozatát jegyzőkönyvbe veszi.
Ily jegyzőkönyvek, melyek által az aláírások czélja
egészen eléretik, a felügyelőnek elküldendők, s az érdekeit község felmérési munkálatához csatolandók.
187. §.

Eljárás, ha igtatási hibák utólagosan előfordulnak.

Ha a felmérési munkálatoknak későbbi kidolgozásánál
mégis igtatási hibák találtatnának, azokat a felügyelő egy
megbízható mérnök által a helyszínén megvizsgáltatja, és
azon mérnök költségén helyreigazíttatja , kit a felfedezett
hibák terhelnek.
Az e czélra kiküldött mérnök, minden helyreigazított
hibáról, a községben jegyzéket készít, azt a községi elöljáróval, s a választmányi tagokkal aláíratja.
E jegyzék azután^* a felmérési munkálathoz külön
mellékletként csatolandó.
188. §.

Eljárás, ha a községben több mérnök működik.

Oly községben, hol több mérnök egyszerre működik,
az veszi elő az egész község helyszínelését, ki a község-

ben legtovább tartózkodik, mely czélra az egész felmérési
munkálatot összegyűjti.
Csak igen nagy, és részletezett községekben, melyek
helyszínelése egy mérnök által 14 napnál tovább elhúzódnék; továbbá a helyszíni munkák vége felé, ha a felügyelő szükségesnek véli, a beálló kedvezőtlen időjárás
miatt a helyszínelést előbb befejezni; megengedhető, hogy
minden mérnök az általa felmért részben a helyszínelést
eszközölje.

H.
Számozása a térkép, és birtokvázlat szelvényeinek, s az egyes részleteknek.
189. §.
Szelvények számozása.

Minden község helyszínelésének befejezése után a
mérnök 18 öl magas álló arabs számokkal, a birtokvázlat
mindegyik szelvényének czimlapját tussal, s a megfelelő
térképszelvényt éjszakkeleti sarkán a szelvény vonalon kivül, irónnal megszámozza.
A számozás a legfelsőbb éjszaki rétegzeten kezdődik,
s a számok nyugotról kelet felé a minta vázlat szerint
(196. §.) folytattatnak.
190. §.
Együttesen felvett községeknél a felvételi szelvények
mindegyik község részére is a XXX. számú minta szerint
külön számozandók, ez esetben azonban az illető szelvények száma elé, az együttesen történt felvételt jelző E F
betűk teendők.
191. §.

Megjelölése a dűllöknek.

A birtokrészletek számozása előtt, a községnek valamennyi düllői sorban összhangzólag 15 öl magas karmínnal vegyitett czinóberveres köriratu betűkkel jelöltetnek meg a birtokvázlatra.
192.

Részletek számozása.

§.

A részletek számozását tekintet nélkül azok minőségére a düllők sorrendje szerint folytatólagosan a mérnök
és a segéd oly módon eszközlik közösen, hogy a számozást a beltelkeken, vagy szétszórt községekben a templomok
és iskolák közelében megkezdvén, utóbb a köztéren és
közutakon folytatják, s a folyók, tavak és csatoniákon
végzik.
A birtokvázlatokban a számok 2 öl magas, álló czinóber veres arabs jegyekkel, a térképen pedig kölcsönös
ellenőrzés végett egyidejűleg csak rajzónnal jelezendők.
Az átmeneteknél egy részletről vagy düllőről a következőre ugrásnak szükség esetén kivül nem szabad történnie, hogy a folyó szám szerinti egyes részletek könynyen feltalálhatók legyenek.
A számjegyek a részletek fekvése és kiterjedéséhez képest, p. o. utaknál, folyóknál s a t. több ízben, és
a szelvényvonal által átmetszett részleteknél mindazon
szelvényekben, melyekben azok előfordulnak, ha csak a
helyszűke engedi, leirandók.
Egyátalán a legnagyobb tigyelem fordítandó arra.
hogv valamely részlet számozása el ne maradjon.
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120. §.
Magánutak számozása.

Hasonlatok közé tartozó magányutak (92. §.) helyrajzi fekvésük szerint, a többi részletek között számozandók.
194. §.

Bekeblezett községek számozása.

Bekeblezett községek mint egyes düllők kezelendők,
az utak és vizrészletek előbb a fő-, azután a bekeblezett
községekben folytatólagosan számozandók.
195. §.

Pótszámozás.

Számozáskor kimaradt részletek törtszám alakban pótlólag számozandók oly formán, hogy a szomszédos részletnek számjegye mint számláló, és alatta egytől kezdett
sorrendben a következő számok mint szervezők szerepeljenek, például: 3-f6,
E számozásnál előfordúlható gyakori hiányosságok, a
mérnök költségén helyreigazitandók.
196. §.

Számozás ideje.

Az egyes részletek számozását a helyszínelés befejezése után köteles a mérnök még ugyanazon községben
teljesíteni, és annak alapján a XVII. számú minta szerint
a részletezési vázlatot is egy negyedlapon elkészíteni.
Ha azonban egy nagyobb községnek számozása a
felvételre alkalmas napokat tovább venné igénybe, akkor
a számozás, a felügyelő engedelmével, más községben is
végezhető.
197. §.

Átadása a felmérési munkálatnak.

Minden községnek részletes felmérése, a részletek
számozásával fejeztetik be.
A mérnök ezután az összes jegyzékeket, a határleirási, és a netán felvett pótjegyzőkönyveket, a felvételi
előrajzzal, birtok, és a részletezési vázlatokkal, rendezetten
egybefűzve, a térképet pedig borítékban elhelyezve, az
illető felügyelőnek átadja, és ez alkalommal a tovább felveendő község felméréséhez szükséges előmunkálati segédadatokat kikapja.
A felügyelő az átvett munkálatot megvizsgálja, és az
utólag felfedezett hibákat egy külön íven feljegyzi.
Felületes helyszínelés vagy hiányos összeegyeztetésből eredő és egyátalában mindazon lényeges hibákat, melyek hanyagság és könnyelműségből származnak, a felügyelő az illető költségén más mérnök által tüzetesebben
megvizsgáltatja, helyreigazitatja és a felmerült költségeket feljelenti.
Csekélyebb hibáknál a hiányos munkálatok a hibajegyzékkel együtt, az illető mérnöknek kijavítás végett
visszaadatnak, maga a hibajegyzék pedig a legközelebbi
felülvizsgálatnál előmutatandó.

I.

Vizsgálata a részletes felmérésnek.
198. §.
Megbizhatlan mérnökök gyakori vizsgálata.

A részletes felmérésnek vizsgálata a felügyelő által,
ezen utasítás harmadik szakaszában körülírt minden helyszini munkára terjed ki.
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Biztosan dolgozó, és ismeretes szorgalmú mérnökök
ritkábban, ellenben azok, kiknek munkáiban bízni nem
lehet, részint szorgalmuk iránt, részint pedig az utasításnak pontos betartásáról szerzendő meggyőződés végett,
gyakrabban vizsgálandók.
199. §.
A helyszínén és a segéd jelenlétében teljesítendő felügyelői vizsgálat, a részletezés és kiczövekelés megbirálásán veszi kezdetét.
A felügyelő ugyanis mindenek előtt arról szerez magának meggyőződést, váljon a különféle mivelési ágak helyesen kikülönítve, és az egyéni birtok határai pontosan
kiczövekelve vannak; váljon továbbá a czövekek és méretek . czélszerüen, egymást kölcsönösen kiegészítő összhangzásban alkalmaztattak. E mellett különös figyelmet fordítson a felügyelő a kevésbbé nyilt területek kiczövekelésére,
leginkább nagyobb erdőségek és hegységekben, és igyekezzék a segédet mindazon gyakorlati eszközökbe beavatni,
melyek segélyével hasonló vidékek is pontosan felmérhetők.
A felvételi előrajz tekintetében a felügyelő nem anynyira a szép és diszes kiállításra, mint inkább annak természethűségére , a czövekeknek helyes összeköttetésére, a
hegylánczolatok pontos megjelölésére , s egyátalán annak
lehető tökéletességére ügyeljen.
A vizsgálat eredményéhez képest a felügyelő a talált hiányokat esetleg roszszalás kíséretében kijavíttatja, és
a felvételi előrajznak megvizsgált lapjait aláírja.
200. §.
Részletes felvételek vizsgálása. Méreti különbzetek határa.

A részletes felvétel vizsgálatának főtárgyát képezi a
részletes háromszögelés , és a kiczövekelt pontok meghatározása.
Minden egyes bevégzett szelvény, ha már tussal egészen kihúzva lőn, a helyszínén megvizsgálandó.
Felállíttatja e czélból a felügyelő a mérő-asztalt egy
alkalmas helyre, melyről a körületben látható jelek és
czövekek meghatározását próbametszésekkel ellenőrzi, különösen ott, hol azok más asztalállásokból történt felvétellel kapcsolatosak, vagy a hol ferde metszéseket venne
észre.
Ezen álláspontból kerítések éles sarkaira, házak szögleteire, hídfőkre, hegykanyarulatokra és egyébb feltűnő pontokra irányzott sugározásokkal meggyőződést szerez magának az illető tárgyaknak pontos felvételéről.
Megvizsgálandja továbbá az állomásokat, és a részletek alaki jellegét, s a szükség szerint iránymeneteket s
lánczméréseket tesz.
Hasonlólag jár el a szelvényvonalak közelében is,
különösen pedig ott, hol átvitt pontok fordulnak elő, méréseket teend egyik szelvényből a másikba; s ez által
vagy az öszliangzásról, vagy a szelvényvonalaknak netán
szükségelt helyesítéséről meggyőződik.
A természetben mért, és a térképen előtűnő vonalak
hosszában V2oo-nál többre menő eltérési különbségnek előfordulnia nem szabad, s ezért minden — ezen határt
túlhaladó — eltérés azonnal megvizsgálandó, s kijavítandó.
Nagyobb részlet-csoportok, főleg a párlag alakú részletek, melyek szabad kilátást engednek átló mérés által
12*
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(156. §.) bírálhatók meg czélszerüen, mely végből a felügyelő alkalmas álláspontot választ magának.
Ezen átlómérés vonalai lánczczal is felmérhetők, és
a térkép méreteivel összeegyeztethetők.
201. §.

Kötelességében áll a felügyelőnek az asztal felállításánál egyszersmind a mérnöki műszerek használható, s jó
karban való létéről, különösen a távcső helyesített állapotáról , s arról is meggyőződni, váljon a mérnök a távcső
helyesítéséhez megkivántató jártassággal bir-e, hogy azt
abba szükség esetén gyakorlatilag bevezethesse. (144. §.)

Műszerek vizsgálata.

2 0 2 . §.
Térképek, birtokvázlatok, és felvételi eló'rajzok csatlakozásai, és a
helyszínelések bírálata.

i

A térképek, és birtokvázlatoknak a felvételi előrajzzokkal való egybehasonlításánál szükséges, hogy a felügyelő a czövekek helyes összeköttetéséről, a düllők, és
mivelési ágak pontos átviteléről, valamint a határleirásnak
a térkép, és birtokvázlattali öszhangzásáról meggyőződjék;
megvizsgálja tovább a térképeken felvett részleteknek tussali kihúzását, a szelvény egyenszögének szerkesztését, és
hüvelykbeosztását, valamint a szelvényvonalak csatlakozását is, mely tekintetben a közös pontok, és czövekek
alapján körzővel teszi meg a szükséges próbákat.
Minden község helyszínelésénél, mely lehetőleg a
felügyelő közbejöttével teljesítendő, tartozik a legutóbb
felmért szelvényeket megvizsgálni, és a helyszínelés, valamint az egész felmérési munkálatnak szabályszerű keresztülviteléről gondoskodni.
A részletek számozásának vizsgálatát a 197-ik §.
szerint hivatali állomásán teljesíti a felügyelő.
203. §.

A háromszögméreti pontok állandósításának elmulasztásáért felelős
a felügyelő.

.

A háromszögméreti pontoknak, a mérnökök által
eszközlendő állandósítására, szintén a felügyelő tartozik
ügyelni, miért is ennek teljesültérőlvalamint a helyszínrajzi leírások, és vázlatok szabályszerű elkészítéséről győződjék meg, minthogy minden elmulasztott, és utólag eszközlendő állandósításokkal járó költségek megtérítése őt,
és az illető mérnököt együttesen terheli.
204. §.

Szabályellenes munkák kijavítása.

Szabályellenes munkálatokat a felügyelő azonnal kijavíttatni, vagy szükség esetén újból elkészíttetni köteles.
Feladata egyátalán, a személyzetre alkalmas és az
egyéniségeknek megfelelő eszközökkel tapintatosan, és erélyesen hatni, hogy a munkák gyors előhaladása érdekében
szükséges szabályos ügymenet betartassék.
205. §.

A felügyelő vizsgálati naplója.

A vizsgálatok leletét, valamint a megmért vonalak
számát és hosszmértékét is, a felügyelő felveszi a XYIII-ik
számú minta szerint vezetendő vizsgálati naplójába, és
minden egyes felmérési tisztviselőnek alkalmazására nézve
megteszi észrevételeit.
206. §.

Igazgatói felülvizsgálat.

Részletes felmérések felülvizsgálatánál az igazgató
hasonló módon jár el. mint a felügyelő, és mindenek előtt
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arra figyel, hogy a mérnöki munkálatok egyöntetűen, és
szabályszerűen vitessenek keresztül.
A késő őszszel bevégzett községeket, melyeket a
helyszinén felül nem vizsgálhatott, téli körútja alkalmával
bírálja meg, főfigyelmét a szelvények, és községek csatlakozására, és a részletek számozására fordítván.
207. §.
A z igazgató felülvizsgálati jelentése.

A felülvizsgálat eredményéről az igazgató egy kimerítő jelentést készít, melyet körútja bevégeztével azonnal
a pénzügyministeriumhoz terjeszt fel.
Ezen jelentésben a hiányosságok és nehézmények elősorolásán kivül, különösen meg kell említenie az egyes
hatóságok, községek és birtokosoktól nyert támogatást,
vagy a bekövetkezett felmérési akadályok okait, ugy szinte
a felügyelőségeknél észlelt különböző területi viszonyokat.

NEGYEDIK FEJEZET.

Helyszíni felvételek kidolgozása.
2 0 8 . §.
Hivatalos órák.

A helyszíni felvételek kidolgozása központosított állomáson és alkalmas helyiségben, a felügyelőnek közvetlen
vezetése alatt, reggeli 8 órától délutánni 2 óráig tartó
hivatalos időben történik, melyek azonban a hosszabb napok beáltával, a szükséghez képest, meghosszabbíthatók,
illetőleg délelőtti és délutáni időszakra eloszthatók.
Az eredeti munkálatoknak magán szállásokra való
elvitele szigorúan tiltatik.
209. §.

Nyomtatványok szükségletének kimutatása.

Ezen utasításnak jelen fejezetében érintett mindazon
jegyzőkönyvek- és kimutatásoknál, melyeknek tartalma egy
ívnél többre terjed, az elhasznált mennyiség a külíveken
előtüntetendő, s ez a felügyelő által ellenőrzendő.
Az egyéni birtokívekből elhasznált mennyiség azonban (240. §,) minden egyes községnél az illető összesítésen jegyzendő fel.

A.
Csoport, v a g y ellenőrzési számolat.
210. §.
Ellenőrzési számolat.

A csoportok térmértékének számolata, a birtokrészletek kiszámításának ellenőrzéséül szolgál, s ezen oknál
fogva az ellenőrzési számolatnak minden községnél meg
kell előzni a részletes kiszámítást.
2 1 1 . §.

Négyszöghüvelyk beosztás. Számolati csoportok.

Mindennek előtt a kiszámítandó községnek összes
szelvényeit a mérnök két-két egymásnak megfelelő hüvelyk
összeköttetése által,finomónvonalozással négyszöghüvelykekre
osztja, melyeknek mindegyike a 129. §. szerint egy alsó
ausztriai holdnak felel meg.
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Ezután minden egyes község a düllő határaínak, és
a részletek folyó számainak tekintetbe vételével, számolati
csoportokra osztatik fel.
Apró részletü csoportoknak 200 holdnál többet tartalmazni nem szabad, mig nagyobb részletü csoportok 1000
holdig is terjedhetnek, mihelyt a 200 holdon felüli többlet kiszámlálható holdakból áll.
212.
Számolati csoport-vázlat.

§.

A számolati csoportok, és a határrészletek a részletezésí vázlat hátoldalán, és annak módjára hasonlathűn
lerajzolandók.
Minden egyes számolati csoport kőirati betűvel, a
térképen azonban csak rajzónnal jegyeztetik meg, minek
megtörténtével, a tervrajz a felügyelőnek adatik á t , ki
azt megvizsgálja, jóváhagyja, vagy a szükséghez képest,
megváltoztatja.
213. §.

Papír beszáradásnak kiszámítása.

Azalatt a mérnök a tábláról levett szelvények papirbeszáradását puhatolja ki, mely végből a rudkörzőnek
1000, és 800 öles nyitásaival vizsgálja meg a szelvény
egyenszögének hosszaságát, és szélességét, hogy az igy
nyert külömbségből kiszámíthassa az egész 500 holdas
szelvényre, és az egyes holdakra eső beszáradást.
214. §.

Csoportok, és szelvényüreknek számolata.

A felügyelő által jóváhagyott csoportok térmértéke
szelvényenként számoltatik, és összeállittatik.
Az egyes lapok szelvényvonalain belől lévő számolati
csoportoknak összes Hjhüvelykei, vagyis holdjai, a netán
létező ürhely egész holdjaival, és a csoportok szélei által
átszelt holdakkal együttesen, mindég 500 egész holdat
adnak.
Az egyes csoportok, és ürhelyek térmértékének számolata pedig következőleg történik:
A számolati csoportok területei, bármily alakú csoport határokkal az egyes hüvelykek között párközökre
változtatnak át, és ezeknek a hüvelykvonalak közötti közép aránya százaskörző segélyével, a térképen minden
egyes csoport, és ürhelyre nézve elkülönítve vétetik le, és
egyidejűleg összesíttetik.
Minden külön összeg, 40 ölnek állandó hüvelyk magaslatával szoroztatva, az eredményt hold és ölekben adja,
melyhez a lapbeszáradásának fele , valamint a kiszámlált
egész holdak hozzáadatnak.
215. §.

Határa egy szelvény csoportainak számolatánál előfordulható különbzeteknek.

Ha a csoportok és űrhelyek térmértékének összeállításánál az 500 holdas szelvényterület ellenében, oly különbzet mutatkoznék, mely az átváltoztatott holdak és hüvelykek területének '/ i 0 o részét meg nem haladja, ekkor
ezen különbzet az egyes csoportok, és ürhelyek között
aránylag felosztatik.
Jelentékenyebb kezelési külömbzeteknél a hibát kutatni, és helyreigazítani kell.
Ezen eljárás egyébként bővebb magyarázatot talál a
XIX-ik számú mintában.
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120.
Határrészletek körüli eljárás.

§.

Valamely község határához mért, azonban ehhez csak
felerészben tartozó határrészletek, például utak, és folyók,
egész kiteijedésükben az ürhelyekhez számitandók.
Ezután azonban minden egyes határrészlet térmenynyiségének fele, szelvényenként az ürhelyek összegéből levonandó , s az illető számolati csoport összegéhez csatolandó.
217. §.

Csoportonkénti számolata a határ, ut, és vizrészleteknek.

Ellenőrzési számolat alkalmával, azonkívül még mindeu községben a határrészletek, továbbá minden ut- és
vízrészletek csoportonként kiszámitandók, és annak idején
a részletek kiszámításánál az illető csoportba felveendők.
218.

A számolati csoportpknak községenkénti összeállítása, és az ellenőrzési számolatnak vizsgálat alá bocsájtása.

§.

A szelvények összehasonlításának befejezésével a község összes szelvényeinek számolati csoportjai összeállittatnak, mi által a részletes kiszámítások összehasonlításához
szükségelt térmértéknek összegei egyes számolati csoportok szerint nyeretnek.
Az összes számolati csoportok összege adja az egész
község térmértékét. Ezen térmennyiség áttekintés végett
szelvényenként összeállítva, az ellenőrzési számolatnak első
lapján is, a részletek számmennyiségével együtt kimutatandó.
Ezen kimutatás alá az ellenőrzési számolat, és a
részletes kiszámítás vizsgálatánál felfedezett hibák jegyzendők fel.
Mihelyt valamely községnek ellenőrzési számolata befejezve és bezárva lett, vizsgálat végett a felügyelőnek
átnyújtandó.

B.
Részletek kiszámítása.
219. §.
Részletek csoportonkénti kiszámítása.

A részletek térmértékének kiszámítása, a csoportok
betű- és ezekben a részletek számsorrendje szerint eszközöltetik, és pedig a térszámító, vagy is egy oly négyszögű
rézkeret segélyével, melynek belvilágossága színes lószőr,
vagy finom sodronyok által 2,5°, 5,0° és 10,0° öles egyentávokra van felosztva.
A térszámító minden egyes részletnél ugy alkalmaztassék, hogy annak szálai a részletek körvonalaínak egyikére lehetőleg függélyesen jöjjenek, és ez által egyenmagaslatu párközsort képezzenek.
Erre a két legszélső egyentáv körzővel levétetik, feleztetik, és a közbeeső összes egyentávok összegéhez százas-körző segélyével hozzáadatik.
Az ekként nyert összeg az egyentávok állandó magaslatával szoroztatik, s az eredmény a kiszámítási jegyzőkönyvbe igtattatik; mely eljárásnál minden ötön alóli
tized végkép elhagyandó, felfelé azonban egész Döl gyanánt veendő.
Még czélszerűbb azonban a párközök közép arányát
a százas körzővel mindjárt összesíteni, miáltal az első és
utolsó egyentávok levétele, és felezése, feleslegessé válik.
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A részleteknek az egyentávoktól jobbra, és balra eső
szeletei, a térszámitóval hasonló módon külön számittatnak ki.
220. §.
M

Nagyobb részleteknél az egész holdak kiszámláltatnak, és a jegyzetrovatba igtatatnak, mig azok egyéb részeinek egész a keretig leendő kiszámítása, a fentebb előadott módon történik.
Szabálytalan részletek a térszámitó legczélszerübb
használata mellett, több alosztályokra osztatnak fel.
Ha valamely részlet több szelvénybe tartozik, az
egyes szelvényekre eső részek külön számittatnak ki, és
azután sommáztatnak, egyátalában azonban minden részletet azon szelvényen kell kiszámítani, melyen fölvétetett,
2 2 1 . §.

Ha a körzőnek nyílása meg nem telt, azaz : ha az
egyentávolok összege 100 ölnél kevesebbet tesz, a térfogat mindjárt a levételnél a keretre illesztett léptékről
leolvasható.
2 2 2 . §.
Részletek kettős kiszámítása.

Hogy a részletek kiszámítása lehetőleg biztos legyen,
minden részlet a fennérintett módon kétszeresen számíttatik ki, és minden számítás más mérnökre bizatik.
A felügyelő t. i. először azon mérnök által eszközölteti a részletek kiszámítását, kinek az illető község
egész munkálatát előállítani, és átadni kell.
Ez az egyes részletek kiszámításából nyert eredményeket bevezeti az első számolati jegyzőkönyvbe, s ezt
mihelyt valamely számolati csoportban a részletek kiszámítása bevégeztetett, a felügyelőnek kézbesíti, ki e jegyzőkönyvet magánál tartván, ugyanazon számolati csoportot
más mérnök által ujolag kiszámíttatja, a nélkül, hogy az
első számítás eredményét vele közölné.
A második számító, ugy valamint az első a nyert
eredményeket bevezeti a jegyzőkönyv egy másodpéldányába, melyet átvizsgálás végett szintén a felügyelőnek
kézbesít.
223. §.

Határa a részletek kiszámításánál előforduló különbzeteknsk.

Azon különbzet meghatározására, mely a kiszámított
részletek térfogati összegének, a számolati csoporttal, vagy
a szelvénynyel való összehasonlításánál, egyszeri számítás
mellett elnézhető, ezen képlet szolgál:
A = 6.
H}/£
és a kettős számításnál

.

.

.

1

A — 4.26 Hyíf . . .
2
a
melyben A
megengedett különbzetet, igenlegesen, vagy
nemlegesen véve, s a részletek számát, és H a részleteknek holdakban kiszámított térfogatát jelzi.
Ha a szelmények, vagy a számolati csoportoknál ~ kisebb lesz '/á-nél, akkor a helyett mindenkor % veendő.
Például: ha valamely számolati csoportba 25 részlet esik,
és a kiszámított térfogat egyenlő 100 holddal, iH = 100 heIvett még is csak '/a veendő, s ekkor a 2) szerint lesz:
A = (0.71) (4.26) (100) = 302 Q 0
minek folytán azután megengedett különbzék
+ 1Ä =

3

esik

egy

holdra

-

gyanánt
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Az egy, és ugyanazon részlet kettős kiszámításából
nyert eredmények között, megengedett különbzet meghatározására, az alábbi tábla szolgál:

A
í . . .
2 . . .
3 . . .
4 . . .
5 ...
6 . . .
7 ...
8 ...
9 " —

t.
22 n ° \
88
melyben balról a megengedett kü200
/ lönbzet, jobbról az illető részlet
356
f
térfogata van kitéve.
556
1800 Q 0 = 1 hold 200 • ° - t ő l
800
. bezárólag kezdve, minden további
1088
l nagyobb értéknél megengedett kü1422
\ lönbzetül a térfogat -A része veendő.
200
J

Keskeny részleteknél, melyek szélessége, vagy is középmagassága kisebb 5"-nél, vagy a hol a térfogat kissebb
a részlet ötszörös hosszánál, a fennebbi táblázat a részletnek ötszörös hosszaságára alkalmaztatik. Például: Ha
valamely utrészlet 800° hosszú, és a számítás ezen részletre nézve 1 holdat ád, a fennebbi táblázat használatánál veendő: 5 X 800 = 2 hold 800
mely esetben
= + 20 • öl lesz.
így például, 40° hosszaságu, és 100 Qjü térfogatú
részletnél, 5 X 40 = 2 0 0 [ J ölre kell a táblázatot
alkalmazni, s ekkor lesz:
— + 3 j
Ha a vizsgálatoknál valamely részlet eredménye másodszori számításban, más két, vagy három megbízható
mérnök által megvizsgáltatik, ez utóbbiak által nyert
egyes eredmények közép-számát kell venni, ezt hibátlannak tekinteni, és ugyanazon módon, mint előbb, a táblázat szerint kiszámított különbzetet még 0.71-el sokszorozni, hogy az összehasonlításhoz szükséges különbzetet
megnyerjük.
Önként értetik, hogy a számítás helyes megítélése
végett mindenkor több részletet kell összehasonlítani. Ha
ily alkalommal a megengedett különbzetek túlhaladása!
csak csekélyek, és ha ezek száma a megengedett határok
között lévő különbzetek számához képest nem jelentékeny,
ugy az ily számítás még mindég a kellő szorgalommal
eszközöltnek tekintendő.
Ha valamely számolati csoportban leolvasott egyentávolok egyszersmind egy részlet térfogatának meghatározására is használtatnak, mint ez nagy részleteknél gyakran történik, ez esetben a térfogat ezen része szintúgy
mint a kiszámlált holdak, az összehasonlításból kihagyandó,
és a jegyzetben felsorolandó.
224. §.
Megbízható, és elismert ovatosságu mérnököknél a
felügyelő kivételesen egyszeri kiszámítással is beelégedhetik. Ez esetben azonban e kiszámítás helyességének ellenőrzéséül a szelmények szerinti kiszámítás alkalmazandó
mind azon részleteknél, melyek csekély térfogatuk, szabálytalan alakjuk, vagy térfogatukhoz aránytalan nagy körületüknél fogva, jelentékenyebb működési külömbzetet előidézhetnek, s ennek következtében a 223. §-ban szabályozott külömbzetnek igen könnyen történhető tulhaladását
lehetségessé teszik.
E szelmények kiszámításai tehát közvetlenül az ellenőrzési számítás után előveendők, és eredményeik a számo14
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lati jegyzőkönvbe a XIX. számú minta szerint beigtatandók; mire nézve szabályul szolgáljon, hogy egy szelménybe
különösen a párlagszerü düllőkben 10 egész 15 —: lehetőleg egyenlő nagyságú — részleteknél több össze ne
vonassék; valamint az is, hogy minden ily alakú 12 ölnél csekélyebb szélességű részletek, a szelmény szerinti
kiszámítás tárgyát képezik.
A részletek kiszámításánál összehasonlítja a mérnök
a szelménybe eső kiszámított részletek sommázatát, a szelmény eredményével, és a részletek térfogatait a szelmény
térfogatával, arányos elosztás által egymással tökéletes
összhangzásba hozza. Ha pedig ez alkalommal oly külömbségek mutatkoznának, melyek az engedményezett külömbzéket l'/ 2 -szer felülhaladják, akkor a hiba a részletek újbóli számolása által felkeresendő, és kijavítandó.
225. §.
Összeadási jegyzőkönyv, és annak ellenőrzése.

Ha valamely számolati csoport összes részleteinek
térfogata megvizsgáltatott és megállapittatott , (265. §.)
ekkor a mérnök, ki a számítást először eszközölte, vissza
kapja az eredeti jegyzőkönyvet, és abból az összeadási
jegyzőkönyvet a XX-ik számú minta szerint készíti, és
azután aláírja.
Ezen jegyzőkönyvbe az egész község összes részletszámai, a birtokrészleti jegyzőkönyv oldalai szerint rendezve, a számolati jegyzőkönyvben megállapított térfogataikkal bevezettetnek és oldalonként sommáztatnak.
Hogy azonban az áttételnél előfordulható, vagy a
számolati jegyzőkönyvben lehető más hibák elkerültessesenek, az egyes részletek térfogatait a magasabb rendű
számokra nézve össze kell hasonlítani, a második számolati jegyzőkönyvben foglaltakkal.
További ellenőrzés végett azon fölül még a számolati jegyzőkönyvben is a részleteket az összeadási jegyzőkönyv oldalai szerint kell osztályozni, összeadni, és az
áttételi összeget az összeadási jegyzőkönyvével összehasonlítani.
226. §.

A részlet-számításnak összehasonlítása az ellenőrzési számolattal,
és a külömbzet elosztása.

Az összeadási jegyzőkönyv oldalai a számolati jegyzőkönyvben, és pedig ennek minden számolati csoportja
után, a mennyiben ahoz tartoznak, összeáilittatnak és sommáztatnak. Ezen összeghez a kiszámlált holdak levonása
után, hozzáadatik még a minden egyes szelvényre eső papír beszáradás, és az eredmény a csoport számolattal
(ellenőrzési számolattal) összehasonlíttatik.
Ha e mellett bármely értelemben számítási kölömbzet mutatkozik, és ez megengedhető, azaz: ha a külömbzet a kiszámlált holdak levonása után, melyekre nézve
számítási külömbzet egyátalában megengedve nincs, nem
haladja meg a 223. §-ban a kettős kiszámítást illetőleg
megállapított határt, ugy ez a már előbb kitudott beszáradáshoz hozzáadatik, vagy abból levonatik, és ez által
csak egy felosztandó hiba mennyiség képeztetik. Ez mindenek előtt a számolati csoport összeállításában valamennyi
oldalrá aránylag felosztatik, e felosztás az összeadási jegyzőkönyvbe bevezettetik, és a kiszámlált holdak levonása
után minden egyes részletre, térfogata arányához képest
eső hányad mint pótlék vörösen j^eztetik.

Magától értetik, hogy azután minden részlet térmértéke ezen vörösen jelzett pótlékkal tétetik át a birtokrészleti jegyzőkönyvbe.
Ha a számítási külömbzet elnézhető nem volna, a
hibát fel kell keresni, és szükség esetébeij, a részlet-számítást újból eszközölni.
227.
Kettős számítás gyorsítására czélzó rendszabály.

§.

A kettős számítás gyorsítása végett, a felügyelő a
szükséghez képest két vagy három, ezen ágban már begyakorolt és már tökéletesen kiképzett segédet is haszhasználhat,

c.
Birtckrészleti jegyzőkönyv.
228. §.
Birtokrészleti jegyzőkönyv készítése.

A részleteket a segéd mindjárt a központosítás után
a XXI-ik számú minta szerint a birtokrészleti jegyzőkönyvbe vezeti be, mely a felirat, vizsgálati záradék, és
aláírás tekintetében is zsinórmértékül szolgál.
Ezen jegyzőkönyvbe a birtokvázlatból a felvételi szelvény száma, a düllő neve és esetleg a földrészlet külön
nevezete, a házszám, a birtokos neve és lakása, a mivelési ág, és az összeadási jegyzőkönyvből minden részlet
térfogata, tisztán és világosan bevezetendő.
Épületeknél ezek minősége kiteendő, azonfelül pedig
megjegyzendő: van-e az épülethez udvar vagy kert?
229.

§.

A részletek térfogatát a birtokrészleti jegyzőkönyvminden oldalán össze kell adni, és végén az oldalakat
ujolag ismételve összefoglalni.
Ha az oldalak ismétlései nem férnek egy oldalra, főoldalakat kell csinálni, és ezeket ismételni.
A főoldalok összege azután kimutatja a község öszszes területét,
230.
Egybehasonlítása.

§.

Minden község birtok részleti jegyzőkönyvét, elkészítése után, az illető mérnök segédjével a birtokvázlatokkal
gondosan egybehasonlítja.
A mérnök a birtokvázlatokat, és az adóhivatal jegyzékeit veszi elő, mig a segéd a birtokrészleti jegyzőkönyvből minden részletnél az összes rovatokat felolvassa, mi
mellett a mérnök pontos ellenőrzést gyakorol, és meggyőződik, váljon a házszámot és a birtokos nevét illetőleg, a
birtokrészleti jegyzőkönyv pontosan összeegyezik-e a birtokvázlattal, és az adóhivatal betűsoros névjegyzékével.
A birtokrészleti jegyzőkönyvben talált hibák azonnal
kijavítandők.
Csak ezen egybehasonlitás után készítheti el a segéd
a következő Írásbeli munkálatokat.
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D.
Lakházak kivonata a birtokrészleti jegyzőkönyvből.
231. §.
Készítése.

A lakházakról, a házosztály- és házbér-adó kivetésének ellenőrzése végett készítendő kivonatban, a községekben létező minden házakat, és ezek alkatrészeit, ugyszinte a házhelyeket is be kell igtatni.
A házak ennél fogva a birtokrészleti jegyzőkönyvből
ugyanazon rendben, a mint ott előfordulnak, és pedig a
helység nevével, melyhez a ház tartozik, valamint a szelvény-, részlet- és házszámaival, a házbirtokos vezeték- és
keresztnevével, a lakház minőségének kitétele mellett, a
XXII-ik számú minta szerint készítendő kivonatba bevezettetnek.
232. §.

Ellenőrzés és egybehasonlítás.

A részletek száma oldalanként összeadandó, és ezen
oldalak mint a birtokrészleti jegyzőkönyvben , a kivonat
végén ismétlendők.
Hogy a lakházak száma minden községben ellenőriztethessék, a tényleges állás szerint helyreigazított házak
számait a hivatalos házjegyzékben folyó számokkal kell
megjelölni, azok számát a kivonatban foglaltakkal összehasonlítani, és a netán észlelt eltéréseket megvizsgálni, és
lehetőleg helyreigazítani.
Újonnan épült házak, melyek még uj számokkal el
nem látattak, mint számnélküliek kímutatandók.
A kész házkívonatot azonfelül a mérnök köteles a
birtokrészleti jegyzőkönyvvel összehasonlítani.

E.
Kimutatás a talaj használatáról.
233. §.
Mivelési ágak kimutatásának készítése.

A talaj használatára vonatkozó, egyszersmind a becslés segédeszközéül szolgáló kimutatásnak elkészítése végett, az egyenlő mivelési ághoz tartozó részleteket oldalonként kell a birtokrészleti jegyzőkönyvből külön ívekre
kivonni, összeadni, és ezen összegeket az egész községre
nézve a XXHI-ik számú minta szerint összeállítani.
234. §.

Ellenőrzése.

Minden oldalon a mivelési ágak összege, valamint az
egész község mivelési ágai területének összeállítása is,
minden egyes oldallal, és a községnek a birtokrészleti
jegyzőkönyvben kimutatott területi összegével összehasonlíttatik és megállapíttatik.
Ezen szükséges ellenőrzés végett nem szabad valamely mivelési ág térmértékét a többiből levonni, hanem
ha egy egész oldal egyetlen mivelési ágból állana is, azt
mindég ujjolag kell összeadni.
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255. §.
Bevezetése a mivelési ágaknak a kimutatásba.

Minden mívelésí ág területe községenként egy a talaj használatáról szólló, a XXIV. számú minta szerint készítendő kimutatásba bevezettetik, sommáztatik, és két példányban a felmérési munkálathoz csatoltatik.
236.

Mivelési ágak főkimutatásának készítése.

§.

A 233-ik §. értelmében az egyes községekre nézve
készített mívelési ágak kimutatásai, a XXV.-ik számú minta
szerint egy főkimutatásban, adókerületek, és megyék szerint összefoglalandók.
Ezen főkimutatások a felügyelő által a felmérési
munkálattal együtt a térképtárnak adatnak át, mely ezeknek tartalmát, megyék, kerületek vagy vidékek szerint öszszeállítja.

F.
Földbirtokosok betüsorozatos névjegyzéke.
237.

Készítése.

§.

A földbirtokosok betűsorozatos névjegyzékébe, a segéd tartozik a folyó számot, a szelvény és ház számát, a
birtokos nevét, és lakhelyét, továbbá minden 1 iríokosnál a megfelelő részletszámokat a XXVI. szárau mii/a
szerint bevezetni, mely a felirat, vizsgálati záradék, aláiiás,
stb. tekintetében is irányul veendő.
238.

§.

A birtokosok nevei, az adóhivatalnak a mérnök által
kiigazított betűsorozatos jegyzékébűi betűrendben, a közös
birtokosok, és pedig a névjegyzék végén szinte betűrendben beirandók, a mint a birtok részleti jegyzőkönyvben
előfordulnak.
A részletszámok a birtokrészleti jegyzőkönyvből számszerinti sorozatban, az illető birtokosoknál, a szelvény
megjelölésével, melyben a részletek fekszenek, erős, tisztán
kivehető, és nem összeszorított számokkal bevezetendők.
239.

Helyssségének ellenőrzése.

§.

Hogy a birtokosok betűsorozatos névjegyzékének készítését a mérnök kellően ellenőrizhesse, tartozik azon rend
szerint, a mint a részletek ezen jegyzékbe bevezetvék, a
hasonló részletszámokat a birtokrészleti jegyzőkönyvben
felütni, ez utóbbiban minden egyes részletet lágy írónnal
aláhúzni, és megnézni, váljon a birtokos neve és házszáma,
valamint a lapszám megegyező-e. Azután utánna néz, váljon a jegyzőkönyvben nem ugortatott-e át valamely részlet, kijavítja a hiányzót, és összeszámlálja a jegyzékben a
részleteket, melyek összegének az egész község részleteinek számával egyezni kell.
A mérnök végre megnézi, váljon a nevek betűsorban rendezve, és pontosan ugy vannak-e irva, mint az
adóhivatal jegyzékében; továbbá, váljon a közös birtokosok a névjegyzék végén szabályszerüleg vannak-e bevezetve, és egyátalán, váljon külalakja is megfelel-e a mintának.
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G .

Egyéni birtokív.
240. §.
Készítése.

A birtok íy, főleg az egyéni birtok megállapítására,
s ennélfogva a felmérés eredményei ellen fenforgó észrevételek előhozására is szolgál.
Ezen egyéni birtokív a betűsorozatos névjegyzék
szerint tartalmazza: a folyó tétel és házszámokat, a birtokos nevét és lakhelyét; a birtokrészleti jegyzőkönyvből
a düllő nevét, és a részletszámokat folyó rendben; továbbá
az egyes részletek térmértékét mivelési ágak szerint, és
az „összeg" rovatában az összeadási jegyzőkönyvből kivett térmértéket.
Az egyes mivelési ágak, valamint az összeg rovatnak térfogata, minden oldalon összeadandó, s az egyes
oldalak a teljes összeg kimutatása végett a birtokív végén összeállítandók.
Utaknál és vizeknél a düllő megjelölése elmarad.
241. §.

Ellenőrzés és egybehasonlítás.

Az egyes birtokíveket, mielőtt összeadatnának és berekesztetnének, előbb a leggondosabban kell összeegyeztetni a birtokrészleti jegyzőkönyvvel, hogy a részlet számokra és térfogatra vonatkozó adatok helyes volta biztosíttassák, mivel könnyen megesik, hogy annyi számok közül néhány tévesen iratik, vagy felcseréltetik.
Az egyéni birtokívek számának minden községben
megegyezőnek kell lennie, a betűsoros névjegyzék tételszámainak összegével.
A birtokívek készítésére nézve a XXYII-ík számú
minta szolgál.
242. §.

Összesítés szerkesztése, és igazolása.

Az egyéni birtokívek térfogatát, birtok, és mivelési
ágak szerint, a XXVIII-ik számú mintához képest összesítésbe kell foglalni, oldalanként összeadni, és az egyes
oldalakat ismételve összeállítani.
Megkívántatik, hogy az egyes rovatok összegei, a
mivelési ágak kimutatásával pontosan egyezzenek. Ellenkező esetben a hibát fel kell keresni, és kijavítani.
Az egyéni birtokívek összesítését szerzője, és egybehasonlítói a czímlapon aláírják, a felügyelő pedig elővett
vizsgálat után, a kiállítás helyességét jegyzi fel.

H.
Térképek kirajzolása, és beírása, térképczímerek, térképboríték, és emlék-ívek készítése.
243. §.
Térképek kirajzolása.

Ha a részletes fölmérés legnagyobb része kiszámíttatott, a térképek kirajzolása, és pedig a mennyire lehetséges, már február havában veszi kezdetét.
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263. §.
Felmérési tisztviselők e czélra tehetségeikhez képest alkalmazandók.

A kirajzolásnál a felügyelő a felmérési tisztviselőket,
rangjokra való tekintet nélkül, tehetségeikhez képest kiilömböző rajzmunkákra, t. i. a színezésre, a részletek számozására, a közegyezési jelrajzhoz és heiráshoz alkalmazza.
Azon mérnököket, kiket a kirajzolásra használni nem
lehet, más Írásbeli munkával kell ellátni.
245.

Térképek tisztítása.

A kirajzolás megkezdése előtt a térképek az ironvonalaktól és piszoktól gondosan megtisztíttatnak, a nélkül hogy táblára feszíttetnének vagy megnedvesíttetnének.
246.

Szinek előkészítése.

§.

Színezés után a térképekre, a birtokvázlat szerint az
egyes részletek számai, finom fekete tussal feljegyeztetnek.
Ezen számozás álló 2° magas számjegyekkel, egyformán és tisztán eszközlendő.
A részletek fekvései szerint alkalmazandó számok, a
szelvény forgatása nélkül is könnyen olvashatók legyenek.
249.

Jellegrajz.

§.

A kirajzolás a határok, épületek, helységtérek, vasutak; utak, patakok, folyók és tavaknak, a XIII-ik számú
minta szerinti színezésével kezdődik; névszerint a három
utolsó területnemek, ha nagy kiterjedéssel bírnak , csak
tíz ölnyi széles vonallal vétetnek körül.
Minden más mivelési ágak nem színeztetnek, hanem
csak közegyező jelrajz által külömböztetnek meg egymástól.
Az együttesen felmért községek határait, egyszerű
színezett vonallal kell megjelölni.
A színezésnél kivált arra kell ügyelni, hogy a színezés valamennyi lapon szorosan a részlet- és szelvényvonalakig egyenlő, és tiszta legyen.
248.

A térképek számozása.

§.

A kirajzolásra szolgáló színeket, az egész felügyelőség számára a felügyelő egyszerre tartozik elkészíteni, a
XIII-ik számú rajzminta szinületének megfelelőleg.
247.

Bizonyos mivelési ágak, és területnemek színezése

§.

§.

A részletek számozása után, a jellegrajz vétetik a
Xm-ik számú mintában előtűnő közegyezési jelek szerint
foganatba.
Ezen jelzés a végegybehasonlítás könnyebbítése, és
jobb áttekintés végett mindég a részletszám közelében tétetik.
A részletek túlterhelései fákkal, szőlőtőkékkel stb.,
valamint a zöldség és diszkertekben idővesztegetéssel járó
rajzolások kerülendők.
Házaknál a homlokvonal az alapterületen belül, az
utczára néző oldalon húzandó, s a vizek folyásának iránya, nyil által jelölendő meg.
A határvonalak csak a hármas határpontok, és a
szelvényvonalak közelében láttatnak el 60 ölnyire közegyezési jelzettel.
Midőn három község határa egymással találkozik,
ezt a térképen, és a birtokvázlaton is mindég meg kell
jelölni.
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1 2 0 . §.
Térképek beírása.

\

A kirajzolás befejeztével a községek, helységek, határos községek, és átalában a 123. §-ban elősorolt tárgyak nevei tartós tussal, a térképekre iratnak, és a
határutaknái megjelöltetnek azon községek, melyek felé
azok vezetnek.
Villongások alatt levő községi határvonalak fehrása
a 140. §. szerint történik.
Kivévén a patakok és folyók, valamint a szomszédos
községek neveit, ugy az utak irányának megjelölését, minden egyéb elnevezés a szelvény alapvonalával párhuzamosan iratik.
A görbe vonal szerint beirt nevek, a térkép forgatása nélkül is, könnyen olvashatók legyenek.
A határokon a szomszédos községek nevei, midőn a
tér megengedi, a községterületektől harmincz öl távolságban, mig ellenben ott, hol kerület, vidék, megye, tartomány, vagy ország határos, ezek nevei a község nevétől
husz ölnyire kifelé iratnak. A birodalom határán a szomszédos országnak csak neve tétetik ki a térképen.
A betűk nagyságát és módját a XXIX-ik számú
minta mutatja, melyhez minden további kiékesítés mellőzésével, legyen ez a térkép cziménél, vagy egyátalán a
betűknél, szorosan kell alkalmazkodni.
251. §.
Minden lapra az éjszaki szelvényvonal fölött, vagy a
déli szelvényvonal alatt, hol a tér legjobban engedi, a
lapszám, a község neve, és a szelvény megnevezése iratik.
Továbbá, minden község erre alkalmas lapon czimet
kap, mely a magában felvett község, vagy együttesen felvett községek betüsorozatban elősorolandó nevein kivül,
még a térképen előforduló helységek, telepítvények, puszták, majorságok, és bekeblezett községek, az ország, megye, kerület, vagy vidék nevét is magában foglalja.
A czimen alúl a felvételi lépték 1 " = 40° előtüntetendő, és a következő záradék irandó : „Átvizsgáltatott,
és a jegyzőkönyvekkel tökéletesen összeegyezőnek találtatott." Ezen záradékot a felügyelő irja alá, az egyes szelvényeket pedig azoknak alsó jobbszélén az illető mérnökök, kik a térképet felvették és kiszámították.
252. §.

Melléktérképek kezelése.

A félléptékben fölvett melléktérképek ki nem rajzoltatnak, nem számoztatnak, és be nem iratnak, hanem a
fönnebbi §-ban a térképek számára megállapított föliratot
nyerik ezen hozzátétellel „melléktérkép" és a mérnök
neve aláírásával láttatnak el.
253. §.

A beírásnak heíyesitett hivatalos kimutatások szerint kell történnie.

A térképek kirajzolásánál, és beírásánál ajánltatik
ugyan a csinos kiállításra való tekintet, mindazáltal nagyobb gond fordítandó a helyességre, tisztaságra, és egyformaságra.
A nevek helyesírásilag az adóhivatalnak heíyesitett
kimutatásai szerint Írandók.
254. §.

Térképczimerek készítése.

Minden község számára a XXX-ik számú minta szerint térkép-czimer készítendő, melynek területe világos
sárgára festendő.
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255. §.
Térképboritékok készítése.

Az ugyanegy községhez tartozó térképek boritékivbe
tétetnek, melynek külső közepére a térképczimer ragasatatik.
256. §.

Emlékivek készítése.

Minden együttesen felmért község számára emlékív
készíttetik. Az ország, kerület, megye, vidék köröndbetükkel, ellenben az együttesen felmért egyes községek nevei
kőirati betűkkel iratnak a kőnyomatu iven megjelölt magasságban.

I.

Földmivelési térképek készítése.
257. §.
Mértéke, és beosztása mérföldek szerint.

A felmérési munkálatoknak térképészeti kiaknázására,
és közigazgatási czélokra is szükséges földmivelési térképek elkészítéséről, már a helyszíni munkálatoknál gondoskodnak a felügyelők.
A földmivelési térképek kivétel nélkül 1 " = 500°
mértékben, és pedig kerületek, vidékek vagy megyék szerint kártyalapokra vont regálpapiron készíttetnek.
Minden lap, melynek oldalhossza 8 bécsi hüvelyket
tesz, egy négyszögmérföldet képez, és éjszaktól délre 5,
kelettől nyugatra 4 részre osztatik ugy, hogy minden
négyszög mérföld 20 részletes szelvényt foglaljon magában, melyeknek válaszvonalai tussal kihúzatnak.
Midőn valamely négyszögmérföldre több felügyelőségi
terep esik, melyek ugyanazon egy kerületben, vidékben
vagy megyében fekszenek, ekkor azon felügyelőség, mely
a négyszögmérföldön legkisebb résszel bír, a maga részét
legelőbb fogja berajzolni. A mérföld lap azután haladéktalanul egyik felügyelőtől a másikhoz küldetik, míg mindegyik saját részét belerajzolta.
258. §.

Az átváltoztató rajzolást, és színezést a felügyelő által kijelölt tisztviselő teljesíti.

A befejezett községek egyes szelvényeinek átváltoztätäSRj SL birtok-vázlatok színezett negyedrét lapjai után, a
felügyelő segédje által még a nyár folyamában teljesíttetik. A legutoljára befejezett községek átváltoztatása, valamint az egész terep szinezese és beírása, a központosított állomáson, vagy ugyanazon segéd által, vagy pedig
más alkalmas tisztviselő által végeztetik.
259. §.

Kirajzolás és beírás.

A rajznak a pontosságon kivül, elég világosnak is
kell lenni. A földmivelési ágak körrajzai, és a vizek halvány tusvonalakkal huzandók, s az előirt színekkel festendők ki, ellenben a hegylánczolatok menetei szakadozott
erős halvány tusvonalokkal jelölendők meg.
Faluk, mezővárosok, és városok házcsoportjaikkal, utczáikkal és téreikkel; továbbá a vasutak, utak, patakok,
folyók stb, a birtokvázlatok kisebbített mértékében fordulnak elő, honnan átalában minden a 123. §-ban elősorolt
tárgyak, megnevezéseikkel, vagy közegyezési jeleikkel a
XXXI-ik számú minta szerint a legpontosabban átvitetnek,
mely minta a beírásnál is irányadó.
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M

Düllő- és mezei utak, melyek valamely szomszédos
községgel nem állanak összeköttetésben, figyelembe nem
veendők, kivévén, ha magánálló majorokhoz, erdészlakokhoz, és más iparbeli épületekhez vezetnek, mely esetben
egyszerű tusvonalakkal rajzoltatnak be.
A hegycsúcsok, hegygerinczek, és ezek ágazatainak,
továbbá a patakok és folyók berajzolására, különös gond
fordítandó, és semmiféle önkény, főleg ott hol azok erednek, meg nem engedhető.
Az egyes felügyelőségi terepek határai nem veendők
figyelembe, ellenben oly községek határai, melyek felmérése különböző okoknál fogva elmaradt, csak ironnal berajzolandók, valamint az ily községek nevei is csak ironnal beirandók, miután ezek a részletes felmérés után kíegészítendők lesznek.
260. §.

Átnézeti vázlat.

Minden kerület, vidék vagy megye területéről átnézeti vázlat készíttetik, még pedig oly kisebbített léptékben, hogy az egész terület egy négyszögmérföld lapján előtüntethessék.
Ezen vázlatokon az egyes négyszögmérföld lapok
négyenként egy lapban összefoglalva ábrázolandók, és vastagabban húzott vonalakkal jelölendők. Ezen beosztás szerint rendeztetnek azután az egyes négyszögmérföldek kártyalapjai, és vászon-szalagokkal ragasztatnak össze.
A szélre azonban körülményileg egy lapban, csak
2 — 3 négyszögmérföld jöhet.
Ezen lapok számozása, rétegzetenként arabs számokkal éjszakról délre folytatólagosan történik.
Hol a térszüke nem engedi, hogy az átnézeti vázlat
valamely kerület, vidék, vagy megye első lapjára jöhessen, ott az külön negyedlapra rajzolandó, és az 1-ső számú laphoz ragasztandó.
Minden négyszögmérföld hátlapján az illető megye,
kerület vagy vidék, a lapszám a négyszögmérföld oszlopzata és rétegzete, a felvételi évszám, a felügyelő és szerkesztő neve, a XXXH-ik számú minta szerint előtüntetendő.

K.
Számolati, és Írásbeli munkálatok vizsgálata.
2 6 1 . §.
Vizsgálat terjedelme.

A felügyelő által eszközlendő vizsgálat nem csak a
térfogat kiszámítására, hanem ezen fejezetben foglalt minden egyéb Írásbeli munkálatokra, és kirajzolásokra is terjed ki, miután ő ezen dolgozatok folytán a munkálatban
fennmaradt hibákért, ugy mint magáért a felmérésért felelős.
262. §.

A kiszámítás vizsgálását a felügyelő, és egy vizsgáló teljesiti.

A térfogat kiszámításának vizsgálása a felügyelő, és
egy vizsgáló által történik.
A felügyelő személyzetéből egy tökéletesen alkalmas
mérnököt vizsgálóul jelöl ki, a szolgálati jellegre való tekintet nélkül, s azt a pénzügyminisztériumnak jelenti föl.
Sürgős esetekben, midőn a vizsgálat igen elmaradt a
kiszámítástól, a felügyelő még egy második, sőt harmadik
vizsgálót is alkalmazhat.
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263. §.
Munka-kiosztás a vizsgáló részére.

A felügyelő a vizsgálónak valamely község bevégzett ellenőrzési kiszámítását, vagy valamely számolati csoportnak két mérnök által kiszámított tökéletesen befejezett jegyzőkönyveit, vizsgálás végett kiosztja, s maga részére a legnehezebb, vagy oly községeket tart fenn, melyek helyettes mérnökök, vagy meg nem bízható mérnökök
által számíttattak ki.
264. §.

Ellenőrzési számolat vizsgálása, és a hibák előjegyzése.

t

Az ellenőrzési és a számolati csoportok, vagy a szelmények kiszámítása minden körülmények között, még a
részletek kiszámítása előtt vizsgálandó meg.
A felügyelő e végből mindenekelőtt az egyes szelvények hüvelykbeosztását vizsgálja á t , kiszámítja a csoportok, és esetleg az üres térek egész holdjait, s átalában a
felülvizsgálatnál és utánszámításnál a 2 1 3 — 2 1 9 §-ok szerint jár el.
Eredményeit a jegyzőkönyvvel összehasonlítja, s végre
meggyőződést szerez magának az iránt, váljon valamely
csoportban fekvő valamennyi határrészletek területeinek
fele, az üres térből szintén levonatott, és a csoportkiszámításhoz hozzáadatott.
Ezen vizsgálat befejeztével még az egyes számolati
csoportok térfogata, továbbá az üres tér, és az egész
község összeállítása utánszámíttatik.
Előforduló hibák a XIX-ik számú minta szerint előjegyzetbe vétetnek, és a számolati jegyzőkönyv a vizsgálit befejeztével, az illető mérnöknek, az előjegyzett hibák helyesíttése végett adatik vissza.
A vizsgáló hasonló módon jár el, azonban az előjegyzett hibákat betekintés, és további eljárás végett csak
a felügyelő eléterjeszti.
265. §.

Részletek kiszámításának vizsgálása, és a hibák előjegyzése.

A részletek kiszámításának vizsgálása kivétel nélkül
minden egyes részletre kiterjed, a midőn is a kétszeri
számítás eredményei részint a felügyelő, részint a vizsgáló
által kölcsönösen összehasonlíttatnak.
Midőn e két eredmény a hibák elnézhető határán
belül egymással megegyez, mindkettőből a számtani arány
nyeretik, és az első számolati jegyzőkönyvbe veres tintával beiratik.
A vizsgálónak meggyőződést kell az iránt szereznie,
váljon valamely részlet mindkét kiszámításban nem hagyatott-e ' figyelmen kivül, és a kiszámított részletekre
nézve kötelessége, előbb minden részlet kiszámított térfogatát az üvegtáblával, vagy térszámítóval a térképen anynyiban utánvizsgálni, hogy minden oly hiba, mely írásbeli
tévedésen alapszik, vagy egyes hozzátartozó részletek figyelmen kivül hagyásából eredt, különösen a metszett részleteknél egészen elmellőztessék.
Ha azonban a vizsgáló, a két kiszámítási eredmény
összehasonlításánál különbséget talál, mely a megengedett
külömbzet korlátait túlhaladja, ugy az illető részletek
maga a vizsgáló által a térképen kiszámíttatnak, és e szerint a hibák az egyik, vagy mindkét mérnök részére a
számolati jegyzőkönyvben előjegyeztetnek.
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A mérnökök erre a hibát nyomozzák, és helyesítik,
mig kiszámításaikból a megengedhető hibához képest a
középszámot nem nyerik.
Azon községek, melyek kiszámítása csak egyszer eszközöltetett, (224. §.) különös figyelemmel, és óvatossággal
vizsgálandók ugy, hogy a vizsgáló által még a kisebb
számítási hibák is felfedeztessenek.
266. §.

A részlet-számítás vizsgálatánál talált hibák a számolati jegyzőkönyvben folytatólagosan, az ellenőrzési számolatnál talált hibák után, a számolati csoportok betűrendje
szerint tüntettetnek elő, és az illető vizsgáló által aláíratnak.
Ezen hibák helyesítése, melynél a vakarások kivétel
nélkül tiltvák, az avval megbízott mérnök aláírásával bizonyíttatik, és a felügyelő által láttamoztatik.
Úgyszintén minden egyes csoport a számolati jegyzőkönyvben a vizsgáló által, és az összeadási jegyzőkönyv
berekesztése után a felügyelő által iratik alá.
267. §.
Összeadási jegyzőkönyv, és különbzetek felosztásának vizsgálata.

Az összeadási jegyzőkönyveknek, valamint a csoportok összeállításának helyességét, mely a számolati jegyzőkönyvekben a térfogat összegeinek egyes oldalai, és az
egész csoport összege szerint készíttetett, végre a hibák
kijavítását a számolati jegyzőkönyvben a felügyelő szorgosan ellenőrizteti, mely alkalommal köteles a vizsgáló, a
felosztott számadási különbzetek megengedhetősége iránt
is magának meggyőződést szerezni.
\

268. §.
Írásbeli munkák, kirajzolások, beirások stb. átvizsgálása.

Egyéb írásbeli kidolgozások megvizsgálásánál a felügyelő úgy a tartalom, mint a forma tekintetében szorosan
a 228—243. §. utasításaihoz tartja magát, és a felfedezett hibákat azonnal kijavíttatja,
Már ezen munkálatok megkezdésekor kiváltkép arra
köteles ügyelni, hogy minden szabályellenes szerkesztés
idejekorán megelőztessék, és a hibák elágazása gátoltassék.
269. §.

«

Minden térképek berajzolása, és beírása szintén megkívánja a felügyelő folytonos őrködését, úgy a színezés,
jellegrajz, és részletek számozásának helyessége, mint a
helyes beirás, és birtokvázlatokkali öszhangzás tekintetében is.
Az itt észrevett hibákat tékát azonnal ki fogja javíttatni.
270. §.

Számolati és Írásbeli előmunkálatoknak vizsgálata az igazgató által.

Az igazgató a mérnökök kiszámításait akként vizsgálja meg, hogy két vagy három más megbízható mérnök
által több részletet, és szelményt kiszámíttat, és a számtani arányt a 223. §. szerint a számolati jegyzőkönyvbe
igtatott eredménynyel összehasonlítja.
Az összehasonlítás folytán mutatkozó különbzetek az
igazgatónak a szükséges támpontokat nyújtják arra, hogy
a keresztülvitt kiszámítás fölött helyes ítéletet hozhasson.
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Az írásbeli dolgozatokat, és a térképek berajzolását
és beírását minden tekintetben bírálata alá veszi.
Az igazgató minden észleleteiről egy kimerítő jelentést
szerkeszt, melyet a felfedezett hiányok, és hibák felemlítése mellett a pénzügyministerium elé terjeszt.

L.
Felmérési munkák végösszehasonlítása.
271. §.
Végösszehasonlítás mikénti eszközlése.

A felmérési munkálat végösszehasonlítása annak minden egyes részére terjed ki, mi mellett nagy figyelemmel,
pontossággal és óvatossággal kell eljárni, hogy a munkálat minden részeiben helyesen kiállittassék.
Ezen végösszehasonlításhoz két két mérnökből, és
ugyanannyi segédből álló bizottságok alakítandók.
272. §.

Eljárás a végösszehason.'itásnál.

Minden község egybehasonlítása a térképek, birtokvázlatok és felvételi előrajzok, a bírtokrészleti és számolati jegyzőkönyv, és a hivatalos kimutatások segélyével
történik.
A térképek mindég valamely óvatos és megbízható
mérnökre bízatnak, ki egyszersmind az egyes részletek
térfogatának szemmérték szerinti megbecslésében a megkívántató jártassággal bír.
A birtokvázlatokat és felvételi előrajzokat vagy azon
mérnök veszi át, kí a községet felmérte, vagy ha erre a
térképek bízattak, egy tökéletesen megbízható segéd.
A harmadik egybehasonlító a bírtokrészleti jegyzőkönyvet, a negyedik pedig a számolati jegyzőkönyvet és
a hivatalos kimutatásokat kapja.
Mig a bírtokrészleti jegyzőkönyvből a lapszámok, a
düllő ueve, a mivelési ágak és részletek térfogata felolvastatik, a többi három egybehasonlító egész figyelemmel
arra ügyel, váljon az, a mi felolvastatott, az átvett munkálatok egyes adataival is pontosan összeegyezik-e?
273. §.
Erre a határleirás olvastatik fel, és a térképekkel,
birtokvázlatok, és felvételi előrajzokkal való megegyezősége
vizsgáltatik meg.
E mellett a határkövek, h í tárdombok, és egyéb határjeleknek a térképeni megjelölése, a birtokvázlattal öszszehasonlittatik, és megnézetik, váljon a határrészletek a
szomszédos községekben öszhangzásban vannak-e?
Eltéréseknél, a határos községek térképének, és határleirási jegyzőkönyvének segélyével kipuhatalandó, hol
kelljen a hibát kijavítani.
Ha ezen vizsgálatnál az derülne ki, hogy a két
szomszédos térkép össze nem egyezik, ugy erről a felügyelő értesítendő, ki a helyreigazítást a helvesített határleírások nyomán (139. §.) eszközli.
274. §.
A végösszehasonlítási bizottság által még átnézendő:
1. a térképek kirajzolása, s kiváltkép, váljon minden
közegyezési megjelölés, a rajzminta szerint kirajzoltatott,
és az iratminta szerint beiratott-e?
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2. a részleteknek tussal való kihúzása a térképen,
nevezetesen, váljon a hiányos vonalak minden szelvényen
utánhuzattak, és a szelvényvonalakon túl eső részletek a
háromszögméreti, és graphikus pontok, a szelvényvonalak
és azok hüvelykbeosztása, elő vannak-e kellőleg tüntetve?
3. a négyszögmérföldek, és szelvények helyes beirása
ugy a térképeken, mint a birtok és részleti vázlatokon,
és a térkép czimén is;
4. a metszett részletek számozása a térképen, váljon
minden ily részlet valamennyi szelvényben meg van-e számozva ?
5. a térképen előforduló nevek helyesírása a birtok,
és részletezési vázlatokkal, a különféle jegyzőkönyvek felírásaival, a térkép czimerével, a düllők leírásával, és az
adóhivatalok kimutatásaival;
6. a községi, járási, vidéki, és kerületi, megyei, és
országos határok, váljon mint a térképeken, mint a birtokvázlatokon, ugyszinte a térkép czimerén is, az utasítás
szerint vannak-e megjelölve, és helyesen beírva?
7. a szelvények közti csatlakozás a körzővel, és
pedig részletenként, a hol még a legcsekélyebb eltérések
is kijavítandók;
8. a részletezési vázlatok, a térkép-czimerek, térképboríték ivek, és az emlékivek váljon utasítás szerint vannak-e készítve?
9. a számolati jegyzőkönyvben foglalt községi terület összege, összehasonlítva a bírtokrészleti jegyzőkönyvben, a birtokivek összesítésében, és a talajnak használata
iránti kimutatásban előforduló terület összegével;
10. a kiszabott forma a felmérési munkálat minden
részeinél megtartatott-e, s a kívánt aláírásokkal el vannak-e látva ?
275. §.
Eljárás e'őforduló hibáknál.

Ha ezen végösszehasonlításnál a felmérési munkálat
egyik vagy másik részében eltérések, vagy hibák fordulnának elő, akkor ezek rendszerint azonnal kiigazítandók,
vagy ha azok kiigazítása hosszabb időt igényelne, egyelőre
egy ívre előjegyzendők, és a községnek egybehasonlítása
után, az illető részekben ugyanazon mérnök által, ki a
községet átadja, kijavítandók.
A hibaiv a mérnök által ezen megjegyzéssel: „kijavíttatott" aláírandó.
Ha számítási hibák fordulnak elő, azok a felügyelőnek bejelentendők, ki azokat saját felügyelete alatt javít
tatja kL

M.

Felmérési munkálatok átadása.
276. §.
Mielőtt a felmérési mnnkálat a felügyelőnek átadatnék, a térképek, a birtokvázlatok, az összes jegyzökönyvek, s egyátalán az egész munkálat a szenytől, s minden
foltoktól a legszorgosabban kitisztíttatik.

67
277. §.
Körülmetszendö munkálatok.

A szelvények és melléktérképek körülmetszendők, s
egyenszöget kell képezniök, melynek hosszabb oldala 28
hüvelyk, a rövidebb pedig 23 hüvelyknyi legyen.
A térképek boríték-ívei 2 8 % hüvelyk hosszura, és
2 37» hüvelyk szélesre, a térképczímerek pedig ugy nvirandók meg, a mint ezt a papír formája igényli.
Az összes jegyzökönyveket és kimutatásokat nem
szabad körülmetszeni.
278. §.

Fűzendő munkálatok.

A térképeknél a czimlap mindig legfelül, azután folytatva számrendben a többi lapo'c, és végre a melléktérképek teendők.
Oly községeknél, melyek sok részletből állanak, a
jegyzőkönyvek több egyes füzetbe osztatnak és füzetnek,
s ezen füzetek egybeköttetnek.
Minden füzet a legfelső lapon balról a számmal, jobbról a község nevével jeleztetik.
Az adóhivatalbeli betüsorozatos névjegyzéket, és a lakházak kimutatását egy füzetbe kell összevarrni; a lakházak kivonata, és a földbirtokosok betűsorozatos névjegyzéke külön-külön füzetnek, a határleirási jegyzőkönyvekhez pedig a pótjegyzőkönyvek hátul hozzá füzetnek.
Azon egyéni birtokívek, és azok összesítése, melyekhez betéti ívek jönnek, külön füzendők; azután az
egyes ívek folyó szám szerint rendeztetnek, és az ismétlésekkel együtt zsineggel összeköttetnek.
A számolati jegyzőkönyvek fűzésénél legfölül jön az
ellenőrzési számolat, azután a csoportok számolata betűrendben , végre az összeadási jegyzőkönyv. A részletek
második kiszámítása külön fűzendő.
279. §.

Átadás.

Ha valamely felmérési munkálat minden része teljesen be van fejezve és összefűzve, akkor ezt a mérnők a
hibaívvel együtt jegyzékbe rendezve, községenként átadja
a felügyelőnek, következő rendben:
1. az eredeti térképeket szelvények szerint kimutatva, esetleg a melléktérképekkel;
2. a birtokrészleti jegyzőkönyvet;
3. a lakházak kivonatát a birtokrészleti jegyzőkönyvből;
4. a talaj használásának kimutatását két példányban;
5. a földbirtokosok betüsorozatos névjegyzékét;
6. a föld- és házbírtokosoknak az adóhivatal által;
szerkesztett betüsorozatos névjegyzékét, továbbá a düllő
leírását;
7. a határleirást a határvázlattal, és a netáni pótjegyzőkönyvekkel együtt ;
8. minden egyéb jegyzőkönyveket, melyek például a
birtokvázlatok aláírásának megtagadásáról, vagy más alkalommal vétettek fel;
9. különös mellékleteket, t. i. hivatalos átiratokat,
a birtokban, vagy tárgyakban később szükségessé vált kiigazításokról szóló községi bizonyítványokat s más efféléket;
10. a számolati jegyzőkönyvet;
11. az egyéni birtokíveket;
12. a birtokívek összasítését;
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13. a birtokvázlatok és a duppla léptékben készült
részeket, kimutatva negyedlaponként;
14. a felvételi előrajzokat szelvény lapok rendje
szerint fűzve;
15. a térképboríték ívét a reá ragasztott térképezímerrel;
16. együttesen felvett községeknél a térképek helyett az emlék-íveket.
280. §.
A felmérési munkálatnak áttekintése, becsomagolása, és elküldése.

A felügyelő a vizsgáló közremunkálása mellett , az
átvett felmérési munkálatokat és a hibaíveket a 274. §.
határozatai szerint még egyszer átvizsgálja, és azokat az
alább megnevezett alkatrészek kivételével, a térképtárhoz
átküldi, vidék, kerület vagy megyénként elkülönített átadási, és átvételi jegyzékek kíséretében.
Hasonlólag, t. i. átadási és átvételi jegyzékek kíséretében, a düllő leírások (73. §.) és a lakházak kivonatai
(231 és 232. §§.) az illető pénzügyigazgatóságoknak küldendők
földmivelési térképek pedig a pénzügyministeríumnak terj esztendők elő.
A térképtárnak azonkívül még a munkaterepben lévő
összes helységeknek, telepítvényeknek, pusztáknak, majorságoknak stb. jegyzéke is — kitüntetésével azon községeknek, melyekbe azok kebelezvék — átadandó.
A térképek elküldése nagyobb mennyiségnél csoportonként a szekérpóstával, a munkálat többi részei pedig
ládákban jól becsomagolva, szállítás utján történik.

Kelt Budán, 1869-ki october 17-én.

A

A m. k. Pénzügyministeriumtól.
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J e g y z ö k ö n y v e
az átrakott s háromszögmérctileg megbatározott pontoknak.

K . O. X V I I . 16.

Háromszögeltetett N. N. háromszögméreti mérnök által.

18.

1

e

távköze
nyugotról
keletnek

Összesen

távköze
délről
északnak
ö

35

to

e

távköze
keletről
nyugotnak

A rendezőnek

A metszéknek
távköze
északról
délnek

A pontnak megjelölése

Szelvény
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Károlyhegy adóközségnek
határleirása.
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határjelnek

j

a

z

i

l e i r á s a

határvonalnak

a d a t a i
ismertető

helyheztetése, a mivelési ág, és

jegyei

birtokosok megnevezésével

fordulási
szöge

Mivelési ág, düllő, és

égtája

vonal

birtokos neve, s egyéb

iránya

jelzések

Lépések
száma a
következő
határjelhez

Károlyhegy adóközség határos délről Almás, nyugatról Kálna, északról Kelecsény, és keletről KisMaros községekkel.
E határleirás kezdődik a Duna-folyam közepén, hol annak balpartján Kállay Antal és Gáthy József
aimási rétjök sarkain egy K. A.-val jegyzett faragatlan, és ennek átellenében a jobb parton Károlyhegy község legelőjén egy K.-val jegyzett faragott kövek állanak.
E két határjel között a folyam közepén képződik a hármas határpont; Károlyhegy, Almás és KisMaros községek között, hol a határvonal leirása Almás községgel kezdődik.

A l m á s község-e.

tompa
kiszögeléssel
—

a 2-ik
számú
határhalomhoz

keletnek

egyenes
vonalban
hegynek
fel

—

Molnár Ignácz almási rétje és
Lovassy János károlyhegyi
szántóföldje között

derék
beszögeléssel

északkeletnek

egyenes
vonalban
hegyről
lefelé

innen

az 1-ső
számú
halomhoz

a Kigyóspatak közepébe

K. A. K.
1855-el
jelzett
faragott
kőhöz

*

Kigyóspatak balpartján, Kövessy Ferencz károlyhegyi és
Király János almási rétjök
között

tompa
kiszögeléssel

közös tulajdona Károlyhegy
és Almás községeknek, melyek közepén görbületek szerint húzódik a vonal

hegyes
beszögeléssel

Kigyóspatak jobb partján, és
pedig Sas Ferencz kálnai, és
Rozenberg Hermann károlyvárosi rétjök között

keletnek

délkeletnek

egyenes
vonalban

a vízfolyás ellenében

egy bozótos és vizfolyásos mezsgyén jobbról Molnár Lajos almási rétje, és balról
több károlyhegyi birtokosok rétségeik között a „Szigeth" nevü
düllőben
lépéssel

575

a nevezett birtokosoknak jobbról szántóföldjeik, és balról rétjeik között
lépéssel

352

a nevezett birtokosok
és mivelési ágak között
lépéssel

8

jobbról a károlyhegyi
hegyes rétségek, és
balról az almási szántóföldek között
lépéssel

2854

Helyszínrajzi leírása
a

a

határjelnek

h a t á r v o h a l n a k

a d a t a i
ismertető

helyheztetése, a mivelési ág, és

jegyei

birtokosok megnevezésével

fordulási
szöge

égtája

vonal
iránya

Lépések
száma a
Mivelési ág, düllő, és köv&kező
>
határbirtokos neve, s egyéb
jelhez
jelzések

Ezen határkőnél képző dik a p>atak közepén a hármas határpont Károlyhegy, Almás
között, hol is az almási határv<inal vég ződik, és a kis-marosi kezdődik.

és Kis-Maros

(Almás község aláírása.)
Sarkadi Ferencz biró.
P. H.

Molnár János törvénybiró.
Piller József bizottsági tag.

K i s - T f l a r o s község-e.

A fennt leirt hármas pontnál kezdődik a határvillongás. A kérdés alatti terűlet Kis-Maros
községnek tettleges birtoklásában van.
Kis-Maros község igénye szerint húzódik innen a vonal.

—

az 1-ső
számú
határhalomhoz

Dara János károlyhegyi, és
Lipcsei Péter kis-marosi erdejök között a „magas hegy"
nevü düllőben

a 2-ik
számú
határhalomhoz

az előbbiek erdeje között
ugyanazon düllőben egy erdei
út nyugoti oldaláu

hegyes
kiszögeléssel

—

éjszaknak

—

egyenes
vonalban
kissé
hegynek
fel

—

egy kivágás közepén,
a nevezettek erdeje
között
lépéssel

—

335

—

Ellenben Károlyhegv község igénye szerint a határvonal a leirt hármas ponttól egy erdei
út közepén húzódik.

—

tompa
kiszögeléssel

i
a már
fennebb
leirt 2-ik
számú
határhalomhoz

az erdei
északnyugatnak út kanyarulata
szerint

„Bükkös" nevü községi erdőség között
mindkét oldalról
lépéssel

525

az erdei út és erdőség nyugati oldalán
—

—

—

• —

—

Ezen utóbbi 2-ik számú határhalomtól a határvonal még mindég peres. A kérdés alatt lévő terület
azonban Károlyhegv község tettleges birtokában van.
Károlyhegy község adatai nyomán a határvonal e 2-ik számú határhalomtól stb.
18*

Helyszínrajzi leírása
a

a

határjelnek

h a t á r v o n a l n a k

a d a t a i
ismertető

helyheztetése, a mivelési ág, és

jegyei

birtokosok megnevezésével

fordulási

égtája

szöge

Mivelési ág, düllő, és
vonal

birtokos neve s egyéb

iránya

jelzések

Kis-Maros község adatai nyomán a 2-ik sz. határhalomtól ellenben megy a határ
stb. egész az 5-ik számú határhalomhoz.
Itt végződik a kérdéses határvonal.
Ezen 5-ik számú határhalomtól megy a vonal kétségbevonhatlanul a többizben nevezett
közepén stb.

Helecsény

Lépések
száma a
következő
határjelhez

erdei út

községe.

Az utóbbi hármas ponttól húzódik a határvonal stb.

Hálna

községe.

Az előbb leirt és a Duna-folyam közepén levő hármas ponttól megy a határ.

—

a Duna
balpartján
egy K. A.val jelzett
faragatlan,
és annak
jobb partján egy
K.-val
jegyzett
faragott
kövekhez

«

—

—

—

Itt képződik a Duna közepén
e két hatáijegy irányában
azon hármaspont, mely e határleirás kezdetén már leíratott

balról a károlyhegyi
különféle birtok érintésével a „fehértó és
dunavölgy" nevü düllők mellett, a Szilvás patakot Kálnánál,
és a Helena szigetet
Károlyhegynél hagyva, jobbról Kálna község erdeje mellett
lépéssel

—

5468

i
—

—

—

—

Ezen hármas pontnál végződik a kálnai határvonal., valamint Károlyhegy községnek e határleirása is
ezennel befejeztetik.

Károlyhegy, 18

Kálna község aláírása :
N. N. biró.
P. H.
N. N. törvénybiró.

Károlyhegy község aláírása
N. N. biró.
p. H.

p. H.

N. N. törvénybiró.

N. N. mérnök.

19

Vll-ik számú minta 59 §-hoz.
Magyarország.

Hloson megye.
R.ijkai adóhivatal.

Károlyfa adóközség összes föld- és házbirtokosainak

BETÜSOROZATOS NÉVJEGYZÉKE.
A

Ház- Folyó

n

szám

Itild- v a g y
e

v

házbirtokos

lakhelye

e

J e g y z e t

Károlyfa

1

20

Morocz (Sánta) Ferencz

2

29

Nagy (Kuti) Sándor

3

18

Kuti György örökösei

n

4

1

Szt. Ferencz szerzetes zárdája

»

5

8

Károlyfa község

0

6

2

Molnár József mint jószág majoros

7

>

Vallás-alapitvány mint jószág Bepreg

Rajka

Mosony
•

s a t

M. k. adóhivatal

M . IV.
m. k. adószedő.

Bajkán 18

N. N.
ellenőr.
•

J

H

G

Y

Z

H

T.

A lakházak birtokosainak névjegyzéke hasonló módon szerkesztendő. Felirata: „N. községöszszes házbirtokosainak névjegyzéke." Először az adóközségben előforduló házbirtokosok házszámaik számrendje szerint, azután a bekeblezett helységeké, ha külön számoztattak, felsorolandók.

X-ik számú melléklet 144. §-hoz.

A távcsöves irányvonasznak helyesítése.

1. Keresztszálak helyesitése.
A keresztszálaknak a szemlencse gyúpontjában, és
egyúttal azon síkban kell állniok, melyben a tárgylencse
által ábrázolt kép fekszik.
Igazítassék a távcső e czélból a szabad ég felé, és
mozgattassák a keresztszálak hüvelye (diaphragma) vagy
az ujabb szerkezetű műszereknél a szemlencse ki vagy
befelé mindaddig, mig a keresztszálak fekete vonalként
tisztán nem láthatók.
Irányoztassék ezután a távcső a szemlélendő tárgyra,
és állíttassák be a szemcső úgy, hogy a kép szinte tökéletesen látható legyen, mely eset akkor álland be, midőn a tárgy képe a keresztszálak síkjába hozatott.
E felül meggyőződés szerezhető, a szemnek a szemlencsétől jobbra vagy balra történendő mozgatása által,
ha ez alatt a kép a keresztszállal egy síkban lesz; ha
pedig ellenkezőleg a kép ide s tova mozog, ekkor ez a
szemcsőnek mozdítása által igazítandó helyre.

2. A láttani tengelynek merőleges állítása a forgás-tengelyre.
Állítassák be a keresztszálak metszőpontja egy távol
eső, de a mérő-asztal vizszinében fekvő jól látható tárgyra,
és jegyeztessék meg a vonasz ezen állása éle mellé finoman húzott őrvonalak által; illesztessék ezután a vonasz
a vonal mellé megfordítva úgy, hogy a tárgylencse a mérnök felé essék, és a vonasz ugyan azon éle ismét az őrsugarak mellé helyeztessék, hajtassék most át a távcső
és vizsgáltassák meg, váljon az irányvonal ismét az előbbi
tárgyat találja-e ?
Ha a keresztszálak metszőpontja a tárgytól eltérne,
akkor az eltérésnek egyik fele a (diaphragma) keresztszálak oldalcsavarkáival, másik fele pedig a mérőasztalnak végetlen csavara által helyesíttetik; mely műtétei a
távcsőnek minden áthajtásánál addig folytatandó , mig a
megirányzott tárgy, a vonasz mindkét fekvésében a keresztszálak metsző pontja által tökéletesen nem találtatik.

3. A forgás-tengelynek a vonasz lapjával párhuzamos állítása, és szintezőjének
helyesitése.
Hogy a távcsőnek láttengelye a fel- és lehajtásnál
a forgás tengelyére függőleges síkot képezzen, szükséges,
hogy annak forgási tengelye tökéletesen vízszintes legyen.
Irányoztassék be e czélra a keresztszálak metszőpontjával egy magasan vagy mélyen fekvő tárgy; állítassák tökéletesen a középre a szintéző buborékja, és jelöltessék meg a vonasznak állása őrvonalok által, azután fordítassák meg a vonasz mint előbb , hajtassék át szintén
ugy a távcső, és vizsgáltassék meg, váljon a keresztszálak
metsző pontja az irányzott tárgyat tökéletesen éri-e?
Ha az irány eltérne, akkor ezen eltérésnek fele az
emelőcsavarral, és fele a mérőasztal végtelen csavara által
helyesítendő; mely műtétei mindaddig folytatandó, mig a
tárgy a vonasz mindkét fekvésében a keresztszálak metsző
pontja által tökéletesen nem találtatik.
Minthogy pedig ezen helyesítés folytán a szintéző
buborékja eltérést szenvedett, ennélfogva a szintéző helyesitése — a vonasznak változatlan állása mellett — saját csavarai által eszközlendő, hogy igy buborékja ismét
a középre hozássék.
A szintéző ezen állása a műszer használata alkalmával minden irányzásnál tekintetbe veendő, hogy így a
magasan vagy mélyen fekvő tárgyak irányozásánál a láttengely függőleges síkot képezzen.

4. A függélyes keresztszálnak helyesitése.
Ha az előadott módon helyesített szintézőnek pontos
beállítása után a függélyes szál egy magasan fekvő és jól
látható tárgyra, például toronykeresztre, jelnek hegyére
pontosan irányoztatik, és ha a távcsőnek fel és lehajtásánál ezen pont a keresztszálak függélyesétől el nem tér,
akkor ezen keresztszál tökéletesen függőleges.
Ellenkező esetben a keresztszálak hüvelye a szoritő
felső csavarának megnyílása által mozdithatóvá tétetik, és
a láttani tengely körül jobbra vagy balra mindaddig mozdíttatik, míg az irányzott tárgyat a távcsőnek fel és lehajtásánál a függőleges szál többé el nem hagyja. A keresztszálak hüvelye ily állásban azután megerősítetik.

5. A láttani tengelynek az iráuyvonasz élével párhuzamossá való állítása.
Az irányvonasz a vízszintesen állított mérő-asztalon
húzott, és függélyesen beszúrt két tű által megjegyzett,
egyenes vonal mellé illesztetik, és a cső egy távol eső,
de mind a mellett tisztán látható tárgyra beállíttatik. Ezután a műszer megfordítatik ugy, hogy a távcső az asz-

tal alá jöjjön, mig a vonasz éle egész pontossággal ismét
a két tű másik oldalai mellé helyeztetik.
Ha a távcsőnek ezen állásánál az irány és a tárgy
között eltérés mutatkozik, akkor annak egyik fele az asztal végetlen csavarával, másik fele pedig a távcső-oszlop
lábánál lévő csavarok által helyesítetik, és ezen műtétei
mindaddig ismételtetik, mig az irányzott tárgy a távcsőnek mindkét fekvésében a láttani tengely által nem metszetik.
Ezen helyesitéseknél azonban elkerülhetlenül szükséges a mérőasztal szilárd állását, valamint azt is mindég
tekintetbe venni, hogy a helyesítések egy és ugyan azon
sugár irányában történjenek.

XVIII. számú minta 242. §-hoz.

Vizsgálati naplója
.... felmérési felügyelőnek
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évi

„

haváról.

15.

Nap

szép.

Időjárás

3-ik

i

oszt.

oszt.

mérnöknek, segédnek, vagy

Kövesi Károly,
mérnök

1-ső

gyakornoknak

Földesy Józséf,
segéd

Téli Ferencz, 2-od oszt. segéd

Pama

3
(D
<1
(D

9

községnek

K. oszl. XVIII. 20. be. bt.

Szelvény megnevezése
I

Földesy : helyes, óvatossággal, a mivelési ágak czélszerüen kikülönítve.
Téli: czélszerütlen menetrend, a mivelési ágak gyakran hibásan kikülönítve, szükség nélkül sok czövekkel elhalmozva.

lésnek

kiczöveke-

Földesy : tiszta, könnyen kivehető, és hasonló; hegygerinczek megjelölése természethü.
Téli: hibásan rajzolt, a méretek hanyagul beirva, a birtokigtatás hiányos, a hegygerinczek megjelölése helyes.

előrajznak

felvételi

kivé-

'a részletes háromszögelésnek, és a részletek meghatározásának

be szelvényben 13 vonal, 65 metszettel méretett különbzet nélkül;
bt-ben 12 vonal 46 metszettel méretett, a méretek helyesen egyeztek, a 4-ík v o n a l e g y á t m e t s z e t é n e k
t e l é v e l , m e l y n é l 2.3 öl (meg nem engedett különbzeten felül) m u t a t k o z o t t .
A hiba egy hossznak hibás felrakása által eredt.

pl

I asztalállá- lánczméréI sok által sek által

Asztalállás be-ben; a hálózat megvizsgáltatott, és 43 czövek metszés által ellenőriztetett; egy czövek kivételével, m e l y n é l 6 öl k ü l ö n h z e t m u t a t k o z o t t , mind pontosan egyezett.

(D
rt
Ö

graphikus
háromszögelésnek

Ertl János háromszögellő mérnök által: a 23-ik számú pont 600 ölnyi alapvonalnál 2,6 öllel különbözik; a kitűzés
czélszerii.

I-

birtok-

vázlatnak

Földesy : szép, és szabályszerű.
Téli: egyenlőtlenül és tisztátlanul színezve, hiányosan beirva, átalán roszul szerkesztve.

r
(D

F
(VD
I/

részletek kihúzásának

tisza, egyöntetű, kevéssé éles

H

ffl

/

lérké|> öss/,eliasoii-

egy helytelen és két kihagyott vonal találtatott

lílásának
teli

a

©

;

felvé-

előrajzzai
P

a szelvénycsatlakozásnak

hiány nélkül
•

a mérőműszerek
és azok helyesítésének

Jó állapotban, a távcsöves irányvonasz nem volt élesen helyesítve.

Karók és jelek csak a mérnök megérkezte után készítettek el. A segédmunkások rendesen jelennek meg. A község elöljárója állítja, hogy a történendő felmérés felől értesítve nem lett.
következtében

gyakran

Észrevételek

Itt minden hiányok azon tárgyak fölött beigtatandók, melyek nem birnak külön rovatokkal, mint: határleirás, helyszínelés, diillőzés, birtokrészletezés, jelek kitűzése stb.
Előforduló különbzetek és hiányok veres vonalakkal aláhuzandók.

a segédnek

/

vagy gya-

indítványoztatik.

kornoknak

Földesy: szorgalmas és minden tekintetben alkalmazható, próba-mérnöknek képesített.
Téli: k e v é s s z o r g a l o m , n e m l e h e t m u n k á i b a b i z n i , és e l h a m a r k o d o t t . D o r g á l á s r a

hiányo-

a mér-

minek

A felmérés támoga- i
tása az elöljáróságok
és birtokosok által
nöknek

Igen szorgalmas és gyors; munkái tiszták, de e l h a m a r k o d t a k ,
sak. K e v é s r e n d e t t a r t . M e g r o v á s t é r d e m e l .
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k ö zis é g n e k :

számolati

jegyzökönyve

Jegyzet:
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XXI. számú minta 242. §-hoz.

Magyarország

.

megye.

...adóközség

Birtokrészleti jegyzőkönyve.
»

is

Tartalmaz . . . . könyvet
Szerkesztő

A „ J e g y z e t " r o v a t a a f e l m é r é s Idejében betöltetlenül h a g y a n d ó .

XXII-ik számú minta 231. §»hoz.
Magyarország

me„ye

Lakházak kivonata
adóközség

M r t o k r é s z l e t i jegyzőkönyvéből.
»

18
i

••
Tartalmaz

'

-

.

»

.

könyvet.

Szerkeszté

XXIII-ik számú minta 233. §-hoz.

adóközség mivelési ágainak

összeállítása.

CXXII.

számú minta 242. §-hoz.

Kimutatás
a talaj használatáról.
adóközségben.

CXXII.számúminta 242. §-hoz.

Maffyaporszáff
®

megye

MÍVELÉSI

F

Ö K

I M

U T

ÁGAK

A

T

Á $

i

CXXII.

számú minta 242. §-hoz.

Magyarország

megye

adóközség föld- és házbirtokosainak

betüsorozatos névjegyzéke.

18 _

Tartalmaz

könyvet

Szerkesztő

CXXVI.

számú minta 242. §-h

Magyarország

®

megye

. . . szám

lfI

„

atlokozseg

Egyéni birtok-ív
tartalmazván

a

kataster

felmérési

és

becslési

községben

saját, és esetleg b i r t o k t á r s a i n a k

munkálataiban

felvett,

házszám alatt lakó

birtokát,

\

XXVIII. számú minta 242. §-hoz.

Magyarország.

meg)
adóközsé

Osszvesítése
az egyéni birtok-íveknek,

1 8

Az egyéni birtokíveket és az Összesítést
szerkeszté

összehasonlítá

Vizsgálta

Tartalmaz . . . . könyvbirtokívet
....

„

összesítést

