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U t a s í t á s 
a z o r s z á g o s k a t a s z t e r i f e l m é r é s v é g r e h a j t á s á r a . 

A kataszteri felmérés czélja, feladata és szervezete. 

Bevezető rész. 

Országos kataszteri felmérés általában. 

i . §• 

Az országos kataszter') felmérés czélja: az ország 
területének a gazdasági viszonyok figyelembe véte-
lével való felmérése által a földadónak helyes kive-
téséhez és nyilvántartásához, valamint a hiteltelek-
könyvi betétek szerkesztéséhez biztos műszaki alapot 
alkotni és egyúttal az ártérfejlesztési , vízrajzi, vasut-
és csatornaépítési, telepítési, bir tok- és erdőüzem-
rendezési, földrajzi és egyéb rokon műveletekhez 
alkalmas segédeszközt szolgáltatni. 

2. §• 

Az országos kataszteri felmérés feladata: a 
magasabb igényeknek megfelelő oly térképet és kap-
csolatosan oly munkálatot alkotni, mely egyfelől a 
földrészleteket a müvelés módja, vagy gazdasági, 
illetve egyéb rendeltetésük szerint a tényleges álla-
potnak megfelelő természethüséggel, másfelől a föld-
részletekre vonatkozó területi és birtoklási adatokat 
rendszeresen és pontosan kitünteti. 

3. §. 

Az országos kataszteri felmérés fóigazgatását 
a m. kir. pénzügyministerium intézi és a főfelügye-
letet az illetékes ügyosztály vezetője, a felmérési 
központi felügyelők s esetleg az erre kijelölt fel-
mérési felügyelők által gyakorolja. 

A pénzügyministeriumnak közvetlenül alárendelt 
felmérési hivatalok: a háromszögelő hivatal, a fel-
mérési felügyelőségek, a kolozsvári kataszteri igaz-
gatóság műszaki osztálya és a kataszteri térképtárak. 

A háromszögelő hivatal ügyeit a hivatal élén 
álló főnök, a felügyelőségekét, valamint a kolozsvári 
műszaki osztályét felmérési felügyeink (esetleg veze-
téssel megbízott kataszteri főmérnökök), a térkép-
tárak ügyeit pedig a vezető kataszteri főmérnökök 
(esetleg mérnökök) mint hivatal főnökök, illetve tér-
képtárnokok vezetik. 

A felmérési munkálatok közvetlen végrehajtását 
az illető felmérési hivatalok, illetve azokból kirendelt 
háromszögelő vagy felmérési osztályok végzik. 
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Hossz- és területegysége s a felvétel mértékaránya. 

Föágazatai. 

4- §• 
A kataszteri felmérésnél alapul szolgáló egység 

a hosszmértékre nézve az 1 . 8 9 6 4 8 méterrel egyen-
lőnek vett öl, terület tekintetében pedig az 1 6 0 0 
• ölet magában foglaló kataszteri hold. ( 1 8 7 4 . évi 
VIII. t.-cz. 9. §-ának a) és b) pontja és 18. §-ának 
második bekezdése.) 

Szabályszerű mértékaránya: 1 : 2880-hoz (1 
hüvelyk — 4 0 öl), különös esetekben pedig ezen 
mértékarány két- vagy négyszerese, esetleg fele: 
1 : 1 4 4 0 ( l " = 20 öl), 1 : 7 2 0 ( l " = 1 0 ö l ) , 1 : 5 7 6 0 
(1" = 8 0 öl). 

5. §• 

A kataszteri felmérés végrehajtása három főága-
zatra oszlik, úgymint 1. az alapvető háromszögtani 
háromszögelésre, 2. a részletes felmérésre és 3. a 
felmérési munkálatok helyesbitésére és továbbvezeté-
sére vagyis mérnöki helyszínelésre és nyilvántartásra. 

Ez utóbbi (3. alatti) müveleteket a felmérési 
utasítás II. része tárgyazza. 

Jelen utasítás mindazonáltal a megfelelő terje-
delemben az összes felmérési müveletekre, neveze-
tesen a háromszögtani háromszögelésre, határleirásra, 
részletes felmérésre, mérnöki helyszínelésre, mérnöki 
nyilvántartásra, valamint a kataszteri térképtári szol-
gálatra, nemkülönben az 1 8 9 2 . évi XXIV. t.-cz. 
hatályának területén teljesítendő birtokrendezési 
mérnöki munkálatokra — a mennyiben ott a fenálló 
törvény, illetve egyéb rendelkezések folytán a katasz-
teri felmérési utasítás figyelembe veendő — egyaránt 
mérvadó. 
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A háromszögelési hálózatok és azok feltételei. 

Első rész. 

Háromszögtani háromszögelés. 
A. Bevezetés. 

6. §. 

Jelen felmérési utasításban a felmérési munkála-
tok alapját képező háromszögelési elvek és a külön-
böző háromszögelési hálózatok rendszerei csupán 
általánosságban foglaltatnak össze. 

A háromszögtani háromszögelésre vonatkozó 
részletes szabályok külön utasításba vannak foglalva. 

B. A háromszögelés czélja. 

7. §• 

Mindennemű rendszeres felmérésnek feltétele, 
hogy a felmért részek egymás között szerves össze-
függésben legyenek és a felniért területek egyes 
részei között semmi olyan eltérés elő ne forduljon, 
a mely a gyakorlat és tudomány által megengedett 
különbségek határait meghaladja. 

A részletes felmérés végtelen mennyiségű mérési 
adatai csak ugy illeszkedhetnek egymás mellé zavarta-
lanul, ha van biztos alap és ezen alapból levezetett, 
ellenmondás nélkül szabatosan összeilleszkedő olyan 
szilárd keret, melynek egyes részei között a szükséges 
összefüggés biztositható és ellenőrizhető. 

Ezen czél csak összefüggő háromszöghálózat 
alkotása utján érhető el, miután a háromszög a leg-
egyszerűbb mértani alak, melynek úgy törvényei 
ismertek, mint pedig a háromszögek egymás mellé 
illesztése által kifejlesztett hálózat törvényei is, 
illetőleg ismeretesek azon feltételek, melyeknek a 
háromszöghálózat eleget tartozik tenni és módunkban 
van ezen feltételeknek meg is felelni. 

C. Háromszögelési hálózatok általában. 

8. §• 

Tudva van az, hogy a háromszög meg van 
határozva, ha abban három adat ismeretes, melyek 
közül legalább egynek háromszögoldalnak kell lennie. 

Ezen oldalból és két szögből kiszámíthatjuk a 
másik két ismeretlen oldalt. A kiszámított oldalakból 
ujabb háromszögeket határozhatunk meg és pedig 
csupán szögmérések segítségével. Ugy, hogy egyetlen 
alapvonal mérése elégséges nagyobb területre kiterjedő 
hálózat meghatározására. 

Ezen munkálatoknál is azonban az ellenőrzésről 
szükséges gondoskodni. A háromszögekben egy oldal 
és két szög mérése elégséges a háromszög ismeretlen 
részeinek meghatározására, de nem elégséges a meg-
határozott részek helyességének igazolására. 

E czélból szükséges még az egyes háromszö-
gekben a harmadik szögnek megmérése i s ; szük-
séges továbbá kiterjedtebb háromszögelési hálóza-
toknál több alapvonal mérése, a melyek vagy egy-
szerűen összehasonlitásul szolgálnak olyképpen, hogy 
a kiindulási alapul vett alapvonalból a háromszög-
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A háromszögelési hálózat kiegyenlitése. 

hálózat segélyével a másik alapvonalnak számítás 
utján meghatározott és a tényleg megmért hosszúság 
közötti különbségből következtetést lehessen vonni 
az összes kiszámított távolságok helyességére; vagy 
pedig valamennyi alapvonal fel lesz használva a 
hálózat kiszámításához a czélból, hogy az elkerül-
hetetlen, de mindig a megengedhetőség határain belül 
maradó mérési különbözetek a hálózat összes pontjaira 
egyenletesen eloszoljanak. 

Az ellenőrzésül megmért adatok tehát nem 
csupán összehasonlításul szolgálnak. Általuk az egyes 
háromszögekben és az egész hálózatban bizonyos 
egyenletek alakjában kifejezhető feltételek is állanak 
elő, melyeknek kielégitésétől függ az egész hálózat 
helyessége. 

Ezen feltételek a következők: 
1. Hogy a háromszög szögei összegének a 

sikban vett háromszögeknél 180 fokkal, illetőleg az 
ellipsoid alakú és a későbbiek szerint gömbnek vehető 
földfelületen mért háromszögeknél (gömbháromszögek-
nél) pedig 180 fokkal és a megfelelő szögfölösleggel 
kell egyenlőnek lennie. 

2. Hogy a különböző háromszögek azon sarok-
pontjaiban levő szögeinek összege, a hol a három-
szögek egymással találkoznak, 3 0 0 fokkal egyenlő. 

3. Hogy a háromszöghálózatban valamely három-
szögoldalnak mindig ugyanazon értékkel kell a szá-
mításból kikerülnie, bármily uton számítjuk is. 

4. Hogy ha több alapvonal használtatik a 
hálózat kiszámításához, szükséges, hogy egyik alap-
vonalból kiindulólag a hálózaton keresztül a másik 
alapvonal a számításból a méréssel egyértékiileg 
kerüljön ki. 

A háromszögelési hálózat kifejlesztésére mért. 
alapvonalak oly pontossággal méretnek, hogy azok 
teljesen hibanélkülieknek tekintetnek, tehát változ-
tatásnak alávetve nincsenek. 

A hálózat kifejlesztésére mért szögek azonban 
úgy, a mint, azok az ismételt mérések eredményei 
alapján megállapítva lesznek: a fent elősorolt fel-
tételeknek nem tehetnek eleget, miután minden 
mérési adat csak valószínű érték, mely a valóságtól 
kisebb vagy nagyobb mérvben eltérhet. 

Ezen eltérések nagysága bizonyos határokat túl 
nem léphet; mert akkor azok már nem megenge-
dett, mérési különbségek, hanem hibák, melyeket a 
mérések ismétlése által kell kiküszöbölni. 

A megengedhető mérési különbségek a munka 
czélja és fontossága szerint részletes szabályokban 
vannak megállapítva. 

Az elkeriilhetlen mérési különbségekkel terhelt 
nyers mérési adatokat, hogy az előző szakaszbau 
felsorolt feltételeknek a valóságot legjobban meg-
közelítőleg, tehát legmegbízhatóbban elég tétessék, 
ki kell egyenlíteni. 

Ezen kiegyenlítés többféle módszer szerint tör-
ténhetik : vagy kísérletezés, gyakorlati érzék, tapasz-
talat szerint, vagy pedig a Gauss által a múlt, század 
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Összrendezök kiszámítása. 

elején megállapított, és a legkisebb négyzetösszegek 
elméletén alapuló és a meghatározandó nagyságok 
legmegbízhatóbb értékét szolgáltató szigorú számítási 
módszer szerint. 

A szükséges kiegyenlítések megtörténte után 
azután a háromszögelési hálózat végleges szögértékei 
és oldalhosszai kiszámíthatók. 

A kiegyenlítésre vonatkozó részletes szabályok 
a háromszögelési utasitásban foglaltatnak; e helyütt 
csak azt jegyezvén meg, hogy a magyarországi 
háromszögelési főhálózatok 1853-tól 1 8 6 3 - i g a 
kísérletezési, 1863-tól kezdve pedig a szigorú szá-
mítási mód szerint lettek kiegyenlítve. 

10. §. 

A háromszögelési főhálózat szögeinek és oldal-
hosszainak végleges megállapítása után a hálózat 
pontjainak viszonylagos helyzete ismeretes. Ha tehát 
egy pontból, mint kezdőpontból kiindulunk és ezen 
pontból kiinduló valamelyik irányt adottnak fogadjuk 
el, a szögek és távolságok segélyével az egész 
hálózatot megszerkeszthetjük. 

Ezen eljárás azonban a felmérés czéljaira nem 
lenne megfelelő. 

E czélra szükséges, hogy a kifejlesztett három-
szögelési hálózatok pontjainak egymáshoz való 
viszonylagos helyzete ugy legyen meghatározva, hogy 
a hálózat bármely pontjának más ponttal szemben 
való fekvése közvetlenül, tehát a közbeeső pontokon 
való átmenet kikerülésével legyen megadva. 

E végből szükséges, hogy a hálózat pontjait 
valamely összrendezöi rendszerre vonatkoztassuk. 

Az országos felméréseknél rendszerint derék-
szögű sík összrendezöi rendszer van elíogadva, a 
mely feltételezi, hogy a görbe földfelület — a mint 
a későbbiekben tárgyalva lesz — vetületi sikon 
legyen ábrázolva. 

A vetületi sikban gondolt sik-összrendezői rend-
szer egyik főtengelye, a nietszéki tengely ( X ) a főháló-
zat valamelyik pontjának, a rendszer kezdőpontjának 
a vetületen egyenes vonalban jelentkező délköre; a 
rendezői tengely (Y) pedig az erre a kezdőponton 
keresztül menő merőleges vonal. 

A délkörnek mint főtengelynek kiválasztásával 
az egész összrendezöi rendszer egyúttal égtáj szerint 
is irányozva van. 

Az egyes pontok összrendezőinek kiszámításá-
hoz szükséges adatokat, u. m. a pontok egymástól 
való távolságát és azon szögeket, melyeket az egyes 
háromszögoldalok egymással bezárnak, a vetületi 
síkba átvitt háromszöghálózat szolgáltatja. 

A hálózatból csupán csak a rendszer irányítá-
sára szolgáló adat nem nyerhető. Ezen adat a kezdő-
pontból valamely másik, vele összeköttetésben levő 
háromszögelési pontra menő irány és a főtengelyt 
alkotó délkör által bezárt szög, vagyis az azimut. 

Ezen azimut meghatározása csillagászati úton 
történik és pedig vagy az összrendezöi rendszer kezdő-
pontján, vagy pedig a hálózatnak valamely más 
alkalmas pontján és a kezdőpontra a hálózat szögei-

2 



nek segítségével a két ponton átmenő délkörök össze-
hajtásának figyelembevételével átvitetik. 

Ha az összrendezöi rendszer kezdőpontjáról a 
hálózatnak vele összefüggésben levő valamely más 
pontjára menő irány azimutja ismeretes, akkor a 
kezdőponttal közvetlen összeköttetésben levő többi 
pontok azimutjait is képezhetjük a kezdőpontot a 
többi pontokkal egybekötő irányok által bezárt szö-
gek hozzáadásával. 

Az azimut és a hálózatból már ismert távol-
ságok segélyével azután a kezdőpont körül levő 
pontok összrendezöi kiszámíthatók. 

nak távolsága a kezdőponttól (s), akkor 
x — s. cos a; y = s. sin a 

Ha az így kiszámított pontokból további pontok 
összrendezőit kell számitanunk, akkor ismernünk kell 
azon szöget, melyet valamely ismert P pontból a 
keresett P 1 pontra menő irány az összrendezöi 
rendszer főtengelyével, illetőleg a P ponton keresztül 
a főtengelyt képző délkörrel párhuzamos vonallal 

"bezár. (2. ábra.) 

A kezdőpontról Ö-ról P-re menő irány azimutja 
(a) ismeretes. Ha most P-n keresztül a főten-
gelyével X-el párhuzamosat (x{) képzelünk, akkor 
(i szöghez 180 fokot hozzáadva, megkapjuk azon 
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szöget, melyet a P-ről 0-ra visszamenő irány a 
délkörrel párhuzamos vonallal bezár. 

Minthogy a P ponton átmenő délkór nem pár-
huzamos a rendszer kezdőpontján ( 0 ) átmenő dél-
körrel, azért ezen 1 8 0 + a szög a P ponton már 
nem a valóságos csillagászati azimut - - attól a kezdő 
és a P pont délkörei között levő szöggel (meridián-
convergentia) különbözik — a miért is az országos 
felmérésnél megkülönböztetésül délszögnek neveztetik. 
Délszögnek azért, mert mindig déltől kezdve számit-
tatik és pedig nyugoton át észak, illetve ezen 
áthaladólag keleten át dél felé. 

A délszög tehát csakis az összrendezői rendszer 
kezdőpontjában azonos az azimuttal. 

Ha PO irány délszöge ismeretes, akkor P1PO=<p 
szögnek ezen délszögből való levonása által meg-
kapjuk P P 1 irány délszögét (c^), vagyis 

ax = 180 + a — (p 

Ezen délszög megállapittatván, kiszámitjuk 
Px-nek a P ponton, mint kezdőponton képzelt segéd-
rendszerre vonatkozó (x1 y j összrendezőit; ugyanis: 

xi = s i c o s a i> Vi = = s i a \ 
Ezen részösszrendezők P ismert összrendezőihez 

a pontok egymással szemben elfoglalt helyzete szerint 
hozzáadatván vagy azokból levonatván, nyerjük Pv 

pontnak a főtengelyekre vonatkoztatott derékszögű 
összrendezőit. 

Ily módon képezhetjük a hálózat ismert szögei-
nek segítségével külön minden irány délszögét. Ezen 
délszögek és a síkra vetített hálózatból szintén isme-
retes oldalhosszak alapján kiszámitjuk a hálózat 
valamennyi pontjának összrendezőit, a kiválasztott 
összrendezői rendszerben. 

Ezen összrendezői rendszerről, tekintettel arra, 
hogy a felmért területek ábrázolása sik lapokon 
történik, feltételeztük, hogy sik összrendezői rendszer. 

D. A hálózat vetítése. 

11. §• 

Az összrendezői rendszerek vetületi sikjai. Miután a matematikai föld felülete — melyre 
a felveendő térszíni pontokat a nekik megfelelő 
függélyes vonalakkal levetítve képzeljük valahány-
szor vízszintes (kataszteri) felmérésekről van szó — 
forgási ellipsoidnak tekinthető, a mely törés nélkül 
sik lapba ki nem fejthető, a térszíni idomok sikon 
torzítás nélkül tehát csakis oly kiterjedésben ábrá-
zolhatók, a mely kiterjedésben még feltételezhetjük, 
hogy a földi ellipsoid és az azt érintő sik, érintő 
kúp vagy henger egybeesik. 

Körülbelül 50 kilométer hosszú sugárral leirt 
kör határolja azon területet, a melyet ábrázoláskor 
a központját érintő sikkal azonosnak tekinthetünk. 

Nagyobb kiterjedésű országos felméréseknél tehát 
a matematikai földfelület szferoidikus alakját minden-
esetre tekintetbe kell venni. 

Ezen figyelembevétel a czélnak megfelelő 
vetületi rendszer megválasztása utján történik oly-
képen, hogy a kiválasztott vetületi rendszer törvényei 
szerint a háromszöghálózatnak természetszerűleg a 

2* 

Az összrendezői rendszerek vetületi síkjai. 
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A területtartó veíület. 

Szögtartó (konform) vetület. 

szteroidon mért oldalhosszai és szögei az összrende-
zők kiszámitásához a megfelelő javitással (redukcziok 
a sikra) használtatnak fel. 

A földméréseknél általában kétféle vetület 
használatos. 

A területtartó vagy a szögtartó (konform) 
vetület. 

12. §. 
A területtartó vetületeknél a fősúly arra van 

fektetve, hogy a felvétel tárgyát képező birtokrész-
letek területe a vetületi sikban való ábrázolás által 
változást ne szenvedjen. 

A területazonosság elvének fentartása azonban 
csak bizonyos korlátolt határokon belül ajánlatos, 
mert ezen vetületi módszer nagyobb kiterjedésű felü-
letek ábrázolásánál a kezdőponttól nagyobb távol-
ságban az idomokat annyira eltorzítja, hogy a terület-
hűségnek az alakhűség áldozatul esik és ugy az 
oldalhosszak, mint az irányszögek olyan és pedig a 
különböző irányokban különböző változásokat szen-
vednek, hogy az összrendezők kiszámítása bonyolult 
feladattá változik. 

A területtartó vetületi rendszer alkalmazása 
esetén tehát, az ország nagy kiterjedésére való 
tekintettel, több összrendezöi rendszert kellett volna 
alkotni. 

Magyarország kataszteri felmérésének kezdetekor 
1853-ban a háromszögelési főhálózat a területtartás 
elve alapján számíttatott ki. Ezen alapon történtek 
az ország egyes, később felsorolandó részeiben a 
felmérések. 

Az ország felmérésének későbbi korszakában, 
mikor a felmérés egymással össze nem függő terület-
részeken lett folytatva, gyakorlatilag is nyilvánvalóvá 
lett, hogy a megkezdett rendszerben az egész ország 
területére egységes, összefüggő hálózatot kifejleszteni 
nem lehet. 

Ennek folytán vagy az országot kellett volna 
kisebb részekre osztva önálló kisebb összrendezöi 
rendszerekben felmérni, a mely rendszerek kiterjedése 
azok keretén belül — egységes hálózat mellett — 
területazonos térképek elkészítését tette volna lehe-
tővé, vagy pedig át kellett térni más vetületi rend-
szerre. 

Ezen vetületi rendszer a szögtartó vetület. 

' 13. §. 

A szögtartó vetület alapelveit Gauss fejtette ki. 
E vetület fősajátsága, hogy a vetületi síkban ábrá-
zolt és az ellipsoid méreteihez képest végtelen kicsi 
méretű idomok az eredeti idomokhoz szigorúan 
hasonlók legyenek: tehát az átvitt szögek értéke ne 
változzék, az oldalhosszak között pedig ugyanazon 
viszony álljon fenn. 

Ezen vetületi rendszer elfogadása lehetővé tette 
az ország nagyobb kiterjedésű területét egységes 
alapokon felmérni és lehetővé tette, hogy a három-
szögelési hálózatban az összes számitások a sikhárom-
szögtan egyszerű elvei szerint történjenek. 



13 

A földi ellipsoidról az átvitel a vetületi sikba 
közvetve történik. 

Az átmenetet ezen forgási ellipsoidról a fel-
vételi sikba egy olyan gömb közvetíti, a mely a 
felmérendő terület kiterjedésében az ellipsoidhoz leg-
jobban hozzásimul. Magyarországra nézve ezen gömb 
sugarának logarithmusa, Gauss elmélete alapján ki-
számítva és ölekben kifejezve 

log. A = 6.526 77029. 
Az ellipsoidról a gömbre való conform átvitel 

folytán a szferoidikus pontok földrajzi összrendezői-
nek értékei meghatározott szabályok szerinti változást 
szenvednek, ezen változás számbavétele a Marek-féle 
kimerítő táblázatokkal történik. 

A további számításokhoz, nevezetesen a gömb-
háromszögek gömbi fölöslegének kiszámításához a vetü-
leti gömb sugarára van szükségünk, mely ismeretes. 

Az átvitel folytán a szögtartó vetület elméleté-
nek megfelelőleg, az ellipsoidon levő háromszögek 
szögértékei változás nélkül vitetnek ugyan át a vetü-
leti gömbre; hogy azonban teljes gömbháromszöggé 
változtassuk az átvitt idomot, az ellipsoid három-
szög szögeit a gömbön bizonyos értékkel javítani 
kellene, a mely érték azonban Magyarország kiterje-
désében oly csekély, hogy a gyakorlatban elhanya-
golható. Az oldalhosszak nagyítása pedig szintén olyan 
csekély, hogy Magyarország területén elhanyagolható. 

Miután igy az ellipsoid helyett megfelelő gömb 
helyettesittetett, következik erről az átmenet, a fel-
vételi sikra. Magyarország felmérésénél ezen sik a 
Bessel-féle forgási ellipsoidot (és a gömböt) a ki-
választott összrendezői rendszer kezdőpontjában, vagyis 
a gellérthegyi volt csillagda keleti tornyának szferikus 
talppontjában érintő sik. 

Ezen felvételi érintő sikra a földfelület pontjai-
nak átvitele a stereografikus — szintén szögtartó — 
vetület utján történik a következő módon. 

3. ábra. 

Legyen 0 az összrendezői rendszer kezdő-
pontja, A B a földet az ezen pontban érintő sik. 
Akkor az 0 ponttal szemben, a gömb ellenkező 
oldalán levő I) pont lesz a nézőpont, a honnan a 
vetítő sugarak kiindulnak. 

A gömbön levő P, pont képe tehát a 7) pont-
ból P, ponton át menő sugár által P, pontra lesz 
vetítve. 
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Szögjavitások a vetület folytán. (Sikra való átvezetés.) 

Nagyitás a vetület folytán. 

Hasonló a vetítés a földgömb többi pontjainál 
is, melyek a vetületi sikban ábrázoltatnak. 

Ezen vetítési mód szögtartó lévén, a vetületi 
sikban előálló s a gömb méreteihez képest végtelen 
kiesi idomok hasonlók lesznek a földfelületen levő 
megfelelő idomokhoz. 

Tehát az előzők értelmében legnagyobb körök 
által képzett gömbháromszögeknek a vetületi sikban 
oly háromszögek fognak megfelelni, melyek szögei a 
szögtartóság elvénél fogva szigorúan ugyanazon érté-
kűek, mint. a megfelelő gömbháromszögek szögei. 

E háromszögek tehát nem bírhatnak egyenes 
vonalú oldalakkal; mert belszögeiknek összege 
nagyobb 180 foknál. 

Görbe határolásu sikháromszög azonban nem 
számitható, csak egyenes határolásu. Hogy az átveze-
tendő háromszögeket ilyeneknek tekinthessük, bizo-
nyos reductiot kell végezni a gömbi szögek értékein. 

14. §. 

E czélból a gömbháromszögeknek a síkba való 
vetítését ugy képzeljük, hogy a sikba a gömbhárom-
szögek sarokpontjait vetítjük át és a vetületben ezen 
sarokpontokat egyenesek által összekötjük. 

A sarokpontokat összekötő egyenesek és a gömb-
háromszög-oldal vetületét képező görbe vonalakhoz a 
sarokpontban vont érintők által bezárt kis szögek 
értékei azon kis javítások, a melyeket a gömb-
háromszögnek a vetület folytán sík háromszöggé 
alakításánál ki kell számítani. 

Ezen javítások kiszámításának módja: a sikra 
való átvezetés a háromszögelési utasításban foglaltatik. 

15. §. 

A sikba való átvitel további következménye az, 
hogy a vetületben a meglepő pontoknak egymástól 
való távolságai nagyobbak, mint a gömbön. 

A nagyitás, mely kifejezés alatt a föld mére-
teivel szemben végtelen kicsinynek vett természetes 
hosszaknak a vetületi síkban megjelenő értékkel való 
viszonyát értjük, az összrendezöi rendszer kezdőpont-
jától kezdve négyzetes arányban nagyobbodó, de 
az iránytól független és a felvételi sík bármely 
helyén pontosan kiszámítható a háromszögelési utasí-
tás táblázatai alapján. 

Az I. szárnu melléklet feltünteti Magyarország 
vetületi sikban térképezett területeire vonatkozó 
nagyításokat. A párhuzamos körök közé irt számok 
az illető nagyítási értéknek megfelelő körnek az 
összrendezöi rendszer kezdőpontjától való távolságát 
jelentik; a körökre irt számok az ezen távolságnak 
megfelelő 1 0 0 0 ölre eső nagyítást. 

Pl. a kezdőponttól 11*89 mértföld távolságban 
a nagyitás 1 0 0 0 öl hosszra 0 05 öl, vagyis a ter-
mészetben közvetlen megmért 1 0 0 0 öl hossznak a 
térképen 1 0 0 0 05 öl felel meg. 

Magyarországnak az itt tárgyalt vetületi sikban 
felmért legtávolabbi része Orsovánál van, itt, a kezdő-
ponttól 54*2 mértföld távolságban a nagyitás 1 0 0 0 ölre 
1 öl, vagyis a hosszúságnak Yooo része. 
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A nagyítás mindazonáltal az eredeti idomok és 
azok képei között a hasonlóságot nem változtatja 
meg, vagyis az oldalhosszak viszonya állandó marad, 
ha méreteik a gömbi méretekhez képest igen 
kicsinyek. 

Ennek folytán a mérőasztallal való felmérésnél 
a nagyítás az eljárás módszerére befolyást nem gya-
korol. A felvételi lapon megszerkesztett felmérési 
alaphálózatban ugyanis a vetítés okozta és az egész 
lapon minden irányban egyenlő arányú nagyitás 
már benfoglaltatván, a rajz szempontjából eléggé 
szigorúan ugyanazon arányú nagyításban részesülnek 
az alakhűség megtartása mellett a felvett részletek. 
A rajzi (grafikus) felmérés végrehajtásánál tehát a 
nagyitás számszerű ismerete nem szükséges. 

A részletes felmérésnél a nagyitás értékének 
ismerete szükségessé válik akkor, a mikor a felmérés 
vegyes módszer szerint hajtatik végre, vagyis a tér-
kép megszerkesztéséhez iránysugarak és metszések 
mellett a természetes méretek is használtatnak, vagy 
pedig hosszabb vonalak sokszögelése alkalmával a 
sokszögpontok egymástól való távolságai közvetlen 
megméretnek. 

A térképen ugyanis a felrakott és összrendezők 
által megadott pontok egymástól való távolságában 
a vetület okozta nagyitás — miként említve volt — 
már benfoglaltatik, tehát a természetben megmért 
hosszak redukczio nélküli felrakása a csatlakozásban 
hosszkülönbségeket fog feltüntetni. 

Ezen különbségek azonban csak ott érezhetők, 
a hol a térkép mértékaránya által megengedett lefo-
gási pontosság nagyobb, mint a nagyitás. 

Pl. az 1 : 2 8 8 0 mértékarányu térképeken a 
hosszak átlagosan csak 0 2 öl pontossággal foghatók 
le, a nagyitás legfelsőbb értéke pedig 100 ölre csak 
O'l öl lévén, elmondható, hogy a nagyitás okozta 
hosszváltozás a rendes kataszteri mértékarányban 
nem vehető észre, annyival kevésbé, mert az egy 
vonal kétszeres mérése között megengedett eltérés 
határán mindig belül marad. 

Városok felmérésénél vagy olyan különleges 
esetekben azonban, a mikor a felmérés nagyobb 
mértékarányban térképeztetik, a nagyitás már 
figyelembe veendő. Például az 1 : 7 2 0 mértékarányu 
térképről 0*05 öl már lefogható, tehát ott, hol a 
nagyitás 100 ölre 0*05 ölet meghalad, vagyis a 
kezdőponttól 37#6 mértföldnél távolabb eső helyeken 
már figyelembe veendő. 

Ezen figyelembevétel vagy ugy történik, hogy 
a megmért hosszakhoz a nekik megfelelő és ponto-
san számitható hossz-redukcziokat hozzáadjuk és az 
igy javított hosszakkal végezzük a térkép szerkesz-
tést, vagy pedig csak a pontosság megítélésénél vesszük 
számba és egyébként, ha a nagyitás figyelembe 
vételével a záróhiba a megengedett határt túl nem 
lépi, a különbséget egyszerűen a hosszak arányában 
elosszuk. 

Megjegyzendő, hogy a háromszögelési hálózat 
kifejlesztésére szolgáló alapvonalak hosszúsága a 
középtengerszini niveaufelülethez simuló földi forgási 
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ellipsoidra vannak vonatkoztatva és ennélfogva az 
ezen alapvonalakból kifejlesztett hálózat pontjainak 
egymástól való távolságai is ugy értelmezendők — 
természetesen a sikra vetités előtt — hogy azok a 
föld emelkedéseinek figyelembe vétele nélkül a földi 
ellipsoidra vannak visszavezetve. 

Minthogy azonban nálunk az ellipsoidnak gömbi 
vetületét a hálózatnak szög- és hossz-redukczioja nél-
kül képzeljük előállitvaj az alapvonalak most ismer-
tetendő redukczioja az ellipsoidot helyettesitő gömbre 
vonatkozólag is helyesnek tekintendő. 

16. §. 

A tengerszin feletti magasság befolyása a hosszúságokra. Legyen B() két pontnak egymástól való távol-
sága a tengerszinben, B a távolság li tengerszin 
fölötti magasságban és r a gömb sugara akkor 
B" : B = r : (r + h) vagy 

B = B0 + — B„ 

a két vonal hosszúsága közötti különbség pedig 

B-B0 = ~B0. 

A sugárnak, r-nek méterekben kifejezett logarithmusa 

log Brigg r = 6.804 7194. 

Ezen képlet szerint kiszámítva kapjuk, hogy 
minden 100 m magasságkülönbségnél 1000 m hosszú 
vonal 0*0157 méterrel hosszabbodik. 

Táblázatban összeállítva: 
1000 m hosszú vonal hossznövekedése 

100 m tengerszinfeletti magasságban . 0*0157 m 
500 m „ „ 0 -0784 m 

1000 m „ „ 0 -1568 m 
2 0 0 0 m „ „ 0 -3136 m 
2500 m „ „ 0 -3920 m 
a mint látható, ezen növekedés a magasság növeke-
désével már elég jelentékeny és épen a vetületi sik 
szélein, a hol az emelkedések meglehetős nagyok, a 
vetület okozta nagyítást kedvezően ellensúlyozza. 

E. A magyarországi háromszögelési föhálózatok. 

17. §. 

Hálózati rendszerek. Az előző szakaszokban ismertetve lettek a há-
romszögelési hálózatok kifejlesztésénél irányadó elvek 
és eljárások. Ezen elvek alkalmazása szerint Magyar-
ország kataszteri felmérése czéljából kifejlesztett 
hálózatok két főcsoportba oszthatók. 

Az első csoportba tartoznak az 1 8 5 3 — 1 8 6 3 . 
években kifejlesztett föhálózatok, melyek együttesen 
„Régi föhálózatu megnevezés alá foglalhatók. 

Ezen csoportban a szükséges kiegyenlítések 
kísérletező módszer alapján történtek, az összrendezők 
számításánál pedig a földgömb felülete nem lett sik 
lapra átvezetve; a föhálózat pontjainak egymástól 
való távolságai tehát gömbi távolságok, a területek 
pedig megközelítőleg a valóságos területeket adják a 
területtartó vetités elvei szerint. 

A második csoportba tartoznak az 1863-ik 
évtől kifejlesztett föhálózatok, melyek együttesen „ Uj 
föhálózatu megnevezés alá foglalhatók. 

A tengerszin feletti magasság befolyása a hosszúságokra. 

Hálózati rendszerek. 
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Ezen csoportba a legkisebb négyzetösszegek elmé-
lete alapján szigorú számítási módszer szerint kiegyenlí-
tett föhálózatok tartoznak, a mely főhálózatok pontjainak 
összrendezöi a stereografikus szögtartó vetületi mód-
szer elvei szerint vetületi sikban számíttattak. 

Ezen hálózatok a 2. számú mellékleten külön-
böző színekkel vannak feltüntetve és pedig: 

a régi fahálózat a szorosan vett magyarországi 
részeken fekete színnel, a horvát-szlavon régebben is 
polgári igazgatás alá tartozó területeken kék szinnel, 
a horvát-szlavon volt katonai határőrvidéken az ivanici 
rendszerben kék, a budapestiben barna vonalozással; 

az uj föliálózat a magyarországi részeken piros, 
az erdélyi részeken zöld szinnel. 

Ugy az uj, mint a régi főhálózat több alcso-
portra oszlik, a csoportokon belül pedig a hálózatot 
alkotó pontok több rendbe osztatnak. 

A különböző hálózati csoportok részletes tár-
gyalása a háromszögelési hálózatok rendekre való 
felosztásának ismertetése után alább a 19 — 27. 
§-ókban közöltetik. 

18. §. 

A háromszögelési hálózatok tagolása. Megkülönböztetünk I., II., III. és IV-ed rendű 
háromszögelési hálózatot. 

Az I-ső rendű háromszögelési hálózat pontjainak 
kiválasztásánál egyedül mérvadó az, hogy a felmé-
rendő terület lehetőleg kevés számú háromszögre 
bontassék fel úgy, hogy a háromszögekben nagyon 
hegyes vagy nagyon tompa szögek elő ne forduljanak; 
a háromszögoldalok pedig lehető hosszúak legyenek. 
Ennek czélja, hogy a hálózat mentől kevesebb mérési 
adatból legyen számitható és igy az elkerülhetetlen 
mérési hibák halmozódása megakadályoztassék. 

Egyúttal pedig azon czél is el lesz érve, hogy 
a hálózat tovább fejlesztésénél mindig u nagyobbról 
a kisebbre történjék az átmenet és igy az alaphá-
lózat esetleges eltérései az átmenetnél ne nagyobbod-
janak, hanem mindig kisebbekké váljanak. 

Az elsőrendű hálózat pontjainak egymástól való 
távolságát e szerint a terepviszonyok és a tiszta-
látás szabják meg. A távolság 2 — 8 mértföld között 
változik, átlagban tehát 5 mértföld. 

Az elsőrendű hálózatból a részletes mérés czéljaira 
közvetlenül szolgáló pontok meghatározását a Il-od 
és IIL-ad rendű hálózat pontjai közvetítik. 

A 11-od rendű hálózat, más néven törési hálózat 
arra szolgál, hogy a nagy elsőrendű hálózatot kisebb 
háromszögekre bontsa fel. 

A Il-od rendű hálózat pontjai úgy lesznek 
kiválasztva, hogy úgy az I-ső rendű hálózat pont-
jaival, mint pedig egymással is összekötve legyenek. 
Az oldalok hosszúsága 1 — 4 mértföld, átlagban 2 
mértföld. A 111-ad rendű hálózat a nagy hálózatot 
még kisebb háromszögekre bontja és az a rendelte-
tése, hogy a III-ad rendű pontokból a felmérés 
czéljait közvetlenül szolgáló pontok, melyek együttesen 
a IV-ed rendű hálózatot alkotják, közvetlenül meg-
h a t á r o z h a t legyenek. Ezen hálózat pontjainak 
egymástól való átlagos távolsága egy mértföld. 

" 3 

A háromszögelési hálózatok tagolása. 



Az I—III. rendű hálózat összefoglalva felső-
rendű hálózatnak neveztetik. 

A felsőrendű hálózatban a háromszögek szögei 
többszörös ismétléssel méretnek. Az ismétlések száma 
a mérések sorrendjének és módjának elrendezése 
különböző időben különböző volt; legújabban az I-ső 
rendű hálózatban minden irány 24-szer, a ll-od 
rendűben 16-szor és a III-ad rendűben 8-szor lesz 
mérve. A számításoknál azután a mérések közép-
értéke lesz használva. 

Az elkerülhetlen mérési hibák kiegyenlítése a 
régi főhálózatban a II-od és Ill-ad rendű pontoknál 
is kísérletezés utján történt, az uj hálózatban pedig 
a legkisebb négyzetösszegek elméletén alapuló szá-
mítási módszer szerint. 

A részletes mérés czéljaira közvetlenül szolgáló 
alsórendű vagy IV-ed rendű hálózat pontjainak el-
helyezése, azoknak egymástól való távolsága egyrészt 
a felveendő terep alakulásától, másrészt a felmérendő 
terület gazdasági használatának természetétől függ. 

Általános szabály az, hogy minden felvételi 
szelvényben (29. §.) legyen egy alapvonal és egy 
ellenőrző pont, tehát összesen legalább is három 
pont, az esetre, ha a terep nyilt. Benőtt terepen, 
vagy dombos, gerinczek által megosztott szelvényben, 
a terep önálló jellegű, egymástól elválasztott részein 
úgy helyezendők el a háromszögelési pontok, hogy 
a háromszögtani háromszögelésre támaszkodó rajzi 
háromszögelés összefüggése biztosítva legyen. 

Erdőségekben és ott, a hol a felvétel csak sok-
szögmenetekben, állomásozás utján lehetséges, a 
községi és nagyobb birtokhatárvonalakon, fontosabb 
utak mentén vagy nagyobb patakok közelében lehe-
tőleg sűrűn helyezendők el a háromszögelési pontok. 
Ily esetben két háromszögelési pont között meg-
engedett legnagyobb távolság 1000 öl, de lehetőleg 
ezen belül kell maradni. 

Községi határvonalakat nagy gonddal kell pon-
tokkal ellátni és hármas határpontok csak a leg-
kivételesebb esetben hagyhatók ki a háromszögelési 
hálózatból. 

A jelek helyének kiválasztásánál ügyelni kell 
arra, hogy a föld művelése a jelek által akadályozva 
ne legyen, tehát azok lehetőleg mesgyéken vagy 
utak mellett helyezendők el. 

A negyedrendű hálózat pontjainak méréséhez 
ujabban kizárólag theodolit lesz használva, és pedig 
úgy, hogy minden irány kétszer lesz megmérve. 
Régebben a 4-ed rendű pontok rajzi háromszögelés 
utján lettek meghatározva. E tekintetben a követ-
kező szakaszokban foglaltak adnak bővebb felvilá-
gosítást. 

A pont-meghatározás főképpen előmetszés által 
történik, és pedig rendesen négy irányból. A hol 
négy irányt összehozni nem lehet, rendszerint magán 
a meghatározandó ponton is kell szögméréseket 
végezni. Egyes pontok hátrametszés által is meg-
határozhatók. 

Kivételesen a pontmeghatározás sokszögelés utján 
is történhetik. 
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A, háromszögelési pontok megjelölése a helyszínén. 

19. §. 

Háromszögelési pontokul vagy a természetben 
létező alkalmas tárgyak lesznek kiválasztva (tornyok, 
kémények) vagy pedig a kiválasztott pont külön e 
czélra épített jelekkel lesz megjelölve. 

A mesterséges jelek háromfélék, u. m.: gúlák, 
jelrudak és fákra erősített jelek. 

A felső rendű hálózatban a pontok mesterséges 
megjelölésére rendszerint négyoldalú gúlák, kivéte-
lesen gúlaalaku jelrudak szolgálnak. Nagyon benőtt 
terepen a hálózat összefüggésének biztosítására néha 
faj elek használata sem kerülhető el. 

A IV-ed rendű pontok megjelölésére jelrudak 
vagy fajelek használtatnak a bekezdésben említett 
szilárd tárgyakon kivül. 

A jelrudak rendszerint 3 öl hosszú, felül kereszt-
deszkákkal ellátott négyszögletű faoszlopok, melyek 
külön e czélra készített és a földbe fél öl mélyen 
beásott faládákba helyeztetnek el. 

A fajelek körülbelül öt öl hosszú gömbölyű, 
keresztdeszkákkal ellátott rudak, melyek kiterjedt 
erdőségekben vagy erősen benőtt terepen a fákra 
erősíttetnek. 

F. A háromszögelési hálózatok különböző 
csoportjai. 

20. §. 

Régi főhálózat. A régi főhálózat több alcsoportra oszlik és pedig: 
a) a dunántúli főhálózat kiterjed Baranya, Győr, 

Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, Veszprém és 
Zala vármegyékre. 

b) a felsőmagyarországi főhálózat két részben 
és pedig Bars, Hont és Turócz vármegyék egy részén, 
Liptó és Zólyom vármegyékben, a másik rész Bereg, 
Máramaros, Ugocsa és Ung vármegyék területén. 

Az a) és b) alosztályok alatt felsorolt főháló-
zatok összrendezöi rendszerének kezdőpontja a régi 
gellérthegyi csillagdának keleti tornya, főtengelyei 
pedig: a kezdőponton keresztülmenő délkör és az arra 
merőleges vonal. Ezen összrendezöi rendszer röviden 
a budapesti délkörre vonatkoztatott rendszernek 
neveztetik; 

c) Horvát-Szlavonországokban a régebben is pol-
gári igazgatás alatt állott területen kifejlesztett fő-
hálózat az ivanici zárda tornyán keresztülmenő dél-
körre vonatkoztatott összrendezőkkel és pedig Varasd, 
Belovár-Körös és Modrus-Fiume vármegyékben és 
Pozsega, Szerém, Verőcze és Zágráb vármegyék egy 
részében és Magyarországból Zalavármegyének mura-
közi járásában; 

d) a régi horvát-szlavon katonai határőrvidéken 
Lika-Krbava vármegyében és Belovár-Körös és Mod-
rus-Fiume vármegyék egy részén az ivaniői délkörre 
von atkoztatott összrendezőkkel; 

e) ugyancsak a régi horvát-szlavon katonai 
határőrvidéken Zágráb, Pozsega, Verőcze és Szerém 
vármegyék egy részén a budapesti délkörre vonat-
koztatott főhálózat; 

3* 

Régi föhálózat. 
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Dunántúli föhálózat 

f ) az erdélyi részek concretualis felmérése czél-
jából kifejlesztett és a nagyszebeni délkörre vonat-
koztatott föhálózat. Az erdélyi részek concretuális 
felmérése a mult század ötvenes éveiben teljesen be-
fejeztetvén, ezen hálózat már semmi jelentőséggel 
nem bir, annyival kevésbé, mert ujabban ezen része-
ken egészen uj föhálózat lett kifejlesztve. Azért ezen 
régi hálózat a továbbiakban bővebben ismertetve 
nem lesz. 

Az a)—e) alosztályok alatt felsorolt hálózatok 
részletes ismertetése a következő: 

21 . §• 

A dunántúli föhálózat kifejlesztéséhez felhasznál-
tattak : a Liesganig által mért bécsújhelyi alapvonal és 
a cs. és kir. katonai földrajzi intézet által 1 8 4 8 
előtt végzett szögmérések. 

Ezen adatok alapján kiszámittattak a Veszprém 
vármegyében levő Bársonyos és Kőröshegy pontoknak 
összrendezői a budapesti délkörre vonatkoztatott 
összrendezői rendszerben. 

Megállapittatott egyúttal Bársonyos-Kőröshegy 
oldal végleges délszöge. 

Ezen kiindulási alaphoz kapcsolva fejlesztetett 
ki a dunántúli föhálózat a háromszögelő hivatal tiszt-
viselői által 1 8 5 3 — 1 8 5 6 . években. 

Az elsőrendű hálózat kifejlesztését követte a 
másod- és harmadrendű hálózat meghatározása. 

A szögmérések ezen hálózatban theodolittal 
történtek. Az elkerülhetetlen mérési eltéréseknek ki-
egyenlítése pedig a bevezetésben felsorolt feltételeknek 
gyakorlati mérlegelése mellett, kísérletezési módon 
történt, részben úgy is, hogy minden pont összren-
dezője több háromszögből számíttatván, végleges ér-
tékül a középérték vétetett. 

A részletes felmérés czéljait közvetlenül szol-
gáló negyedrendű hálózat pontjainak meghatározása 
rajzi uton mérőasztallal történt üveglapokra fel-
ragasztott papíron 1 : 1 4 4 0 0 mértékarányban. 

A dunántúli föhálózat pontosságának megítélésére 
szolgálhat még a kiindulási alapul vett háromszög-
oldal. 

Ezen oldal ugyanis a később szigorú számítási 
módszer alapján ujabb mérések felhasználásával ki-
egyenlített hálózatban is benfoglaltatik és pedig a 
Kőröshegy-Bársonyos oldal hosszúsága 

az 1 8 5 3 . évi hálózatban 1 4 6 7 8 . 7 6 1 öl, 
az uj kiegyenlített „ 1 4 6 7 9 . 2 9 0 „ 

különbség 0 . 5 2 9 öl, 

1 0 0 0 ölre tehát 0 . 0 3 6 öl. A pontosság arányszám-

ban kifejezve V27000. 

Az alaphálózat ezen pontossága nemcsak a 
mérőasztallal rajzi uton történő részletes felmérés-
nél, hanem más rendszerű pontosabb felméréseknél 
is teljesen kielégítő. 

A felsőrendű hálózatból rajzi uton meg-
határozott IV-ed rendű hálózat pontossága azonban 
már kevésbé kielégítő, már azon oknál fogva is, 
hogy a felmérés maga ötszörösen nagyobb mérték-
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arányban történt, mint az alapul vett rajzi három-
szögelés. 

Ennek következménye az, hogy ha nagyobb 
változások újból való felmérésére uj háromszögelés 
válik szükségessé, ezen uj, most már a IV-ed rendű 
hálózatban is háromszögtanilag, számitás utján történő 
meghatározásból eredő pontokon alapuló felmérés a 
régi keretbe nehezen szorítható be. 

A felsőmagyarországi főhálózat. 

A horvátszlavon főhálózat. 

A volt horvátszlavon katonai határőrvidék főhálózata. 

22 . §. 

A felsőm agyar országi főhálózat kifejlesztésére 
1 8 5 5 - és 1856-ban a dunántúli főhálózat Győr és 
Moson vármegyékben fekvő háromszögoldalaira támasz-
kodva, katonai szögmérésekkel kettős háromszöglán-
czolat számíttatott ki Máramaros vármegyéig, a honnét 
valószínűleg a Bukovinában fekvő radautzi alapvonal-
hoz is megtörtént a csatlakozás. 

Az összrendezők a budapesti összrendezöi rend-
szerre vannak vonatkoztatva. 

A felsőbb I—III . rendű hálózat, az említett 
lánczolat pontjaihoz csatolva háromszögtanilag lett 
meghatározva. 

A IV-ed rendű hálózat a Bars, Hont, Turócz 
vármegyék egy részét és Liptó és Zólyom vármegyé-
ket boritó hálózatban, szintúgy Máramaros vármegye 
közepén rajzi uton mérőasztallal lett meghatározva. 
Máramaros vármegye többi részében, továbbá Bereg, 
Ugocsa és Ung vármegyék területén azonban a IV-ed 
rendű pontok is már háromszögtanilag számítás utján 
lettek meghatározva. . 

Ezen hálózat pontossága szintén a későbbi 
szigorú kiegyenlítésből származó háromszögoldalokkal 
való összehasonlítás utján határozható meg. Ezen 
összehasonlítás szerint az I-ső rendű hálózat oldal-
hosszai V28OOO pontosságúak. 

23 . §. 

A horvátszlavon főhálózat kifejlesztése a dunán-
túli hálózat oldalaihoz való csatlakozással történt. 

Az összrendezöi rendszer kezdőpontja az ivanici 
zárdatemplom tornya. 

Az I—III . rendű hálózat mint 1 9. § a) és b) alatt 
háromszögtanilag számitás utján lett meghatározva. 

A IV-ed rendű hálózat pontjainak meghatározása 
rajzi úton, részben háromszögtanilag számitás utján 
is történt. 

24 . §. 

A volt horvátszlavon katonai határőrvidék fő-
hálózatának kifejlesztése a katonai kataszteri felmérés 
által történt és pedig részben az ivanici rendszer-
ben, részben a budapesti rendszerben számított össz-
rendezőkkel. 

Az ezen területen kifejlesztett főhálózat nem 
képez szorosan egybe függő egészet. A hálózat ki-
számítása t. i. úgy történt, hogy egy háromszög 
oldalból kiindulva számíttatott a hálózat addig, mig 
az eltérések nagyon érezhetők nem voltak. Azután 
újból csak egy háromszögoldalhoz csatlakozva foly-
tathatott a további számitás. 
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Az uj föhálózat. 

A szorosan vett magyarországi föhálózat. 

Ezen eljárás eredménye, hogy az egyes ilyen 
rész-rendszerek önmagukban ugyan helyes hossz-
eredményeket adnak, de a rendszerek csatlakozásá-
nál irány elhajlások mutatkoznak, a mi a csatlakozó 
határok összehasonlításánál mindig figyelembe veendő. 

25. §. 

Az uj föhálózat következő csoportokra oszlik: 
a) a szorosan vett magyarországi főhálózatra, 
b) a dunántúli uj főhálózatra, 
c) az erdélyrészi főhálózatra. 

26. §. 

A 20. §. a) és b) pontjaiban emiitett régi föháló-
zatok egységes továbbfejlesztése, a mint az a vetü-
leti rendszereket tárgyazó szakaszban már emlitve 
lett, lehetetlen volt és azért 1860- ik évben a leg-
kisebb négyzetösszegek elméletén alapuló kiegyenlítési 
módszer alkalmazása mellett, az országnak még 
addig fel nem mért területén uj egységes föhálózat 
kiszámítása vétetett munkába. 

Ezen föhálózat kifejlesztéséhez felhasználtattak a 
cs. és kir. katonai földrajzi intézet által különböző 
időkben mért következő alapvonalak, u. m.: 

1. A bécsújhelyi alapvonal Alsó-Ausztriában 
5 0 0 0 . 7 7 8 öl. 

2. A partini alapvonal Galicziában 3 1 4 9 . 1 9 7 öl. 
3. A szentannai alapvonal Arad mellett 

4 6 2 3 . 0 7 0 öl. 
4. Aradautz ia lapvona l Bukovinában 5 1 9 9 . 5 9 7 öl. 
Felhasználtattak továbbá az alapvonalokat össze-

kapcsoló háromszögek, melyek szögei a cs. és kir. 
katonai földrajzi intézet által és pedig 1857-ben 
részben újra lettek mérve. 

A hálózat kifejlesztésének menete a következő: 
A bécsújhelyi alapvonal háromszöglánczolat által 

összekapcsoltatott Budapesten át a szentannai alap-
vonallal és Budapestről észak felé kiágazó szárny-
lánczolat által a partini alapvonallal és pedig összesen 
71 pont 100 háromszög által. A háromszögek szö-
geinek záróhibája középértékben ± 0*93". 

Ezen háromszöglánczolat a legkisebb négyzet-
összegek elmélete szerint egy csoportban kiegyenlit-
tetett. A kiegyenlítéshez 154 feltételi egyenlet fel-
oldása volt szükséges. Egy szög középhibája a 
kiegyenlítés után ± 1 3 " . 

A második kiegyenlítési csoportot képezte a 
partini alapvonalat a radautzivel és ezen utóbbit a 
szentannaival összekötő háromszöglánczolat, melyben 
75 pont 106 háromszög által van kapcsolatba hozva. 
Egy háromszög záróhibája ezen lánczolatban közép-
értékben ± 0-863". A legkisebb négyzetösszegek 
elmélete szerint való kiegyenlítéshez 165 feltételi 
egyenlet feloldása volt szükséges. Egy szög közép-
hibája a kiegyenlítés után ± 1*7". 

Megjegyeztetik, hogy ez volt ezideig a leg-
nagyobb kiegyenlítés, a mely a világon végeztetett. 
Az összes számítási munkálatok csaknem 4 évig, 
1864- ig tartottak. 
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Az alaplánczolat kiegyenlítése után az összekötő 
háromszögek szögei végleges értékükben meg lévén 
állapítva, ezen szögekkel az alapvonalokból kiindu-
lólag kiszámíttattak a háromszögpontok egymástól 
való távolságai. 

Mindezen számitások alapját a gömbön mért, 
alapvonalak és szögek képezvén, a számításból kike-
rülő végleges szög és hosszértékek is a gömbre 
vonatkoznak. 

Az összrendezők kiszámításánál ezen adatokat a 
kiválasztott stereografikus vetület ismertetett elvei 
szerint a vetületi sikra kellett átvinni. Ezen czélból 
kiszámíttattak a háromszögek szögeinek a sikra való 
átvezetéséből származó javításai és az oldalhosszaknak 
a vetület okozta nagyításból eredő különbségei. Ezen 
értékek a kiegyenlített gömbi értékekhez hozzáadat-
ván, nyerjük a háromszöghálózat szögeinek és oldal-
hosszainak kiegyenlített értékeit a sikban, amely 
értékekkel a pontok összrendezöi számithatók. 

Az elfogadott összrendezöi rendszer kezdőpontja 
azonos a régi főhálózat 20. §. a) és b) csoportja összren-
dezöi rendszerének kezdőpontjával, amely a volt 
gellérthegyi csillagda keleti tornya. 

A rendszer metszéki főtengelye a kezdőpont dél-
köre, rendezői főtengelye az erre a kezdőponton 
átmenő merőleges vonal. 

A rendszer tájékozása a bécsi csillagdától geo-
dätikus uton levezetett Gellérthegy-Xagyszál három-
szögoldal azimutjával történt. 

Ezen a z i m u t = í . 9 2 5 ' 52-19". 

A kezdő azimutból a sikra átvezetett szögek 
segélyével a többi irányok délszögei képeztetvén, 
ezen délszögekkel és a sikra átvitt oldalhosszuságok-
kal az alaplánczolatok pontjainak a budapesti rend-
szerre vonatkoztatott derékszögű sik Összrendezöi 
kiszámíttattak. 

Az alaplánczolatok által üresen hagyott tér a 
felmérési munkálatok előrehaladása szerint töltetett 
ki első hálózattal oly módon, hogy az uj hálózatok 
gömbön mért szögei a sikra átvezettetvén, a további 
kiegyenlítések és számitások már az alaplánczolat 
sikba átvezetett szögeihez és oldalaihoz kapcsoltan a 
sikban történtek. 

Időközben még, és pedig 1890-ben az alap-
lánczolatnak Szatmár vármegyére terjedő része újból 
számíttatott. Ugyanis 1874-ben a radautzi alapvonal 
újra méretvén, nyilvánvaló lett, hogy ezen alapvonal-
nak 1818-ban történt első mérése alkalmával, a 
mikor az csak egyszer lett megmérve, hiba csúszott 
be. Hogy az alapvonal hibás méréséből eredő hibák 
az alaplánczolatból kiküszöböltessenek, az alaplánczolat 
a radautzi alapvonaltól kezdve Szatmár vármegye 
nyugoti széléig visszamenőleg újból kiegyenlittetett. 

Az uj főhálózat összrendezőinek vetületi sikban 
történt számítása folytán, a pontok egymástól való 
távolsága a felvételi lapokon nagyobb mint a termé-
szetben. Ezen nagyitás magyarázata a vetületi rend-
szerek ismertetésénél (15. §.) található és rajzban az 
1. szánni mellékleten van feltüntetve. 
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Az uj föhálózat pontosságának megismerésére 
szolgálhat a következő adat: 

Az európai fokmérések czéljaira a cs. és kir. 
katonai földrajzi intézet 188ö-ben Budapest mellett 
uj alapvonalat mért. Ezen alapvonal az országos 
kataszteri háromszögelési hálózatba bekapcsolta-
tott ; annak az országos hálózatból kiszáinitott 
hossza 2240.006 öl 
közvetlen mérés szerint 2239 .965 „ 

különbség . 0 .041 öl 
vagyis 1000 ölre 0 .0183 öl, arányszámban Vösooo-

Az első rendii hálózatból a II. és III-ad rendű 
hálózat pontjai a bevezetésben leirt elvek szerint 
határoztatnak meg theodolittal történő szögmérések 
alapján. 

A pontok összrendezőinek végleges értéke a 
legkisebb négyzetösszegek elméletén alapuló kiegyen-
lítés utján lesz meghatározva és pedig 4 — 5 pontból 
álló csoportokban. 

Az uj főhálózatban az irányszögek, a IV-ed 
rendű pontok meghatározására is theodolittal lesznek 
mérve. Minden pontra legalább 4 irány méretik, úgy, 
hogy a pont két háromszögből számitható és még 
legalább is egy irány által ellenőrizhető. Az össz-
rendezők végleges értékül a több háromszögből 
történő számitás eredményeként jelentkező összren-
dezők középértéke vétetik. Különösen fontos IV-ed 
rendű pontok azonban szintén a legkisebb négyzet-
összegek elmélete szerint szigorú számítási módon 
lesznek kiegyenlítve. 

27. §. 

A dunántúli uj föhálózat. ^ dunántúli részeken a mult század ötvenes 
éveiben részletesen felmért területek a nagymérvű 
változások folytán uj felmérés alá kerülnek. Ennél-
fogva a dunántúli régi föhálózat helyett 1901. év 
nyarán uj föhálózat kifejlesztése vétetett munkába. 

Uj föhálózat kifejlesztését szükségessé tette az, 
hogy úgy a régi főhálózatnak, mint az alapvonalakat 
összekötő alaplánczolatnak pontjai közül sok elpusztult 
és a szükséges összelátások is megszűntek. 

Kiindulási alapul vétettek a fokmérések czéljaira 
a cs. és kir. katonai földrajzi intézet által legújabb 
időkben végzett mérésekkel történt összehasonlítások 
alapján az előző szakaszban leirt alaplánczolatnak 
következő, jónak bizonyult oldalai, u. m. nyugaton a 
bécsújhelyi alapvonalból közvetlenül levezetett Annin-
ger-Rozália oldal, a kifejlesztendő hálózat keleti szélén 
pedig Jánoshegy - Nagyszál és Nagyszál-Karancs 
háromszögoldalak, továbbá a bécsújhelyi alaphálózat 
legújabb méréseinek felhasználásával levezetett Rozália 
— Irottkő oldal. 

A kifejlesztendő uj föhálózat keleti és nyu-
goti szélén változatlanul meghagyott szilárd pontok 
közé kapcsoltattak be az uj pontok, részben a cs. 
és kir. katonai földrajzi intézet által a fokmérés 
czéljaira végzett legújabb mérések felhasználásával, 
részben az 1901. év nyarán a m. kir. háromszögelő 
hivatal tisztviselői által végzett mérések alapján. 

A dunántúli uj föhá lóza t . 
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A pontok összrendezőinek kiszámítása az előző 
szakaszokban ismertetett elvek alapján ugyanazon 
vetületi sikban történik, mint a magyarországi uj 
főhálózaté és pedig a budapesti délkörre vonat-
koztatott összrendezöi rendszerben. 

Ezen hálózatból a Moson, Győr és Sopron vár-
megyének északi felére kiterjedő rész van befejezve. 
A hálózat többi részének kifejlesztése a jövő munkája. 

28. §. 

Az erdélyrészi főhálózat alapját képezik a követ-
kező alapvonalak: 

a) a radautzi újra mért alapvonal 5 1 9 9 . 0 1 0 öl 
b) a brassói alapvonal . . . . 2 1 7 7 . 7 4 0 „ 
c) a szentannai alapvonal . . . 4 6 2 3 . 0 7 0 „ 

továbbá a cs. és kir. katonai földrajzi intézet által 
az egész erdélyi részt boritó háromszőghálózatban az 
1880-as években végzett szögmérések. 

A hálózat kifejlesztése a következőleg történt: 
Összekapcsoltatott a radautzi alapvonal a bras-

sóival és a kapcsoló hálózat a legkisebb négyzetössze-
gek elmélete szerint egy csoportban kiegyenlittetett. 
Ezen csoportban egy szögmérés középhibája ± T368". 

Ezen kiegyenlített hálózat nyugoti háromszög-
oldalai hosszúságainak és irányainak és a szent-
annai alapvonalból levezetett Mokra-Hegyes három-
szögoldal iránya és hosszúsága változatlan maradá-
sának feltétele mellett az erdélyi részt boritó hálózat 
többi része egy csoportban egyenlittetett ki. 

Ezen csoportban 47 pont fordul elő. Egy szög-
mérés középhibája ± 1'387". 

Az összrendezők kiszámítása a már fentebb 
ismertetett stereograíikus vetületi rendszer elvei 
szerint vetületi sikban történt. A vetületi sik a föld-
gömböt a Marosvásárhely közelében fekvő és az 
összrendezöi rendszer kezdőpontját képező „Kesztej-
hegy" első rendű pontnál érinti. 

A rendszer beirányzása a Kesztej hegyen a 
cs. és kir. katonai földrajzi intézetnek kiküldöttje 
által 1891-ben csillagászati uton meghatározott azi-
mut által történt. 

A rendszer metszéki főtengelye a Kesztejhegy 
délköre, rendezői főtengelye az erre merőleges vonal. 

Ezen összrendezöi rendszer marosvásárhelyi 
rendszernek neveztetik. 

Megjegyeztetik, hogy az erdélyi részeken a fő-
hálózat első sorban erdőmérési czélokból lett kifej-
lesztve és az e czélu munkálatok megkezdésekor a 
Nagyszeben mellett fekvő „Vízaknai hegy" első rendű 
pont lett az összrendezöi rendszer kezdőpontjául 
kiválasztva. Ezen rendszer nagyszebeni rendszemek 
neveztetik. 

A nagyszebeni rendszerben számított összrende-
zők azonban csak az erdőmérésekhez használtattak 
és a birtokrendezési czélokból folyó felmérésekhez a 
marosvásárhelyi rendszerbe lettek átszámítva. 

Kataszteri és birtokrendezési czélokra kizárólag 
a marosvásárhelyi rendszerben adatnak ki az össz-
rendezők. 

Az erdélyrészi föhálózat. 



26 

A felmérési szelvényhálózat alapja. 

A budapesti rendszer mértföld beosztása és számozása. 

Az erdélyrészi háromszögeléseknél a H—IV-ed 
rendű hálózatok kifejlesztése ugyanazon szabályok 
szerint történik, mint, a szorosan vett magyarországi 
uj főhálózatban. 

G. A felmérési szelvényhálózat. 

29. §. 

Az ország felmérése a leirt különböző háromszö-
gelési hálózatok alapján szoros összefüggésben történik. 

E czélból az egész ország rendszeres felmérési 
szelvényhálózattal lesz bevonva. 

Ezen hálózat alapja az összrendezői főtenge-
lyekkel párhuzamos vonalak által alkotott, négyzet-
mértföld hálózat. ' 

Minden négyzetmértföld még 20 egyenközényre ^ 
osztatik és pedig 1 0 0 0 — 1 0 0 0 öl távolságú észak-
dél irányú és 8 0 0 — 8 0 0 öl távolságú kelet-nyugat 
irányú vonalak által. Ezen egyenközények a fel-
vételi szelvények. Minden felvételi szelvény területe 
500 kataszteri hold. 

A rendszer metszéki főtengelyét képező dél-
körrel párhuzamos vonalak által határolt mértföldsáv 
oszlopnak, a rendezői főtengelylyel párhuzamos vo-
nalak által határolt mértföldsáv rétegnek neveztetik. 

Az egyes mértföldek helyének megjelölése az 
oszlopban római számok, a rétegben arab számok 
által történik. 

30. §. 

A budapesti rendszerben az oszlopok számozása 
a főtengelytől kelet és nyugat felé I-el kezdődik, 
az oszlopok égtáj szerinti fekvéséhez képest K. (keleti) 
vagy N. (nyugoti) jelzéssel; a rétegek az ország 
északi szélétől délfelé 1-től folytatólagosan számoztat-
nak, úgy, hogy a rendezői főtengely a 32. és 33. réte-
get egymástól elválasztó vonal (3. számú melléklet.) 

Az összrendezők számértékei maguk mindig a 
főtengelyektől számittatnak és pedig a pont fekvése 
szerint a metszékek észak vagy dél felé, a rendezők 
kelet vagy nyugot felé. 

Például legyen valamely pont összrendezője 
R = 7 7 3 6 0 M = 7736-0 

akkor ezen pont helyzetének közelebbi meghatáro-
zásául még a főtengelylyel szemben égtáj szerint 
való fekvését jelző K (kelet), N (nyugot), É (észak), 
I) (dél) betűk is az összrendező mellé iratnak. 

A fenti számértékü összrendező tehát e rend-
szerben 4 helyet foglalhat el és pedig: 

1. N. R. = 7736-0 D. M. = 7 7 3 6 0 
2. N. R. = 7736-0 É. M. = 7 7 3 6 0 
3. K. R. = 7736-0 É. M. = 7 7 3 6 - 0 
4. K. R. = 7 7 3 6 0 D. M. = 7736 '0 . 
Hogy ezen összrendezőknek megfelelő mértföld-

számozást megkapjuk: 
a) az oszlop számát illetőleg elosztjuk a ren-

dezőt jelentő szám értékét 4000-e l és a nyert 
hányadoshoz (a maradékra nézve) egyet hozzáadva, 
kapjuk az oszlop számát 

Pl. 7736-0 : 4 0 0 0 = 1 
tehát 1 + 1 = 2. A pont a II. számú oszlopba esik; 
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b) a réteg számát illetőleg elosztjuk a metszéket 
jelentő számot 4000-e l és a déli metszéknél a 
hányadoshoz 33-at hozzáadunk, az északi metszéknél 
pedig 32-ből levonjuk és kapjuk a réteg számát. 

Pl. I). M. = 7736-0 
7736-0 : 4 0 0 0 = 1 tehát 
33 + 1 = 34, a pont a 34-ik rétegbe 

esik, vagy 
É. M. = 7736*0 

7736-0 : 4 0 0 0 == 1 
tehát 32 — 1 = 31, vagyis a pont a 31-ik 
rétegbe esik. 

A például felhozott számértékü összrendezőkkel 
biró pont tehát az égtájak szerint a felmérési szel-
vényhálózat következő számú mértföldjeibe fog esni: 

1. N. 0. II. réteg 34 
2. N. 0. II. réteg 31 
3. K. 0. II. réteg 31 
4. K. 0. II. réteg 34. 

A réteg szó mindig ismétlődvén, rendszerint 
el szokott hagyatni, azért a rendszeres jelzés a 
következő: 

1. N. 0. II. 34 
2. N. 0. II. 31 
3. K. 0. II. 31 
4. K. 0 . II. 34. 

A mértföldek alosztályai: a szelvények betűkkel 
jelöltetnek és pedig az oszlop sávban mindig keletről 
nyugat felé a, b, c, d betűkkel, a rétegsávban 
pedig mindig északról dél felé e, f\ g, h, i 
betűkkel. 

A szelvényt, a melybe a pont esik, az össz-
rendezők számértékének 4000-rel való osztása után 
fenmaradó maradékból a következő táblázatok segé-
lyével számithatjuk ki. 

N. oszlop. K. oszlop. 

0 a 0 d 

1 0 0 0 b 1000 c 

2 0 0 0 c 2 0 0 0 b 

3 0 0 0 d 3 0 0 0 a 

I). réteg. É. réteg. 

0 e 0 i 

800 f 8 0 0 h 

1600 9 1600 9 

2 4 0 0 h 2 4 0 0 f 

3 2 0 0 i 3 2 0 0 e 

Például: Legyen valamely pont összrendezője 
N. R = 7736 '0 , I).M= 7736*0, ezen összrendezők-
nél a 4000-rel való osztás után a maradék 3 7 3 6 0 
tehát a pont esik, az összrendező nyugoti lévén a 
d szelvénybe és marad 3736 — 3 0 0 0 = 736*0 a 
pontnak a szel vény vonalra vonatkoztatott nyugotfelé 
felrakandó összrendezője. 

A rétegben pedig az összrendező déli lévén, 
esik a pont az i szelvénybe és marad 3 7 3 6 — 

4* 
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Az ivanici rendszer beosztása és számozása. 

íi'f V, Vlíííl .ffl {»Äbl k 

A marosvásárhelyi rendszer beosztása és számozása. 

3200 = 536*0, a szelvény vonalra vonatkoztatott, 
déli irányban felrakandó összrendező. 

A kérdéses pont tehát a 

N. 0. II. 34 di szelvénybe esik és ott összrendezői: 

n = 736-0, 536 0. 

31. §. 

Az ivaniői rendszerben az oszlopok a főtengely-
től jobbra és balra 7-gyel kezdve számoztatnak és 
jelzésül K. vagy N. betűt kapják. A rétegek számo-
zása északon kezdődik 1-gyel. A rendezői főtengely 
a 13. és 14. számú réteg közé esik. 

Ezen rendszerben valamely pont összrendezői-
ből, annak a mértföldhálózatban elfoglalt helyzete 
ugyanúgy lesz kiszáinitva, mint az előző rendszernél, 
avval a különbséggel, hogy a rétegnél a metszéket 
jelentő számnak 4000-rel való osztásából kikerülő 
eredmény nem 33-hoz lesz hozzáadva, vagy 32-ből 
levonva, hanem 14-hez hozzáadva, vagy 13-ból 
levonva. 

32. §. 

A marosvásárhelyi rendszerben a főtengelyek 
által alkotott 4 negyed külön jelzést kap és pedig 
DN (délnyugoti), ÉN (északnyugoti), ÉK (észak-
keleti, DK (délkeleti). A mértföldek az oszlopban 
a főtengelytől kezdve jobbra és balra I-tői folyta-
tólag számoztatnak, a rétegek szintén a főtengelytől 
kezdve észak vagy délnek 1-től folytatólag. 

Az oszlopok vagy rétegek számát megkapjuk, 
ha az összrendezők számértékének 4000-rel való 
osztásából kikerülő hányadoshoz 1 -et hozzáadunk. 

A szelvény betüzése ugyanaz, mint az előbbeni 
rendszerekben. 

H. A hálózati pontok adatainak a felmérés 
czéljaira való feltüntetése. 

33. §. 

Háromszögelési alaplapok. A részletes felmérés czéljaira a különböző 
rendű háromszögelési hálózatokban meghatározott 
pontok összrendezői háromszögelési alaplapokon adat-
nak ki. 

Az alaplapokon a felmérési szelvényhálózat beosz-
tása szerint vannak szerkesztve és minden alaplap 
egy négyzetmértföldet foglal magában a négyzet 
mértföld szelvénybeosztásával. 

Az alaplapok az illető négyzetmértföld jelzé-
sével vannak ellátva. • 

A pontok számuk és minőségük feltüntetésével 
(állójel, torony, fajel stb.) a megfelelő szelvényekbe 
rajzoltatnak. A szelvényvonalra vonatkoztatott össz-
rendezők vörös számokkal egy tized ölre kikerekítve 
iratnak be a felrakás irányát mutató, szintén vörössel 
húzott vonalak mellé. Ezenkívül még minden pont 
mellé kék színnel annak ölekben adott tengerszin-
feletti magassága is bejegyeztetik, valamint a pontok 
közötti összelátás a valóságnak megfelelőleg jeleztetik. 

Háromszögelési alaplapok. 
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34. §. 

A háromszögelési pontokról a 3 2 . számú min ta 
szerint községenkint helyszínrajzi leírások szerkesz-
tetnek. Ezen leírások a következő adatokat tartal-
mazzák : 

A pontok nevét vagy számát és azok minőségét 
(gúla, állójel, torony, fajel stb.); a pontok fekvését 
a felmérési szelvényhálózatban; az összrendezői fő-
tengelyekre vonatkoztatott összrendezőket és a ten-
gerszinfeletti magasságot; a pont meghatározásának 
és állandósításának évét és a meghatározó, valamint 
állandósító tisztviselő nevét. 

Azután rövid helyszínrajzi leírást, melyben a 
pont helyének neve (dűlőnév vagy helyi elnevezés), a 
művelési ág, a birtokos neve és esetleg az odavezető 
út és egyéb a pont feltalálására szolgáló adatok 
jegyeztetnek be. Ezen leírás véglegesen a felmérés 
alkalmával szövegezendő meg. 

A helyszínrajzi leirás tartalmazza továbbá a 
pont állandó megjelölésének módját és végül a hely-
színvázlatot, a mely szintén a felmérés alkalmával 
az állandósítás megtörténte után lesz pontosan beraj-
zolva és a pont feltalálására szükséges, természetben 
valósággal megmért méretekkel kiegészítve. 

A helyszínrajzi leírásoknak a részletes felmérés 
alkalmával történő kiegészítésénél a mérnök teendői 
a 211. §-ban vannak felsorolva. 

J. A háromszögelési pontok állandósitása. 

35. §. 

Az országos háromszögelés pontjai közül régeb-
ben csakis a felsőrendű hálózatok pontjai lettek és 
pedig kővel állandósítva. A rajzi uton mérőasztallal 
meghatározott IV-ed rendű háromszögelési pontok 
állandósítva egyáltalán nem lettek. 

A háromszögtanilag meghatározott IV-ed rendű 
pontok közül 1867-ig csak a kiválóbb pontok állandó-
si t tat tak; 1867-től kezdve azonban minden rendű 
hálózatban az összes pontok állandósítva lesznek és 
pedig az I—III -ad rendű hálózat pontjai 1877. év 
óta a háromszögelő tisztviselők által, mindig kővel, 
a IV-ed rendű hálózat pontjai pedig a felmérési 
tisztviselők által kővel vagy fával. Ezentúl az állan-
dósítás kivétel nélkül kővel eszközlendő. 

Az erdélyrészi birtokrendezési czélokra végzett 
háromszögeléseknél a IV-ed rendű pontokat is a 
háromszögelő tisztviselők állandósítják és pedig 1901. 
évtől fogva szintén kizárólag kővel. Azelőtt az állan-
dósítás vegyesen kővel vagy faoszlopokkal történt. 

Az állandósítás módja a 207 — 212 . §-okban 
van előírva. 

K. A szelvénysarkok átszámítása más össz-
rendezői rendszerre. 

36. §. 

A különböző összrendezői rendszerekben felmért 
területek csatlakozó vonalainak összehasonlítása czél-
jából a csatlakozó szelvények sarkainak összrendezői 

Helysz ínra jz i le í rások. 



egyik rendszerből a másikba a háromszögelő hivatal 
által átszámittattak. 

Az összehasonlítás ugy eszközöltetik, hogy az 
illető felmérési szelvény lapokra az átszámított szel-
vénysarkok felrakatnak és a határvonal-másolat 
rátétele által a csatlakozó vonalak egybevágása ellen-
őriztetik. 

Az esetben, ha az összehasonlítás a régi háló-
zat és uj hálózat alapján felmért szelvénylapok között 
történik, figyelembe veendő, hogy az uj hálózat 
szelvényvonalainak hosszúsága ugy mint az az átszá-
mított szelvénysarok összrendezőiből kiadódik, nem 
egyezik meg a régi hálózat szelvényvonalainak hosszu-
ságával. 

Az eltérés oka főkép az uj hálózat vetületi 
rendszeréből származó nagyitás. Ezen eltérés azon-
ban oly csekély, hogy az összehasonlítást nem aka-
dályozza. 
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A részletes felmérés feladata és a munkálat^ 
egyes részei. 

f r & 

3 1 

» 

Második rész. 
i . 

Részletes felmérés. 
37 . §. 

A részletes felmérés feladata, hogy a 2. §-ban 
megjelölt térképeket és munkálatot a háromszögtani 
háromszögelés adatai alapján előállitsa. 

A részletes felmérés négy részből áll, úgymint : 
1. a határleirás, 2. az előkészítő munkálat, 3. a rész-
letes helyszíni felvétel és 4. eanek irodai kidolgozása. 

Az előállitandó munkarészek minden egyes köz-
ségre (38. §.) nézve a következő fejezetek határoz-
mányai szerint külön szerkesztendők. 

ELSŐ FEJEZET. 

I. A község áltatában. 
a ) A kataszteri község. 

b) A község nevének megjelölése. 

c) A földrészletek közigazgatási hovatartozásának meg-
áll api tása. 

Határleirás. 

38. §• 

Község alatt — az ország kataszteri felmérés 
szempontjából — azt a területet kell érteni, amely 
a közigazgatási beosztás értelmében egységet (köz-
igazgatási község, Horvát-Szlavonországokban adó-
község is) képez. 

Mindazok a földrészletek, a melyek a közigaz-
gatási beosztás szerint a községhez tartoznak, együtt-
véve képezik a község területét. 

A határleirási jegyzőkönyvben és általában a 
kataszteri felmérési munkálatban a község és illetve 
a hozzátartozó telep, puszta vagy egyéb terület nevét 
(a uiegfeielő jelleggel, mint kisközség, nagyközség, 
rendezett tanácsú város, stb.) rendszerint azon mó-
don kell megjelölni, ahogy az az utolsó kiadású 
„Helységnévtár" -ban foglaltatik. 

Ha a hivatalos elnevezés időközben megváltozott, 
vagy ha a töi vényhatóságról, melyhez a község tar-
tozik, a „Helységnévtár"-tói eltérő hivatalos jegyzék 
van kiadva: a név és Írásmód tekintetében előbbi 
esetben a m. kir. belügyminister, illetve a horvát-
szlavon-dalmátországi bán netáni határozata, utóbbi 
esetben a hivatalos jegyzék, illetve a statisztikai 
hivataltól kérendő felvilágositás szolgáljon irányadóul. 
Fontos esetekben a pénzügyminister utasítását kell 
kérni. 

Minden földrészlet annak a községnek katasz-
teri felmérési munkálatába veendő fel, amely község-
hez a közigazgatási beosztás szerint tartozik. (1. e §. 
második bekezdését.) 

Ha valajaely földrészletoek (területnek) a köz-
igazgatási beosztás szerint hovatartozása kétes: a 
határleiró mérnök felvilágosításért a másik (szomszéd) 
érdekelt helyi hatósághoz (községi elöljáróság, stb.) 
is forduljon. Ha a kérdés ezúton röviden tisztába 
nem hozható: keresse meg a tényállás szabatos 
leirása mellett a törvényhatóság első tisztviselőjét 



(I) A határvonal. 

II. A határleirási eljárás általában. 
a ) Előzetes értesítés és az „Előirányzat". 

b) Az elöhatárolás mint a község előzetes teendője. 

III. A határleirási eljárás előkészítése. 
a ) A közigazgatási hatóságok értesítése. 

(alispán, polgármester, stb.), hogy a vitás közigaz-
gatási határ rendezése iránt sürgősen intézkedjék. 

Ha a község vitás határa egyúttal törvényható-
sági, országos vagy állami határ is; a tényállást a 
pénzügyministerhez is kell sürgősen bejelenteni, aki 
a határkérdés ügyében a belügyi, illetve a horvát-
szlavon-dalmát országos kormány megkeresése utján 
intézkedik. 

A közigazgatási intézkedések késedelme — 
a mennyiben előzőleg más rendelkezés nem történt 
— a határleirást nem gátolja, hanem az a 41 . §. 
a) s 51 . §. e) pontja szerint teljesitendő. 

A határleirás czélja, hogy az a vonal, mely a 
községnek, illetve ha a község két vagy több terü-
letileg össze nem függő részből áll, minden egyes 
részének kerületét (határvonalát) képezi, az érint-
kező szomszéd község határvonalaival egybevágón 
megállapittassék és jegyzőkönyvileg leirassék. 

39 . §. 

A bekövetkező határleirási eljárásról a községek 
a pénzügyminister által a végrehajtandó felmérési 
munkálatokra nézve évenként kibocsátott és a köz-
ségeknek a törvényhatóság utján rendszerint a meg-
előző évben kézbesitett úgynevezett „Elő i rányza t u 

utján értesíttetnek. 

Ha az „ Előirányzatu-ban oly község is van 
felvéve, amelynek határa egyúttal országos vagy állami 
határt képez: a pénzügyminister az „Előirányzat" 
kibocsátásával egyidejűleg gondoskodik az iránt, hogy 
a határbejárásról a másik ország vagy állam illető 
kormány hatósága értesíttessék. 

Az „Előirányzat" utján értesített községek már 
az „Előirányzat" utasítása alapján kötelesek a községi 
határvonalat lehetőleg pontosan kijelölni (elöhatárolás) 
és a határjeleket még a határleiró mérnök helyszini 
megjelenése előtt jókarba helyezni (1. 44 . §. b) pontját). 

i 
Uj határjel érvényes felállításához, valamint 

nyomaveszett határjelek felújításához a szomszéd 
község hozzájárulása szükséges. Ily hozzájárulás 
hiányában a határjel felállítása, illetve felújítása a 
bizottsági határbejárás idejére halasztandó. 

Országos vagy állami határokon a határjelek 
csak a bizottsági határbejárás alkalmával állíthatók fel 
és ujjithatók meg. (45 . §. b) pontja.) 

Országos határ alatt kataszteri szempontból a 
Magyarország és Horvát-Szlavonországok közötti határ 
értendő. 

40 . §. 

Ha a határleiró mérnök tevékenységét valamely 
törvényhatóság területén, illetve az ahhoz tartozó 
rendezett tanácsú város, vagy közigazgatási járás 
területén megkezdi; köteles erről a törvényhatóságnak, 
továbbá a rendezett tanácsú városnak, illetve a járás-
nak első tisztviselőjét (alispán, polgármester, főszolga-
bíró) azonnal értesíteni. 
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b) A határnap kitűzése és az értesítések kibocsátása. 

A törvényhatósági megbízott. 

Az állami megbízott. 

e) Folytatólagos bejárás több község határán. 

A községi határ bejárása és leírása czéljából a 
mérnök (42. § b)) községenként határnapot (hely, 
év hó, nap és óra) kitűz és erről úgy az illető, mint 
az összes érdekelt szomszéd községeket értesiti; 
a bejárandó községet azzal a felhívással, hogy ha a 
község előhatárolását (3y . § b) pont eddigelé végre 
nem hajtotta, az előhatárolást haladéktalanul teljesítse 
és gondoskodjék arról, hogy a szabályszerű szolgál-
mányok a mérnöknek a kellő időben álljanak rendel-
kezésére, illetve, hogy a 42 . §-ban emiitett bizalmi 
férfiakat kijelölje és a határbejárás idejéről az érdekelt 
községi birtokosokat a helyi szokás szerint értesítse, 
az uradalmi és nagyobb jószágok tulajdonosait pedig 
a határbejáráshoz külön is hivja meg. 

A bizalmi férfiak kijelölésére a szomszéd köz-
ségek is a mérnök által felhivandók (42. §.) 

Azoknak a szomszéd községeknek, amelyek az 
„ Előirányzat "-ban névszerint felsorolva nincsenek, az 
értesítéssel egyidejűleg az „Előirányzat" egy-egy 
példánya megküldendő. 

Ha a község határa egyúttal a törvényhatóság 
határa is, a határleirási eljárásról és a határbejárás 
idejéről mind a két, illetve valamennyi érdekelt 
szomszéd törvényhatóságnak első tisztviselőjét is kell 
értesíteni és pedig azzal a megkereséssel, hogy a 
törvényhatósági határ bejárásához és leírásához egy-
egy megbizott kiküldése iránt intézkedjenek, (törvény-
hatósági megbizott.) 

Ha a község határa országos határt (39 . §. 
ötödik és hatodik bekezdés) képez, a határbejárásra 
rendszerint a törvényhatósági határbejárásra előirt 
szabályok a 41 . és 45 . §-ban foglalt eltéréssel alkal-
mazandók. (L. még a következő második bekezdést.) 

Ha a község határa egyúttal állami határ, a 
határbejárás csak ugy tartható meg, ha a pénzügy-
minister erre az utasítást az „Előirányzat "-ban vagy 
pedig külön megadja. A külön utasításban a pénzügy-
minister a szükséghez képest meg fogja nevezni azokat 
a hatóságokat, illetve közegeket, amelyek, illetve 
akik a határbejárásnál mind a két állam részéről 
közre fognak működni (állami megbizott). Ha a 
határ a törvényben, nemzetközi szerződésben vagy 
országos vegyes bizottság által vagy más módon 
már meg van állapítva, ezt a körülményt a pénzügy-
minister az utasításban fogja jelezni. 

A pénzügyminister fontos okból elrendelheti, hogy 
az országos határ bejárába az állami határ bejárására 
előirt szabályok megfelelő alkalmazásával történjék. 

A pénzügyminister elrendelheti továbbá azt is, 
hogy az országos vagy állami határ bejárába megszakítás 
nélkül folytatólagosan több községre nézve teljesít-
tessék. 

A határbejárásnak több községre nézve foly-
tatólagos teljesítését az érdekelt törvényhatóság is 
kívánhatja, ha a határbejárás több olyan községre 
van elrendelve, a mely egyúttal az érdekelt törvény-
hatóság határát is képezi. 

A jegyzőkönyvi határleirás azonban ez esetben 
is községenként történik. 
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(l) Segédeszközök. A határleiró mérnök gondoskodni köteles arról, 
hogy a község határát érintő netáni korábbi határ-
bejárás és felmérés iratai a határbejárás alkalmával 
eredetben vagy hitelesített másolatban a szükséghez 
képest rendelkezésre álljanak. Nevezetesen: 

1. a megelőző konkretalis vagy részletes katasz-
teri felmérés alkalmával készült térkép, esetleg 
határszélmásolat (48 . §.) és határleirási jegyzőkönyv; 

2. a szomszéd községek ől ugyanakkor vagy 
az előző felmérés alkalmával készült határleirási 
jegyzőkönyv. Ha országos határbejárásról van szó, 
idevonatkozólag mind a két ország kataszteri tér-
képét kell beszerezni (41. §. c.) pont); 

3. a határ- vagy birtokrendezés térképe és 
határleirási jegyzőkönyve, ha részletes kataszteri fel-
mérés korábban nem volt, vagy ha a későbbi határ-
vagy birtokrendezés a megelőző kataszteri felmérési 
munkálatban keresztülvezetve nincs; 

4. a fent (e §. hetedik bekezdésében) említett, 
állami okiratok (törvény, nemzetközi szerződés, vegyes 
bizottsági jegyzőkönyv stb.) és az azokkal kapcso-
latosan készült határleirások. Ha az iratok beszer-
zése a felmérési felügyelőség hatáskörében nem állana: 
beszerzésük iránt a pénzügyministerhez kell jelentést 
tenni. 

IV. A határbejárás. 
a ) A vitás határok. 

41 . §. 

A vitás határ rendszerint azon község határá-
hoz tartozónak tekintendő, a mely községnek föld-
adó kataszteri munkálatában van felvéve. Azt a határ-
vonalat, a meddig esetleg a másik község igénye 
terjed (igényvonal), szintén be kell járni, megjelölni 
s leirni (51 . §. e) pont). 

Ha a határbejáráshoz a másik állam képvise-
lője is megjelenik, az állami határ a másik állam 
képviselőjének hozzájárulása nélkül hivatalosan be-
járni tilos. A másik állam képviselőjének elmaradása 
azonban a határbejárást s leirást nem gátolja, csupán 
uj határjelek felállítását zárja ki (44 . §. b) pont.) 

Ha a határ hivatalos bejárásához a másik állam 
képviselője hozzájárulását megtagadta: a bizottság 
vezetője (42. §. b) pont) a fenforgó tényállást, illetve 
az igényelt állami határvonalakat a határleiró mér-
nök közreműködésével megállapítja s leírja, ezután 
pedig minderről a kormányhoz haladéktalanul jelen-
tést tesz. Ez esetben tehát — vagy ha a bizottság 
emiitett vezetője a most jelzett értelemben nem 
járna el — az eljáró határleiró mérnök azt a terü-
letet, amelynek hivatalos bejárásához a másik állam 
képviselője hozzá nem járult, a kataszteri határ-
leirásban további utasításig egyelőre a rendelkezésre 
álló térképek és egyéb okmányok alapján, nemkülön-
ben lehetőleg helyi szemle nyomán — a fenforgó 
tényállás előadása mellett — felveszi és leirja. Ehez 
képest tehát egyelőre ily vitás területet olyképp 
köteles kezelni, mintha ez a terület a magyar állam-
hoz kétségtelenül tartoznék. (51. §. e) pont, második 
bekezdés és 99 . §. utolsó bekezdés.) 
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b) Elhanyagolt területek az állami határon. 

c) Eltérések az országos határon. 

Különös gondot kell fordítani arra, hogy az 
állam területéhez tartozó és eddig kataszterileg fel 
nem mért területek (kiszögelések) az állami határ 
bejárásánál a felvételből ki ne maradjanak; neveze-
tesen, hogy ki ne maradjon az uratlan vagy az olyan 
terület, a melynek pl. terméketlensége miatt, vagy 
mert nehezen hozzáférhető, vagy bármi más okból 
jelentőséget eddig nem tulajdonítottak, vagy a mely-
nek az állam területéhez való tartozását a birtokos 
tagadja vagy más eltagadni igyekszik. 

Az a körülmény, hogy a magyar államhoz tar-
tozó területen, vagy területre vonatkozólag valamely 
külföldi bíróság vagy hatóság eljárt vagy az után 
adót szedett: e területnek a község kataszterébe 
va^ó felvételére befolyással nem lehet. 

A most emiitett területek iránt, kivált akkor, 
ha az állami határ pontos megállapítása bármi 
okból nehézséggel jár: az eljáró mérnök még a 
hivatalos határbejárás előtt elönyomozást tartson és 
ha attól lehet tartani, hogy a területet a másik 
állam megbízottja a határ hivatalos határbejárása 
alkalmával kifogásolni fogja vagy általában, a mikor 
az óvatosság helyén valónak látszik: az eddig fel 
nem mért területről előzetesen és lehetőleg pontos 
térrajzot készítsen. Az ily területek tekintetében a 
szükség- és lehetőséghez képest összegyüjtendők azok 
az adatok, a melyek a kérdéses területnek a magyar 
államhoz való tartozását bizonyítani vagy legalább 
valószínűvé tenni alkalmasak. 

Fontosabb esetben, különösen a mikor jelen-
tékenyebb területről van szó vagy általában a mikor 
a másik állam megbízottjának kifogása előre látható: 
a tényállás pontos körülírása mellett a pénzügyminis-
terliez sürgős jelentést kell tenni és erről a 42 . §-ban 
emiitett állami megbízottat is értesíteni. 

Ugyan így kell eljárni, ha a magyar állam 
területének hátrányára a korábbi kataszteri felvétellel 
vagy határleirással szemben eltérés mutatkozik. 

Ha az országos határ tekintetében a másik 
ország határának hivatalos leirására vonatkozó katasz-
teri munkálat a jogszerű tényállással egybe nem vágó 
vagy annak ellentmondó állapotot tüntet ki: ezt a 
körülményt a kataszteri határleirásban tüzetesen fel 
kell tüntetni s a tényállás pontos körülírása mellett, 
a pénzügyministernek haladéktalanul be kell jelenteni, 
a ki a további teendők iránt a szükséghez képest 
fog intézkedni. 

a ) A határbejáró bizottság és tagjai. 

4 2 . §. 

A községi határ bejárása bizottságilag történik. 
A bizottság tagjai : 

1. az eljáró mérnök, mint a bizottság vezetője; 

2. a község elöljárósága; 

3. a község határát, jól ismerő két bizalmi férfiú 
(birtok bemondó). Más bizalmi férfiút a község a 
határbejárás közben is nevezhet, illetve köteles 
nevezni, mihelyt ez a határ valamely része miatt, 
vagy más okból szükséges; 

5* 
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b) Az állami megbízott hatásköre. 

a) Több részből álló község határbejárása. 

b) A már egyizben bejárt határ bejárása. 

V. A határbejárás lefolyása. 
a) Általában. 

4. a szomszéd község elöljárósága és két 
bizalmi íérfia a saját községük határát érintő rész 
tekintetében; 

5. a mennyiben a községi határ egyszersmind 
törvényhatósági, országos vagy állami határ is, az 
érdekelt törvényhatóságoknak, illetve a magyar állam-
nak alább emiitett megbízottjai. 

Az érdekelt községek birtokosai és meghatalma-
zottjaik a határbejárásnál részt vehetnek és tárgyi-
lagos észrevételeik meghallgatandók. 

Állami határ bejárásánál a másik állam részéről 
jelen levő személyek kormányuk utasítása szerint 
járnak el. 

A fenti 4. és 5. pontban emiitett bizottsági 
tagok indokolatlan elmaradása a határbejárást meg 
nem akaszthatja. 

Ha a határbejárásnál a magyar államnak a 
40. §-ban emiitett külön megbízottja is részt vesz, 
az állami határ tekintetében a határleirási eljárást 
ez a megbízott a határleiró mérnök közreműködésé-
vel vezeti. Ily esetben a határnap kitűzése a határ-
leiró mérnök hozzájárulásával az állami megbízott 
által történik és a határnapról is ő értesiti a másik 
állam részéről megbízottakat. 

A mennyiben a magyar állam megbízottja az 
állami határ bejárása és leírása tekintetében a 
kormánytól külön utasítást nem kap, a jelen Utasítás 
szabályai szerint köteles eljárni. 

43 . §. 

Ha a község területileg össze nem függő több 
részből áll. minden egyes részt rendszerint egymást 
követőleg kell bejárni. 

Az ily község és részei a kataszteri felmérési 
munkálatban római I., II., Hl. stb. számok által 
különböztetendők meg. (1. 51. §. a) pontjának má-
sodik bekezdését.) 

Ha a bejárandó községi határvonal egyrészét a 
szomszéd község határának bejárása alkalmával sza-
bályszerűen leirták: a bizottság az ily határvonal 
tekintetében annak megállapítására szorítkozik, hogy 
mennyiben változott a határvonal az utolsó határ-
bejárás óta. 

Ha a határvonal megváltozott: a megváltozott, 
rész tekintetében a pót-határleirási eljárásra vonat-
kozó szabályok szerint kell eljárni. (1. 56. §-t.) 

Időközben holt mederré vált határfolyóknál, a 
mennyiben azok beiszapolás vagy kiszáradás folytán 
legnagyobb részt termővé váltak és tényleg birtokba 
vétettek, a határvonal a tényleges uj állapothoz képest 
jelölendő ki és írandó le. 

Ha az ujabbi eljárás alkalmával a határvonal 
lényegileg fenáll és csak egyes határjelek pusztultak 
volna el, azok, tekintettel a 48 . §-ra, niegujitandók. 

44 . §. 

A határbejárás a mérnök-, illetve az állami 
megbízott által kijelölendő alkalmas helyen fekvő 
hármashatárpontnál veszi kezdetét. 
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b) A bizottság feladata a határ megállapítása körül. 

VI. A határjelek felállítása. 
a) Általában. 

b) Az országos és állami határon. 

A határjel és különösen a határhalom. 

A bizottság a határvonal mentén rendszerint 
(40 . §. c) pontja) mindaddig köteles haladni, a míg 
visszatér arra a pontra, a honnan kiindult. E közben 
a község, vagy egyéb terület (43 . §. a) pontja), 
a melynek határát a bizottság bejárja, mindig ugyan-
egy oldalon maradjon. 

A bizottság a határbejárás alkalmával a 39 . 
b) pontjában emiitett elhatárolás alapján a határ-
vonalat műszaki szabatossággal megállapítja, a régi 
határjeleket felújítja, a szükséghez képest uj határ-
jeleket állit és teljesiti mindazt, a rni a határ pontos 
leírásához szükséges. 

Ha a község az előhatárolást hiányosan vagy 
éppen nem teljesítette, mulasztását a bizottság eljá-
rása alkalmával kell pótolnia. 

Erdős vagy bokros helyen a határvonalat két 
méter szélességben oly módon kell kivágni, hogy 
egy-egy méter szélesség az érdekelt két község 
mindegyikének területére jusson. 

45 . §. 

Minden ponton, a hol a határvonal megtörik 
(szöget képez), vagy a hol útnak, ároknak, illetve 
műépitménynek szélét vagy viznek partját metszi, 
továbbá az e pontok között elhúzódó egyenes vonal-
nak annyi helyén, hogy mintegy minden 100 ölre 
arányosan elhelyezve legalább egy-egy közbeeső jelzés 
jusson: határjelet kell állitani. 

Ha azonban a határt állandó jellegű út, árok, 
mesgye, határozott jellegű hegygerincz vagy más 
természetes vonal, avagy a következő bekezdés alá 
nem eső viz képezi: határjelet a határvonalnak a 
jelentékenyebb ki- és beszögelésein, illetve görbülé-
sein, egymástól mintegy 1 0 0 — 2 5 0 öl távolságban 
(szakaszokban) kell felállítani. 

Határt képező terjedelmes műépitmény (vasút, 
csatorna stb.) vagy nagyobb viz (folyó, folyam, tó, 
tenger) partja mentén közbeeső határjeleket felállí-
tani nem szükséges. 

Országos vagy állami határon uj határjel csak 
az érdekelt kormányhatóságok felhatalmazása alapján 
állitható fel. * 

A Magyarország és Ausztria közti állami ha-
táron a határjelek elhelyezése és számozása tekin-
tetében a m. kir. pénzügyministernek 1904 . évi 
junius hó 20-án 4 3 . 2 2 0 . szám alatt kiadott külön-
leges utasítása (1. a függelékek s a 61. számú min-
tát) intézkedik. 

4 6 . §. 

Határjelül rendszerint alkalmas kőoszlop vagy 
ha ilyen rendelkezésre nem áll, a határhalom szol-
gál. A meglevő törvényhatósági, országos vagy állami 
határjelek az illető szakaszon községi határjelül szol-
gálnak. Ily czélra felhasználhatók a határvonalon 
talált más alkalmas tárgyak és a kivágásra nem 
szánt élő fák. 

A határjelnek az állandóság jellegével kell bir-
nia és arra alkalmassá téve lennie, hogy rajta a 
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a) A határjel elhelyezése és a páros határjel. 

. 

b) A hármas határjel. 

Az elpusztult határjelek felújítása. 

A határjelek számozása. 

határjel számát (jelét) oldalt a föld sziliétől mintegy 
egy méter magasságban észrevehetőleg ki lehessen 
tüntetni. 

A liatárlialom legalább két méter átmérőjű és 
egy méter magas, keményre vert és gyeptéglákkal 
borított szabályos alakú földhányás legyen, a melyet 
másfél méter magas és mintegy fél méternyire a ter-
mészetes talajba vert tölgyfakaró köré ugy kell emelni, 
hogy a karó felső részét a határjel inegszániozására 
használni lehessen. 

A határjelül szolgáló élőfa körül hasonló föld-
hányást kell emelni. 

47 . §. 

A határjelnek mindenkor úgy kell állnia, hogy 
átmérőjének közepe arra a pontra essék, a melyet 
megjelölni kíván (45. §.). 

Ha a határjel valamely különös ok miatt ily-
kép, pl. azért nem állitható fel, mert különben út, 
árok vagy viz területére esnék: a megjelölni kivánt 
pontot páros határjellel kell körülvenni. 

A páros határjelet a megjelölendő pont körül 
oly módon kell elhelyezni, hogy azokból egy-egy az 
érdekelt szomszéd községek mindegyikének területére 
jusson és lehetőleg a köztük képzelt egyenes vonal 
közepe a megjelölendő pontot jelezze; eltérés esete 
a határleirási jegyzőkönyvben megfelelően kifejezésre 
juttatandó. 

Vizek mentén a határjelet lehetőleg ugy kell elhe-
lyezni, hogy az elmosás veszélyének kitéve ne legyen. 

Azon pont körül, a hol kettőnél több község 
határa érintkezik, rendszerint hármas (vagy több) 
határjelet kell állítani. 

A hármas határjelre ezen szakasz második és 
harmadik bekezdésének szabálya áll azzal az elté-
réssel, hogy a megjelölendő pontot lehetőleg a határ-
jelek között képzelt mértani idom közepe jelezze; 
egyébként a tulajdonképeni hármas-határpont tüze-
tesen, a szükséghez képest méretek segélyével, meg-
állapítandó. 

48 . §. 

Az elpusztult határjeleket csak pontos mérnöki 
utánmérés és kitűzés alapján szabad felújítani. E 
czélból a szükséges térképek, esetleg határszélmáso-
latok, valamint egyéb munkarészek a térképtárból 
rövid időre beszerzendők. 

Avult határhalmok megujitása a községre utó-
lagosan nem bizható. Ezeket is a határbejárás alkal-
mával kell felújítani. 

49 . §. 

A határjeleket folyó sorszámokkal kell meg-
jelölni. A határvonalon talált és saját rendelteté-
sük szerint megjelölt határjeleket is oly módon kell 
számozni, hogy a számozás kizárólagos kataszteri 
czélja kétséget ne szenvedjen. 

A számozás, a melyhez tartós olajfestéket kell 
használni, minden egyes hármas határjelet követő 
határjelnél az „1." számon újból kezdődik. Mennyi-
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A közbeiktatott határjel és számozása. 

VII. A határleirási elővázlat. 

VIII. A határleirási jegyzőkönyv. 
a ) Általában. 

ben tekintendő a számozás szempontjából valamely 
törvényhatósági, országos vagy állami határjel hár-
mas határjelnek: a körülmények szerint Ítélendő meg. 

A páros határjel mindegyike ugyanegy folyó-
számot kap. 

A páros, illetve a hármas határjeleket az illető 
község nevének kezdőbetűivel is meg kell jelölni. 

Ha a régebben leirt határvonalon, akár a ha-
tárvonalnak megváltozása miatt, akár a töréseknek 
vagy erdei határutaknak pontosabb megjelölése végett 
uj határjel felállítása szükséges: a közbeiktatott határ-
jelek a legközelebb eső kisebb számú régi határjel 
számát a, b, c, d, stb. betűkkel való aljelzéssel 
kapják, olyképpen, hogy az aljelzés a kisebb számú 
régi határjelnél kezdődik, vagyis az illető kisebb 
számú régi határjelnél az a betűvel való aljelzés 
alkalmaztatik (például: 3, 4 / a , 4 Ib , i/c, stb. 5). 

50 . §. 

A határbejárás alkalmával nyomban a helyszínén 
a mérnök a meglevő térképek, dülővázlatok, három-
szögelési kitűzési vázlatok és helyszíni meghatáro-
zás segélyével lemezpapiron, négyzetmértföldenkint, 
1 : 2 8 8 0 0 mértékarányban vármegyénkint lezárandó 
vázrajzokat (elő vázlatokat) készít; ezekbe a határ-
vonalakat, esetleges vitás helyen az igényvonalat, 
a határjeleket folyószámozásukkal s esetleg egyéb 
jelzéseikkel együtt, továbbá a beltelkek, szőlők, 
erdőségek körvonalait és a háromszögelési pon-
tokat számaikkal vagy neveikkel együtt, végre pedig 
a folyókat, nagyobb patakokat, majorságokat, közle-
kedési utakat és vasutakat berajzolja. Az önálló 
gazdasági kezeléssel bíró puszták és majorságok határ-
területei szakadozott s 1 mm. széles sárga szegély -
lyel ellátott vonallal tüntetendők fel és elnevezésük 
is beírandó. E vázlatok további kidolgozására és meg-
írására nézve a 8. számú minta mérvadó. 

Az elővázlatokról átlátszó papíron másolatok 
készíttetnek és azok a háromszögelési alaplapok és 
helyszínrajzi leírások szerkesztésénél leendő felhaszná-
lás végett a helyszíni munkák befejezése után késede-
lem nélkül a háromszögelő hivatalnak megküldendők. 

51. §. 

A határleirásról a bizottság a határbejárással 
egyidejűleg a helyszínén a 10. számú minta szerinti 
nyomtatványon jegyzőkönyvet vesz fel (határleirási 
jegyzőkönyv), amelyben az eljárás tárgyának meg-
említése mellett a község neve, a közigazgatási be-
osztás szerint való hovatartozása, a község általános 
fekvésének leírása, az érintkező községek nevei, a 
község területének rövid terepleírása és a részletes 
határleirás pontosan körülirandók. 

A község területileg össze nem függő részeinek 
határleirása egy határleirási jegyzőkönyvbe foglalandó, 
úgy azonban, hogy minden egyes részéről (43 . §. 
a) pontja) a határleirás részenkint külön fejezetbe 
foglalandó. 

Kivételt e tekintetben csupán az 1 8 9 2 . évi 
XXIV. t.-czikk hatályának területén állami hozzá-
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b) A község körülírása a jegyzőkönyvben. 

c) A részletes határleirás. 

d ) A meglévő határleirások felhasználása a határ 
leírásnál. 

járulással tagositott azon községek képezhetnek, 
melyek részei az anyaközséggel egyidejűleg a tagosí-
tásba be nem vonattak. (1. 224 . §. utolsó bekezdését). 

A község nevét a 37. §. b) pontjához képest 
kell a határleirási jegyzőkönyvben megjelölni. A jegyző-
könyvben meg kell említeni továbbá a törvényhatósá-
got, amelyhez a község tartozik és azt a körülményt, 
hogy az illető község: szab. kir. — rendezett tanácsú 
— vagy egyéb közigazgatási jelleggel biró város, nagy-
vagy kisközség, adóközség (Horvát-Szlavonországok-
ban) stb. Ezen megjelölés tekintetében a fenálló álta-
lános szabályok irányadók. Kétség esetén a helyi 
hatóságtól, illetve a törvényhatóság első tisztviselőjétől 
kell felvilágosítást kérni. 

A részletes határleirásnál különösen a határ-
jelek és fekvésük pontos körülírására kell kiterjesz-
kedni. Minden egyes határjelre vonatkozólag külön 
ki kell emelni: 

1. A határjel folyó vagy egyéb számát, illetve 
egyéb jelzését, a határjel minőségét (kőoszlop, határ-
halom, — páros, hármas határjel, — élőfa, stb.). 
A határvonalakon talált törvényhatósági, országos vagy 
állami határjeleknek ebbeli minősége is felemlítendő. 

Az a körülmény, hogy a határjel régi vagy uj, 
a határleirásban tüzetesen megemlítendő. 

2. A tulajdonos nevét akinek birtokán a határ-
jel áll, a dülő és mivelési ág megnevezését és egy-
általában a határjel fekvésének rövid, de szabatos 
helyszíni leírását. 

3. A szemmérték szerinti szögletet, melyet min-
den határjelnél a határvonalnak előbbi és következő 
iránya a leírandó községre viszonyítva képez és mely 
mint hegyes-, derék- vagy tompa-, ki- és beszögelés 
vagy szög nélkül jelzendő. A szomszéd községnél az 
átvitt leírásban eme szögletjelzések irányai önértőleg 
megfő rditandók. 

4. A határvonalaknak égtáj szerinti irányát, 
mint pl keletnek, északnyugatnak, dél-délkeletnek, 
stb. és irányuknak minőségét és menetét, mint pl. 
egyenes, hajlott vagy görbe vonalban. 

5. Leírását annak, hogy a határvonal minő dűlők, 
művelési ágak és minő birtokosok területei között, 
síkságon, lejtőn avagy meredeken át halad; valamint 
azt is, hogy patakok, vízmosások, folyók, utak vagy 
inesgyék mentén a határvonal azoknak közepén vagy 
melyik szélén húzódik. 

ti. A távolságot egyik határjeltől a másikig 
lépések szerint. 

Ha a községi határ egyes részeinek leírása a 
szomszéd község határának bejárása alkalmával tör-
tént meg: a határleirást a szomszéd község jegyző-
könyvéből — a szögletjelzések kivételével — válto-
zatlanul kell átvenni és ennek megtörténtét a jegyző-
könyv illető helyén megjegyezni. 

Hasonló eljárás követendő, ha a határleirás 
valamelyik korábbi kataszteri felmérésből származik 
és a határvonal a határbejáráskor változatlannak 
találtatott. Ha azonban a határvonal az előző katasz-
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A meglevő törvényhatósági, országos vagy állami 
határleirások. 

e) Vitás határok leírása. 

f ) A jegyzőkönyv egyes részeinek utólagos kitöltése 
és az elövázlat. 

iO A jegyzőkönyv bezárása és hitelesítése. 

41 

teri felvétel óta megváltozott: a korábbi határleirás 
a jegyzőkönyvbe azzal a kiegészítéssel veendő át, 
a melyet az 56. §-ban jelzett póthatárleirási eljárás 
eredményezett. 

Törvényhatósági, országos vagy állami határ-
leirásnál azokra az okiratokra, konkretalis vagy egyéb 
korábbi felmérésekre, továbbá kataszteri vagy más 
eféle, pl. birtokrendezési térképekre, határleirásokra 
stb. kell hivatkozni, a melyeknek alapján vagy segé-
lyével a határleirás történik. A határbejáráskor talált 
régi határjelek a jegyzőkönyvben tüzetesen meg-
emlitendők, valamint az a körülmény is, ha az 
országos vagy állami határ bejárásánál semmiféle, 
vagy csak bizonytalan határjelek találtattak. 

Ha a határvonal a törvényben, nemzetközi 
szerződésben vagy más állami okiratban, avagy 
országos vegyesbizottság munkálatában kataszteri 
pontossággal van körülírva: ily határleirások a 
kataszteri határleirásokba megfelelő hivatkozással 
érdemben változatlanul átveendők, csupán a birtok-
lás, művelési ágak és időközben létesült műtárgyak 
tekintetében egészíthetők ki teljesség okáért; az illető 
okiratnak, vagy a vegyes bizottsági határleirási 
jegyzőkönyvnek az illető határvonalra vonatkozó része 
is azonban mindenkor szószerinti hűséggel lemáso-
landó, a másolat hiteléül a határleiró mérnök által 
aláírandó és az uj kataszteri határleirási jegyzőkönyv-
höz csatolandó. 

A községi határ vitás területének határvonalai 
mindkét község igénye szerint kijelölendők és jegyző-
könyvileg pontosan körülirandók. Ha a határ kiigazítása 
vagy egyrészének átcsatolása iránt eljárás van folya-
matban : ezt a körülményt a jegyzőkönyv illető helyén 
meg kell említeni. 

Ha vitás állami határra nézve a határleirási 
munkálat egyelőre csak a 41. §. harmadik bekez-
déséhez képest eszközöltetett s erről jelentés tétetett: 
az eljárás folytatása, illetve végleges lebonyolítása 
a pénzügyminister további utasitásaig függőben ha-
gyandó. 

A határleirási jegyzőkönyv u. n. jegyzőkönyvi 
részének 2. és 3. oldalán az illető rovatok csak a 
részletes felmérés, illetve az ez alapon készült földadó-
munkálatok jóváhagyása után előállott jogérvényes 
átkebelezések esetében töltendők ki. 

A határleiráshoz az elövázlat nyomán a 9. számú 
minta szerint a helyszíni munkák befejezte után 
(rendszerint a téli munkaszakban) határvázlat készí-
tendő és hozzá fűzendő. E vázlat felvételi előrajz-
papiron 1 : 2 8 8 0 0 , esetleg kétszeresen nagyobbított 
vagy kisebbített mértékarányban szerkesztendő. 

52. §. 

A határleirások mindenkor még az illető köz-
ségekben és a helyszínén szerkesztetnek s ugy a 
mérnök, mint a közreműködött bizottsági tagok által 
feltétlenül még a helyszínén aláirandók és hivatalos 
pecsétjükkel ellátandók. 

6 
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h) Utólagos teendők a határbejárás befejezése után. 

IX. A határleirási munkálatok megvizsgálása 
és megőrzése. 

Ha a bizottsági tagok aláírásukat megtagadnák, 
ugy ennek okát a határleirásba fel kell venni, vagy 
ha a törvényhatóságok megbízottjai a határleirási 
jegyzőkönyv illető részének lezárásakor, illetve alá-
írásánál már távol lennének, vagy a törvényhatósági 
határvonalak bejárásánál egyáltalában meg nem jelen-
tek, ezen körülményt jelezni. 

Mindazon kijavítások, melyek az eredeti határ-
leirásban a határleiró mérnök által tétetnek s az 
eredeti szövegnek más értelmet adnak, a közremű-
ködött bizottság, illetve községi elöljáróság által is 
igazolandók, míg lényegtelen — alaki — javításoknál 
a mérnök egyedüli aláirása is elegendő. E javítások 
veres tintával eszközlendők. 

53. §. 

A községből való eltávozás előtt a határjelek 
védelmére a községek (Magyarországon a m. kir. 
belügyministeriumnak 1897 . évi 8 7 . 7 2 7 . számú kör-
rendeletére való utalással, 1. függeléket) figyelmezte-
tendők azzal, hogy a határjelek megrongálása eseté-
ben a község tartozik a tettest kikutatni és annak 
(Magyarországon az 1 8 9 1 . évi LXI. t.-czikk értelmében 
leendő) megbüntetése iránt az illetékes közigazgatási 
hatóságnak jelentést tenni. 

54 . §. 

A határleiró mérnök tartozik a község elöljáró-
ságát még arra is felhívni, hogy a dűlőutakat (Magyar-
országon a m. kir. földmivelésügyi ministeriumnak 1896 . 
évi 6 9 . 9 0 9 . és 1897 . évi 4 2 . 1 5 0 . számú rendeletei 
értelmében) helyes irányban és szélességben tűzzék ki 
és állandóan jelöljék meg, úgyszintén hogy az egyéni 
birtokok határainak (Magyarországon az 1894 . évi 
XII. t.-czikk 32 — 35. §-ai szerint való, 1. függelé-
ket) tüzetes megjelölésére az érdekelt birtokosságot 
utasítsák. Ez alkalommal jelzendő a község által annak 
idejében a részletes felmérés czéljaira kiszolgáltatandó 
szolgálmányok hozzávetőleges mennyisége is. 

A jelen, valamint előző 53. §-ban jelzett eljá-
rásnál Horvát-Szlavonországok tekintetében az ottan 
érvényes törvények és rendeletek mérvadók. 

55. §. 

A behatárolt községek kész eredeti határleirásait 
köteles a határleiró mérnök azonnal a felettes felmérési 
felügyelőségnek beküldeni, melynek vezetője azokat 
tüzetesen átvizsgálja és ennek eredményéről a határ-
leirási helyszíni munkálatok befejezése után a pénz-
ügyministeriumnak jelentést tesz. Tartozik továbbá 
a felettes vagy esetleg arra külön kijelölt felmérési 
felügyelő a határleirási munkálatokat két havonként 
egyszer a helyszínén is megvizsgálni; a netán szük-
ségesnek mutatkozó pótlások iránt esetről-esetre — 
ha hatáskörét túl nem haladná — maga intézkedik, 
különben pedig a pénziigyministeiiumnak tesz véle-
ményes előterjesztést. 

A téli munkaszakban az eredeti határleirásokról 
másolat készítendő, az egész munkálat az illetékes 
kataszteri térképtárba beküldendő s erről (a közsé-



X. Póthatárleirási eljárás. 
a ) Általában. 

b) Póthatárbejárás. 

c) Póthatárleirási jegyzőkönyv. 

Felhívás a mezei közös dülöutak és az egyéni birtokok 
megjelölésére. 
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geknek vármegyék szerinti kimutatásával) a pénzügy-
ministeriumhoz jelentés teendő. 

A részletes felmérés czéljaira a határleirásokat 
a felmérési felügyelőségeknek — megkereséseikre — 
az illető térképtárak adják ki. 

56. §. 

Ha a határleirási eljárás befejezése után a köz-
ség határa megváltozik: a változás póthatárleirási 
eljárás utján állapítandó meg. 

Póthatárleirási eljárásnak van helye akkor is, 
ha a határvonalat a határul szolgáló viz, (folyó, 
folyam, tó) kiszáradása vagy vitás határkérdésnek 
jogerős eldöntése következtében újból fel kell venni. 

A határleirás jelentékenyebb tévedéseit, vagy 
mulasztásait szintén póthatárleirási eljárás útján kell 
pótolni. 

A póthatárbejárásra a határleirási eljárás álta-
lános szabályai állanak. 

Az időközben kiszáradt folyó medre tekinteté-
ben a községi határ megállapításánál rendszerint a 
község által történt birtokbavétel veendő irányadóul. 

A póthatárleirási eljárásról póthatárleirási jegy-
zökönyvet kell felvenni. Ezt a jegyzőkönyvet a 
II. számú minta szerint, egyébként azonban az álta-
lános szabályok megfelelő alkalmazásával és annyi 
példányban kell elkészíteni, a hány község határa 
van érdekelve a póthatárleirási eljárás által. 

A „ póthatárleirási eljárással kapcsolatosan az 
eljárás eredményéhez képest az eredeti határleirási 
jegyzőkönyv és a határvázlat megfelelő módon és 
veres tintával helyesbítendő. A helyesbítést az eljáró 
mérnök aláírja. Nagyobb mérvű változás esetén új 
vázlatot kell készíteni. 

A póthatárleirási jegyzőkönyvben a határválto-
zásnak oka és eredete mindenkor jegyzőkönyvileg 
tüzetesen megállapítandó, valamint átkebelezéseknél 
a vonatkozó jogerős határozat vagy belügyministeri, 
illetve Horvát-Szlavonországokban az országos kor-
mányi rendelet számát és keltét is mindenkor fel 
kell tüntetni. A póthatárleirási jegj'zőkönyv az eredeti 
határleirási jegyzőkönyvhöz csatolandó, melynek czim-
lapjára ezen körülményt a póthatárleirási jegyzőkönyv 
keltének évszámával fel kell jegyezni. 

MÁSODIK FEJEZET. 

E l ő k é s z í t ő m u n k á l a t o k . 

57. §. 

A részletes felmérés alá kerülő községek köz-
igazgatási uton felhívatnak arra. hogy a mezei közös 
dűlőutakat a kellő irányban és szélességben még a 
részletes felmérés megkezdése előtt állandóan megje-
löljék, a birtokosokat pedig birtokaik határainak ugyan-
csak állandó megjelölésére utasitsák. 

E felhívást, a részletes felmérés megkezdése előtt 
legalább 14 nappal, a felügyelők azon hozzáadással 
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ismétlik meg, hogy a szükséges szolgálmányok készen-
tartassanak, közölvén egyúttal a kiküldendő tiszt-
viselők számát 

A kataszteri mérnök a községbe érkezte után 
azonnal meggyőződést szerez arról, vájjon az emiitett 
kijelölések megtörténtek-e, nemleges esetben köteles 
a felhivást Írásban újból megtenni és a szükséges útba-
igazítások megadása mellett oda hatni, hogy haladék 
nélkül megtörténjenek. Szükség esetében az illetékes 
közigazgatási hatóságnál panaszt emel, ennek netaláni 
eredménytelenségét pedig a további intézkedés végett 
a felmérési felügyelőségnek bejelenti. 

58. §. 

Minden oly esetben, a midőn a dűlők és egyéni 
birtokok, az 1894. évi XII. t.-czikk, illetve ennek 
végrehajtására hozott törvényhatósági szabályrende-
letek (Horvát-Szlavonországokban az ott érvényes ren-
delkezések) ellenére állandó megjelöléssel el nem láttat-
nak, a felügyelő köteles már első vizsgálata alkalmával 
erről a községi elöljárósággal jegyzőkönyvet felvenni, 
mely — a felmérési munkálatok helyessége ellen idővel 
netán felmerülő panaszok elbírálása végett — a mun-
kálathoz csatolandó. 

59. §. 

A dülövonalakat és dűlőutakat (ha állandó meg-
jelölésük még meg nem történt volna) végeiken és 
törési pontjaikon a községi elöljáróság kövekkel, fa-
oszlopokkal vagy legalább is erős karókkal tartósan 
megjelöli, ha pedig a dülőhatárok eredeti helyzetük-
ből elszántás folytán elmozdittattak volna, úgy azokat 
a feltalálható régi pontok, bemondások vagy után-
mérések segélyével saját hatáskörében a helyes álla-
potra visszavezeti, állandóan megjelöli és a dülő 
menetét barázdával (árokkal) láthatóvá teszi. Ezen 
állandó jelzés szerint történik a felvétel. 

Megjegyeztetik, hogy ezen visszavezetések, 
illetve helyesbítések csakis azon esetben lesznek a 
részletes felmérésnél figyelembe vehetők, ha a fent 
emiitett megjelölés és e szerint a dülő által érintett 
területekre nézve a tényleges birtokbavétel már meg 
is történt s ez a körülmény a mérnök és községi 
elöljáróság által együttesen felvett jegyzőkönyvben 
igazoltatik. A felvett jegyzőkönyv a felmérési munká-
latokhoz csatolandó s ott megőrzendő. Ellenkező eset-
ben a dűlők a fentartott régi tényleges állapothoz 
képest veendők fel. 

A kataszteri mérnök az említett kijelölésben a 
községet utbaigazitással támogatja, de a tényleges 
kitűzésbe be nem folyhat. (1. a 81. , 97. és 103. §-t.) 

60. §. 

A birtokhatárok megjelölése a szomszédos bir-
tokosok által egyetértőleg közösen és oly módon tör-
ténik, hogy a hol természetes és állandó határok nin-
csenek, a birtok határai minden törésnél, illetve 
görbületnél kövek, erős karók vagy határdombok, a 
határvonal menete esetleg (réteknél) kihancsikolás vagy 
árkolás, erdőkben pedig ezen felül a birtok határoknak 

Dűlök kijelölése. 

A birtokhatárok megjelölése. 



Peres birtokok megjelölése. 
» 

Házjegyzék. 
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1 méter szélességben való kitisztítása által megjelöl-
tetnek. Szükséges, hogy e megjelölés az állandóság 
jellegével bírjon és ne csak a részletes felmérés ideje 
alatt, hanem a későbbi mérnöki helyszínelés és 
nyilvántartás alkalmával is feltalálható legyen. 

Ezen megjelölésen felül az egyéni birtokokat sar-
kaikon és főbb törési pontjaikon a birtokosok nevé-
nek és házszámának feljegyzésével ellátott karókkal 
is el kell látni; megjegyezvén, hogy ezen utóbbi 
kikarózás nem az egész határban egyszerre, hanem a 
felmérés előhaladásához képest dülőnkint, illetve egyes 
határrészenkint hajtandó végre. E végből köteles a 
mérnök a községi elöljáróságot a szükséges közhirré-
tétel végett a kellő időben értesíteni. 

A község birtoka a községi választmány vagy 
elöljáróság által a szomszéd birtokosok jelenlétében 
jelöltetik ki. 

Hasonló elbánásban részesitendők két vagy több 
birtokosnak osztatlan állapotban birtokolt ingatlanai is. 

Oly ingatlanok, melyek a birtokosság tagjai közt 
felváltott használat végett vannak kiosztva, nem 
részenkint, hanem mint közős tulajdon egészben 
jelölendők ki. 

61 . §. 

A birtoklás és birtokhatárok körüli peres kér-
dések az illető bíróság elé tartozván, azokba a 
kataszteri mérnök be nem avatkozhat. Ily esetekben 
a peres terület külön megjelölendő. 

Ha ily birtokperek azon idő alatt, mig a mérnök 
a községben működik, akár jogerős birói Ítélettel, akár 
egyezséggel lebonyolittatnak, akkor a felmérési 
munkálatok a létrejött birtokállapot szerint kiigazit-
tatnak; ha azonban ezek csak akkor intéztetnének el, 
a midőn a mérnök a községből már eltávozott, ez 
esetben a kiegyezés vagy birói Ítélet folytán létrejött 
uj birtokállapot a felmérési munkálatban csakis a 
későbbi mérnöki helyszínelés vagy nyilvántartás alkal-
mával lesz érvényesíthető. 

62. §. 

A mérnök a községbe érkezte után működését 
a községbeli házbirtokosok jegyzékének szerkesztésével 
kezdi meg. 

E czélból a község által kirendelt bizalmi fér-
fiak és birtokbemondó közreműködésével, valamint a 
községi (városi) földadónyilvántartó által vezetett 
házjegyzék segélyül vételével, az érdekelt tulajdonosok 
meghallgatása után a lakházakról és számmal ellátott 
üres háztelkekről (házhelyekről) a helyszinén jegyzé-
ket készít. 

A házjegyzékben a házszámok sorszerint, a 
tulajdonosok nevei pedig a 6 4 — 6 6 . §-ok határoz-
mányainak szigorú figyelembe vétele mellett beve-
zettetnek. Több s külön számokkal ellátott házzal 
biró tulajdonosnál a jegyzet rovatában a megfelelő 
egymásra való vonatkozás megteendő olyképen, hogy 
a vezető (fő-) házszám (1. a 66. §-t) veres tintával 
erőteljesen aláhúzandó, ezen házszámnál a jegyzet 
rovatban a többi házszámok is kitüntetendők, utób-



46 

Betüsoros névjegyzék. 

biaknál azonban a jegyzet rovatban csak a vezető 
(fő-) házszámra utalandó. 

Területileg össze nem függő községnél (I. II. 
stb. rész) egy házjegyzék szerkesztetik még akkor 
is, ha valamennyi rész egy időben (évben) nem is 
méretik fel; az egyes részekben levő házszámok 
azonban részenkint külön kimutatandók. Hasonlóan 
külön csoportosítva kell feltüntetni a tanyai birtokok-
nak esetleg újból (1-től) kezdő házszámait is. 

Városokban vagy nagyobb községekben esetleg 
kerületenkint vagy utczánkint alkalmazott számozás 
figyelembe vételével szerkesztendő a házjegyzék. 

A házjegyzék szerkesztése a tényleg meglevő 
házszámok szerint eszközlendő. Ha a házjegyzék szer-
kesztése alkalmával azonban a község felsőbb köz-
igazgatási hatóságának beigazolt hozzájárulásával uj 
házszámozást ejt meg s ezt a számozást az uj 
számoknak a házakra tényleg való alkalmazásával 
(a mire az eljáró mérnöknek feltétlenül súlyt kell 
helyeznie) végzi, akkor önértöleg az uj számozást kell 
figyelembe venni, de egyszersmind a régi házszámokat 
is be kell vezetni a megfelelő rovatba E körül-
ményre a házjegyzék hitelesítésénél (záradékolásánál) 
ki kell terjeszkedni. 

A házjegyzéket úgy a mérnök, mint a községi 
elöljáróság aláírásával és hivatalos pecsétjével igazolja, 
a felügyelő pedig vizsgálata alkalmával láttamozza. 

Ha időközben beállott változások folytán helyes-
bítések válnak szükségessé, úgy azokat veres tintával 
kell bevezetni és a zárszinelés alkalmával a meg-
felelő záradékkal igazolni. (12. számú minta.) 

A zárhelyszinelés megtörténte után a házjegy-
zékben önkényes változásokat tenni tilos. 

63 . §. 

A házjegyzék adatai nyomán készül a betüsoros 
névjegyzék oly formán, hogy abba a háztulajdonosok 
nevei családi- és utónév szerinti betűsorban rendezve, 
valamint azok házszámai is bevezettetnek. Ha- egy 
birtokos több, külön házszámmal ellátott házzal bir, 
akkor a vezető (fő-) házszám a házszámrovatba, a 
többi pedig a jegyzet rovatba irandó. Minden betű 
végén megfelelő számú rovatot üresen kell hagyni, 
a hová a felmérés folyama alatt a házszám nélküli 
és az idegen községbeli birtokosok nevei, valamint 
lakhelyei az ottani házszámaikkal együtt pótlólag 
bevezettetnek. 

Uj házszámozás esetén a régi házszámok is 
bejegyzendők. 

A betüsoros névjegyzék szerkesztésénél a régi 
birtokivek összesítéséről a község által kiadandó 
kivonatos másolatoknak adatai az egynevü birtokosok 
azonosítása czéljából figyelembe veendők, nehogy az 
uj birtokivek száma ok nélkül szaporittassék vagy 
különböző birtokosok egy név alatt egyesittessenek. 

Kiváló gondot kell fordítani arra is, hogy az 
idegen községbeli birtokosok nevei és házszámai az 
érdekelt két vagy több községre nézve egyöntetűen 
állapíttassanak meg, mely czélból a czövekelés és 
bemérés tartama alatt az idegen birtokosoknak össze-
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gyűjtött nevei és házszámai községenkint kimutatásba 

foglalandók, ezen kimutatásokat pedig az érdekelt köz-

ségek elöljáróságaihoz helyesbités és igazolás végett 

visszavárólag át kell tenni. Önként értetvén, hogy a 

helyesbitett kimutatásokkal a betüsoros névjegyzékbe, 

a felvételi előrajzokba és a birtokvázlatokba vezetett 

birtokosiktatások egyezővé teendők. Ezen helyesbitett 

kimutatások a betüsoros névjegyzékhez csatolandók. 

A betüsoros névjegyzék a zárhelyszinelés alkalmá-

val a szükséghez képest veres tintával helyesbitendő 

s a megfelelő záradékkal ellátva a mérnök és köz-

ségi elöljáróság aláírásával és hivatalos pecsétjével 

igazolandó. (13. számú minta.) 

64. §. 

A birtokosiktatásnál a földrészletek rendszerint 

a tényleges birtokos nevére veendők fel. (1875. évi 

VII. t.-cz. 32. §.). 

Birtokosiktatás szempontjából tényleges birto-

kosnak az tekintendő, a kinek a földrészlet tulajdo-

nához alkalmas jogczime, mint: vétel, csere, ajándék, 

öröklés, birói Ítélet, stb. van, és a ki a földrész-

letet mint sajátját tényleg vagy maga, vagy legalább 

az ő nevében más, pld. a haszonélvező birja. 

Azt, hogy a földrészlet a telekkönyvben kinek 

a nevére van írva: a birtokosiktatásnál rendszerint 

tigyelembe venni nem kell. Ha azonban a tényleges 

birtoklás vitás : tényleges birtokosként azt kell beik-

tatni, a ki a telekkönyvbe van bevezetve. Ha pedig 

sem a tényleges birtokos, sem a telekkönyvi tulaj-

donos ki nem tudható: birtokosul egyelőre a község 

tekintendő. 

Bérlők, gondnokok, haszonélvezők vagy zálog-

birtokosok nem tekinthetők birtokosoknak s igy, mint 

birtokosok be nem jegyezhetők. 

Hitbizományoknál annak az idő szerinti birto-

kosa zárjelben „hitbizomány" kitétellel iktatandó, pl. 

Áldássy István gróf. (hitbizomány.) 

65. §. 

A birtokosiktatás az összes felmérési munká-

latokban a következő szabályok szerint vezetendő be. 

1. Az uralkodóház tagjainál: 

1. Ferencz József cs. és apostoli kir. Felség; 

József kir. herczeg, cs. és kir. Fenség; stb. 

írandó. 

2. Azon kincstári ingatlanok, melyek pénzügyi 

kincstár, postakincstár, vagy más hasonló megjelö-

léssel az államhatalom egyes kormányzati ágának hasz-

nálatában vannak, egyöntetűen iktatandók : „M. kir. 

kincstár" ; a mennyiben pedig ezen területek a közös 

hadügyi kormány állandó használatában lennének, ugy : 

„M. kir. kincstár, (a cs. és kir. közös hadügyi kor-

mány használatában)" kifejezés alkalmazandó. 

Állami vallás- és tanulmányi alapok: „Magyar 

vallásalap", „Magyar tanulmányi alap" iktatandók. 

Középületeknél azok rendeltetése is jelzendő, 

pld. „Igazságügyi palota". 

3. Vasutaknál azoknak hivatalos czime ikta-

tandó és zárjelben az illető vonal elnevezését is ki kell 

Birtokosiktatás. 



tenni, pl. „M. kir. államvasutak (Budapest—zimonyi 
vonal)" vagy: „Cs. kir. szabadalmazott Kassa—oder-
bergi vasút (Kassa—zsolnai vonal)", vagy: „Brassó— 
háromszéki helyi érdekű vasúttársaság (Brassó— 
kézdivásárhelyi vonal.)" 

4. Utak, a mennyiben magánbirtokot képeznek, 
az illető birtokos (esetleg jogi személy, mig a köz-
utak (Horvát-Szlavonországok területén levők kivé-
telével) az illető útfentartók vagy birtokos jogi szemé-
lyek nevén iktatandók. (1. az 1890 . évi I. t.-cz.-ket 
a függelékben.) 

Igy állami utaknál: „M. kir. kincstár" az illető 
útszakasz elnevezésének zárjelben való kitételével, 
pld. „(Budapest—kassai útszakasz)"; törvényhatósági 
utaknál a törvényhatóság neve, pld. „ Esztergom vár-
megye" ; községi közlekedési és gazdasági utak (mezei, 
közös dűlőutak, stb.), valamint utczák és terek a 
község (város) neve, pld. „ Halmaj nagyközség", 
„Kassa szab. kir. város". Kizárólag csak vasutakhoz 
vezető utaknál ebbeli rendeltetésük is jelzendő: 
„(Vasúthoz vezető út)". 

Horvát-Szlavonországokban az összes nyilvános 
közlekedési utak, továbbá utczák és terek, mint „köz-
javak" iktatandók, még pedig rendeltetésük — s 
fentartóikra való minden tekintet, illetve megkülön-
böztetés nélkül. (1. az alábbi 14. pontot.) 

5. Ármentesitő társulatok területeinek birtokos-
iktatásánál azok hivatalos elnevezéseit kell használni, 
pl. „Szigetközi ármentesitő társaság", „Vágbalparti 
ármentesitő és belvizszabályozó társulat." 

6. Püspökségek, káptalanok, szerzetek, közön-
ségek birtokainál, továbbá községi, lelkészi, iskolai, stb. 
birtokoknál az illető község nevét is ki kell tenni; pl.: 

Nyitrai r. kat. püspökség, 
Esztergomi r. kat. káptalan, 
Móri Bernát-rendü szerzet, 
Újfalvi r. kat. lelkészi javadalom, 
Újfalvi r. kat. templomalap, 
Monori r. kat. kántori javadalom, 
Varannói g. kat. harangozói javadalom, 
Karczagi ev. ref. egyház, 
Szegvári ág. ev. egyház, 
Nádudvari ev. ref. iskola, 
Verbói izr. hitközség, 
Mártonos községi jegyzői javadalom, 
Mártonos község, 
Móriczvár, rend. tanácsú város, 
Esztergom szab. kir. város, 
Pécs törv. j. felr. város. 

7. Üzleti czégek kereskedelmi törvényszéki be-
jegyzésük szerint vezettetnek be, pl. Mezei és társa, 
Vágvidéki takarékpénztár részvénytársaság. 

8. Magántulajdonnál először a család-, azután 
az utónév (keresztnév) irandó. 

Családneveknél a névhez tartozó törvényes 
jelző mindenkor az utónév (keresztnév) után alkalma-
zandó, pl.: 

Eszterházy Pál herczeg, 
Eszterházy Miklós gróf, 
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Bánffy Dezső báró, 
Bárdy Gábor lovag. 

Az egynevü tulajdonosok megkülönböztetése végett 
azok melléknevei, ha nem csúfnevek, vagy egyéb alkal-
mas és használatos jelzései zárjelben kiteendők, pl.: 

Vörös József (kovács), 
Vörös József (kupecz), 
Fehér András (Péter fia), 
Fehér András (Kanyó), 
Fehér András (nős Gábor Annával). 

9. Férjes vagy özvegy nő-tulajdonosnál a férj 
nevét is mindenkor ki kell tüntetni, mint: 

Fekete Sándorné szül. Pap Mária, 
özv. Pethő Jánosné szül. Varga Lidia. 

10. Oly ingatlanoknál, melyek hagyatéki tárgyalás 
alatt vannak, a hagyományozó neve „örökösei" 
kitétellel iktatandó, pl: 

Antal József örökösei, 
Varga Jánosné, szül. Fehér Lidia örökösei. 

11. Ha valamely ingatlan, mint magánbirtok, 
több birtokosnak osztatlan tulajdonát képezi, az illető 
birtokosok nevei a megfelelő birtokarány feltünteté-
sével külön-külön és pedig a következő szabályok 
szerint sorolandók fel. 

Elsőnek kell venni azon birtokost, ki (lak-
helyére való tekintet nélkül) a közös birtokot állan-
dóan kezeli, ennek hiányában a legnagyobb részszel 
biró tulajdonost, ha pedig a részarány tekintetében 
ily nagyobb birtokos nem volna, akkor azt, kinek neve 
a helybeli közös birtokosok közt betüsorrend szerint 
első helyen áll. A többi részbirtokos a lakóhelyre 
való tekintet nélkül betüsorrend szerint sorolandó 
fel, pl.: 

Fehér András, Óvár, mint kezelő, n /240 rész, 
Berecz Péter, Veszprém l4/24(> rész, 
Domonyi József, Óvár u /240 rész, 
Orosz Gábor, Veszprém 8/240 rész, stb; vagy: 

Sándor Antal, Mártonos 4 / io rész, 
Kovács Péter, Ófalu 3 / io rész, 
Molnár Géza, Ófalu 3 / io rész; vagy Óvár 

községnél: 

Huszár Sándor, Óvár V4 rész, 
Csengeri Mihály, Diósd 1/4 rész, 
László Endre, Diósd V4 rész, 
Szabó Pál, Óvár V4 rész. 

Ha ingatlanok a házastársak közös tulajdonát 
képezik, első sorban a férj, azután a feleség neve 
irandó, pl.: 

( Sáfár Benő V 2 rész 
| és neje: szül. Magyar Eszter V2 rész. 

Külön, közismert elnevezéssel (pl. Kovácsi rala, 
Nagyháti erdő, stb.) biró közös ingatlanoknál az 
elnevezés jegyzendő be első sorban, az egyes rész-
birtokosok pedig azután tekintet nélkül a lakóhelyre 
és a részarány nagyságára, betüsorrend szerint fel-
sorolandók, pl.: 

6 
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Kovácsi rala birtokosai: 
Abosi Károly, Hosszufalu 15/240 rész, 
Dombosi István, Várad 2 % 4 0 rész, 
Korodi Sándor, Hosszufalu 10/240 rész, stb. 
Ilynemű közös birtokok közé nem számittatnak 

a volt úrbéri közösségek felosztatlan területei. Ezek-
nél az egyes részbirtokosok fel nein soroltatnak, 
hanem az úrbéri közösség czime jegyzendő be bir-
tokosiktatásul, pl.: 

Mártonosi volt úrbéres telkes gazdák, 
Mártonosi volt úrbéres zsellérek, 
Ócsai közbirtokosság. 
12. Emeletes épületek, melyek emeletenkint 

külön birtokoltatnak, birtokarány feltüntetése nélkül 
közösnek iktatandók. 

Lakházaknál vagy szilárd anyagból készült 
állandó jellegű más épületeknél, melyek idegen terü-
leten állanak, a betüsoros névjegyzékben 'és a további 
összes jegyzőkönyvekben birtokosúl a megfelelő rovat-
ban mindenkor a telek birtokosa, a jegyzet rova-
tában pedig az épület birtokosa nevezendő meg, pl.: 

Szabó Kálmán, a felépítmény: Sáfár Benő-é; 
a házjegyzékben ellenben az épület birtokosa a 

főrovatban, mig a telek tulajdonosa a jegyzet rova-
tában tüntettetik fel, pl. Sáfár Benő, a telek: Szabó 
Kálmán-é. 

13. Birtokosiktatásnál a nevek szabatos, ismét-
lődésük esetén pedig egyöntetű írására állandóan a 
legnagyobb gond fordítandó. Családi és utónevek 
elferditések nélkül, egyáltalán az anyakönyvi szabá-
lyok szerint (nevezetesen idegen hangzású, nem 
magyar utónevek az anyakönyvi szabályoknak meg-
felelő magyar névvel), helynevek pedig a 38. §. 
értelmében iktatandók, illetve írandók. 

Horvát-Szlavonországok területén a kataszteri 
munkálat horvát nyelven szerkesztendő lévén, a 
birtokosiktatásra nézve fentemiittetteket (a nem horvát 
család- és helynevek kivételével) a horvát nyelv 
szabályai szerint kell alkalmazni. 

14. Az 1885. évi XXIII. t.-cz. 10. §-ában, 
illetve az 1891 . deczember 31-iki horvát-szlavon 
autonom törvény 4. és 5. §-aiban (1. függeléket) 
említett szabad rendelkezés alatt álló, illetve magán-
vizek, nevüknek s minémiiségüknek jelzése mellett az 
illető birtokos nevén iktatandók. 

Az 1885 . évi XXIII. t.-cz. 18. §-ában, illetve 
az 1891. deczember 31-iki horvát-szlavon autonom 
törvény 2. és 3. §-aiban emiitett hatósági rendel-
kezés alatt álló, illetve közvizek — mint a melyek 
telekkönyvezés tárgyát nem képezik — térképeken 
s egyéb rajzi munkálatokban csupán nevükön (Duna 
folyam, Tisza folyó, Köves patak, Fertő tó, stb.) 
tüntetendők fel, az írásbeli munkálatokban pedig ezen 
felül a birtokos neve helyén vagy rovatokban (Horvát-
Szlavonországok kivételével) „ Hatósági rendelkezés 
alatt álló víznek medre11, illetve Horvát-Szlavon-
országokban a közutakhoz hasonlóan „ K ö z j a v a k u 

kitétellel jelölendők meg. 

Horvát-Szlavonországokban a telekkönyvezés 
tárgyát nem képező közutak és közvizek, mint köz-
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javak a telekkönyvi hatóságoknál községenkiut vezetett 
I. számú nyilvántartási jegyzékben részletesen fel 
vannak sorolva, inig a II. számú hasonló jegyzék-
ben a vasutak és csatornák részére kisajátitott s a 
központi telekkönyvben nyilvántartott területek foglal-
tatnak. Az iktatás helyessége érdekében e jegyzékek, 
ha azok helyben eredetben vagy hiteles másolatban 
léteznek, betekintendők, egyébkint pedig azok máso-
lata hivatalosan beszerzendő. 

15. Hajózható vagy tutajozható folyókban léte-
sített szabályozási müveknek (épített hajózási utak, 
parti építmények, iszapoló gátak, kőhányások, stb.) 
az 1885. évi XXIII. törvényczikk 05. §-a, illetve 
az 1891 . deczeinber 31-iki horvát-sziavon autonom 
törvény 56. §-ának 5. pontja értelmében való birto-
kosaként az építtető neve a jegyzetben tüntetendő fel. 
(1. 85 . §. harmadik bekezdését és függeléket.) 

16. A folyók s csatornák mentén elvonuló 
vontató útak birtokosiktatására különös gondot kell 
fordítani. IIa azok kisajátítás vagy egyéb alapon a 
kincstár, közbirtokosság, község vagy társulat, stb. 
tulajdonát képezik, akkor az ezeknek megfelelő bir-
tokosiktatás vezetendő be, ellenkezőleg ha a vontató 
utak az illető egyes partibirtokok tartozékát képezik, 
akkor az egyes birtokoknak megfelelő birtokosiktatás 
alkalmazandó s külön részletet csak akkor képeznek, 
ha az adómentes területekre megszabott legkisebb 
területet (73. §.) elérik. 

17. Peres birtokok a tényleges birtokos nevére 
iktatandók, míg a peresség az illető igénylő meg-
nevezésével megjegyzendő, például „peres N. N.-nel". 
Ha a tényleges használat, meg nem állapitható, ugy 
a telekkönyvi birtokos iktatandó. 

66. §. 

A birtokosiktatísnál a házszámok bevezetését a 
következő szabályok szem előtt tartása mellett kell 
eszközölni. 

Háztelkek egész területére azon házszám veze-
tendő be, melylyel az illető telken levő ház el van 
látva. Ugyanazon házszám vezetendő be az illető 
tulajdonos birtokát képező kültelkeknél is; a mennyi-
ben pedig valamely birtokos több, külön számmal 
ellátott lakházzal bír, a kültelkeknél egyöntetűen 
azon lakház számát kell bevezetni, a hol a birtokos 
lakik, vagy ellenkező esetben annak a háznak (épü-
letnek) számát, a melynek száma a fenforgó kérdésben 
vezető vagy fő-házszámnak tekintendő. (1. 62. §. 
harmadik bekezdését és 284. §-t.) 

Ha a lakház közös tulajdont képez, birtokosai 
azonban az egyes hozzátartozó ingatlanokat már fel-
osztva külön birják, akkor a birtokosok mindegyikénél 
a közös házszám vezettetik be. 

Házzal nem biró földtulajdonosok iktatásánál 
ezen körülmény „nélkül" kitétellel jelzendő; hogy 
pedig az egyforma nevii különböző tulajdonosok 
egymástól biztosan megkülönböztethetők legyenek, a 
„nélkül" kitétel alatt állandó lakásuk házszáma 
zárjelben bejegyzendő. 

"7* 
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Dülőjegyzék. 

Idegen községbeli tulajdonosoknál az illető ház-
szám kipuhatolandó és a lakhely megnevezése után 
bejegyzendő. (1. 63 . §. 4 . pontját.) 

Nagyobb városoknál, a hol a házszámok kerü-
letenkint vagy utczánkint újból kezdődnek, a házszám 
fölé az illető kerület száma vagy az utcza neve is 
Írandó. Ha a község határában a belsőségtől külön 
álló egyes házcsoportok, telepitvények vagy tanyák 
lakházai dülőnkint vagy kerületenkint külön folyó-
számozással bírnának, a házszám fölé a dülő vagy 
telepitvény elnevezése (esetleg alkalmas rövidítéssel), 
illetve a kerület száma is kitüntetendő. IIa azonban 
a tanyák a belsőségtől külön, de folytatólagos szá-
mozással vannak ellátva, a házszám fölé „T* betiit 
kell irni. 

Területileg össze nem függő községnél, a hol 
az egyes községrészek házai külön folyószámozással 
vannak ellátva, a házszám alá a II. községrésztől 
kezdve az illető rész száma is bejegyzendő. (1. 62 . 
és 63 . §-t.) 

67 . §. 

A község területén levő dűlőkről és aldülőkről 
a 14. Számú minta szerint szabályszerű jegyzék készí-
tendő a végből, hogy a dűlőnevek az összes felmérési 
munkarészekben egyöntetűen és szabatosan alkalmaz-
tassanak. A dűlők beosztását és elnevezéseit illetőleg 
a még érvényben álló földadómunkálatok adatai 
lehetőleg megtartandók, különösen dűlőknek ok nélküli 
összevonása szigorúan tilos; ha azonban kitűnik az, 
hogy az ott felvett dűlők és azok nevei a tényleges 
állapotnak és használatos elnevezésnek már meg nem 
felelnek, úgy a tényállás jegyzőkönyvileg megállapí-
tandó és a dülőjegyzék a tényleges állapotnak meg-
felelőleg szerkesztendő. A jegyzőkönyv a dülőjegy-
zéknek bevezetését képezi. 

A dülőjegyzék a mérnök és községi elöljáróság 
aláírásával és hivatalos pecsétjével igazolandó. 

Dűlőknek idegen nyelvű elnevezései nem kiejtésük, 
hanem — szükség szerint a községi elöljáróság 
segélyével — helyesírásuk szerint veendők; ha pedig 
az ily dűlőnevek eredeti értelmük megváltoztatása 
nélkül a hivatalos nyelven kifejezhetők, vagy ha a 
dűlőt a község lakossága többféleképpen, de egymás-
nak megfelelő fordításban nevezi, úgy a dűlőnév a 
jegyzékben a hivatalos nyelven irandó, a községi 
elöljáróságnak a dülőjegyzékhez csatolandó Írásbeli 
megkeresésére azonban zárjelben a nép nyelvének 
megfelelő leginkább használatos elnevezés is kiteendő; 
megjegyeztetvén, hogy utóbbi elnevezések a térképek 
kivételével a többi összes munkarészekbe is beveze-
tendők. 

Területileg össze nem függő községben az egész 
területre nézve csak egy dülőjegyzék szerkesztendő, 
ebben azonban a dűlőket az illető határrészek sze-
rint külön csoportosítva kell feltüntetni és az eset-
ben, ha az illető határrészekben netán azonos nevü 
dűlők fordulnának elő, akkor ezeknél minden további 
munkálatban a dülő neve után zárjelben a község 
illető részét is jelezni kell. (1. 2 8 3 . §-t.) 
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A dűlőknek az addig érvényben álló földadó-
kataszteri munkálatokban felvett dűlőkkel való azo-
nosítása végett a dűlő jegyzékben a régi és uj hely-
rajzi számok és pedig előbbiek feketén, utóbbiak vere-
sen feltüntetve, szemközt állitandók. Az uj helyrajzi 
számok önértőleg csak a részletszámozás befejezése 
után vezettetnek be. Egész határra terjedő időközi 
tagosítás esetében ezen szemközt állítás elmarad. 

HARMADIK FEJEZET. 

Részletes helyszíni felmérés (felvétel). 

A. Általános határozatok. 

68. §. 

A részletes helyszíni felmérés (felvétel) czélja. A részletes helyszíni felmérés czélja az egyéni 
ingatlan területét községenkint, adóköteles vagy adó-
mentes minősége, művelési ága és a tényleges birtok-
állapot szerint kisebbített mértékarányu térképen elő-
tüntetni. 

69 . §. 

Adóköteles és adómentes föld. Adókötelesek rendszerint a föld színének mind-
azon területei, melyek bizonyos földművelési czélra 
használtatnak; adómentesek azonban azok, melyek 
földművelésre vagy nem használhatók, vagy a melyeket 
a törvény adómenteseknek kijelöl. 

A földműveléstől elvont területek a részletes 
felmérésnél adómenteseknek vétetnek; de ezek vég-
leges adómentessége vagy valamely művelési ágba 
való sorolása tekintetében az illetékes földadósorozati 
becslés határoz. (1. 72 . §-t.) 

70 . §. 

Művelési ágak. A földművelés különböző módja szerint követ-
kező művelési ágak határoztatnak meg: 

1. Kertek. Ide értetnek: konyha-, gyümölcs-, 
olajfa-, disz- és virágkertek. 

2. Szőlők. 
3. Szántóföldek. 
4. Rétek, (kaszálók.) 
5. Legelők (füzekkel szórványosan benőtt legelő-

teriiletek is.) 
6. Erdők. Ide tartoznak a szál-, sarj- és véd-

erdők, vágások, cserjések, füzesek és ligetek. 
7. Nádasok. 
Vasutak, akár állami, akár magántulajdonban 

vannak, a volt vagy csatlakozó művelési ágak sze-
rint veendők fel. 

71 . §. 

Adómentes területek. Adómentesek: 
1. Tavak és mocsarak nádas nélkül. 
2. Folyók és patakok medrei védműveikkel, 

közcsatornák töltéseikkel együtt, vízmüvekre szolgáló 
csatornák és állandó vizlevezetésre szolgáló árkok, 
valamint itatóhelyek és kenderáztatók. 

Nem tekinthetők azonban adómenteseknek a 
birtokot szegélyező védárkok, az öntöző- és száritó-
árkok és az úgy nevezett emésztő-árkok, melyek 
bizonyos területek vizét magukba veszik, de a me-

Adóköteles és adómentes föld. 

Művelési ágak. 

Adómentes területek. 

A részletes helyszíni felmérés (felvétel) czélja. 



lyekből a víznek rendes lefolyása nincsen. Ezen árkok 
külön felméretnek ugyan, de területükre való tekintet 
nélkül az ugyanazon birtokhoz tartozó szomszédos 
művelési ághoz csatoltatnak. 

Adómentesek továbbá: 

3. Vízmosások még azon esetben is, ha talaj-
kötés czéljából befásitva is volnának; ha azonban a 
befásitás a faanyag hasznosítása végett történt, ugy 
erdőknek veendők. 

4. Kavics- és homokzátonyok. 
5. Kopár sziklák, henyefenyő területek, kő-

omlások, terméketlen homoksivatagok és kopárságok. 
6. Közterek, vásárterek, utczák, állami-, vár-

megyei- és községi utak, mezei közös dülőutak, 
tanyákba, majorságokba vezető és egyéb magánutak, 
ha — akár kizárólag az illető tulajdonosok, akár 
mások által is — állandó közlekedésre használtatnak, 
illetve állandó út jellegével bírnak. 

Ellenben néni tekintendők adómenteseknek azon 
magánutak, melyek kizárólag csak a gazdálkodás vagy 
erdészeti üzem czéljára szolgálnak. Ily utak felméren-
dők ugyan, de ugyanazon birtokon belül a szomszédos 
művelési ágakhoz csatoltatnak. 

Ugyancsak adómentesek: 

7. Védgátak a vízoldalon levő — habár töltés-
védelmi szempontból befásitott — anyaggödrökkel és 
a töltés és anyaggödrök közti részekkel együtt; ott 
pedig, a hol anyaggödrök nincsenek, a töltés lábától 
számított 5 öl távolságig, illetve a kisajátítási határ-
vonalig, ha ez a jelzett távolsággal közel egybeesik. 

8. Templomok, kápolnák, imaházak, továbbá lak-
házak és egyéb épületek a hozzájuk tartozó udvarral 
együtt; megjegyezvén, hogy szérűskert udvarnak nem 
vehető. 

9. Országos vagy közhatósági kezelés alatt álló 
oly kertek, melyek tudományos, közhasznú, vagy jó-
tékony intézetek czéljaira közvetlenül szolgálnak. 

10. A közhatóságok, erdészeti vagy gazdászati 
egyesületek által kizárólag közczélra fentartott fa-
és szőlőiskolák, ha ezek közhatósági felügyelet alatt 
állanak. 

11. Temetkezési helyek, a mennyiben tényleg 
erre használtatnak, és felhagyásuk után is még 50 
évig. (1. 86 . §-t.) 

12. Végre pedig általában minden gazdaságilag 
nem művelhető terület. 

72. §. 

A részletes felméréskor adómentesekként tekin-
tendők még azon terűletek is, melyek a 70. §-ban 
megállapított művelési ágak szerint voltak kezelhetők 
vagy használhatók, de attól más czélokra elvonattak. 

Ilyenek a homok-, kavics- és agyagvermek, kő-
bányák, tőzegásások területei, mészégető helyek, vá-
lyogvetők, téglaégetők, fehérítők, rakhelyek, szérűs-
kertek és az elpusztult — gazdaságilag nem művelt — 
parlag szőlők, valamint nagyobb terjedelmű s rend-
szeres művelés alatt álló szőlőkben (80. §. és 81. §. 
utolsó pontja) a tábla-utak. 
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Legkisebb területi szabvány. 

Egyéni birtok felmérése. 

E területeknek valamely művelési ágba sorozása 
vagy adómentesként való meghagyása iránt a föld-
adósorozati becslés határoz. (1. 69. §-t.) 

7 3 . §. 

Minden, külön tulajdont képező egyéni birtok, 
bármily csekély területtel birjon is, önálló részletként 
felmérendő. 

Az egyéni birtokon belül eső művelési ágak és 
adómentes területek, földadó-kataszteri szempontból 
rendszerint csak akkor mérendők fel, illetve csak 
akkor képeznek külön birtokrészietet, ha az alább 
megszabott területet elérik. 

A természet hű képének előállitása végett 
azonban azon művelési ágak és adómentes területek, 
melyek más művelési ágak közt vagy azok szélén 
hosszasan elnyúlnak és az állandóság jellegével birnak, 
a térképen még akkor is kitüutetendők, ha az egyes 
birtoktesteken belül az önálló részletre meghatározott 
legkisebb területet nem is érik el. 

Ezen területek az egyéni birtokon belül eső, 
és a legkisebb területi szabványt elérő azon szom-
szédos művelési ághoz csatoltatnak, a melyhez jöve-
delmezőség tekintetében legközelebb állanak. 

A legkisebb területi szabvány (a bel- és kül-
telkeknél egyaránt): szántóföldeknél, réteknél, lege-
lőknél, erdőknél és nádasoknál 1 0 0 ; kerteknél, 
szőlőknél és adómentes területeknél azonban 5 0 • 
ölben állapittatik meg. 

A kisebb szabványt elérő s így számozandó 
művelési ághoz a nagyobb szabvány alá eső művelési 
ág csak akkor csatolható, ha ez a kisebb szabványon 
alúli területtel bír. Pld.: 50 • öl területet elérő vagy 
azt meghaladó szőlőhöz szántóföld csak akkor csatol-
ható, ha 50 • ölön alúli területű; különben a 
szántó, stb. már 50 • öltől kezdve felfelé számozandó. 

Ha egy birtoktestben a különböző művelési ágak 
egyáltalán a jelzett szabványokon aluli területüek, 
akkor ezek egyesítve az uralgó művelési ág jelzé-
sével egy részletet képeznek. 

B. Részletes határozatok. 

74 . §. 

Az egyéni birtok általában a természetben 

látható határai és a tényleges birtoklás szerint 

mérendő fel. 
Ha a külön egyéni birtokként felveendő ingat-

lanok közti határvonalak a helyszinén fel nem talál-
hatók, illetve a tulajdonosok által állandó megjelö-
léssel (kövekkel, erős karókkal, stb.) ki nem tűzettek, 
úgy ily ingatlanok a felek meghallgatásával megállapított 
területi vagy osztási arány és lehetőleg a helyszinén 
kimutatott helyzet szerint, mindenkor azonban csak 
ideiglenes jelleggel (eszményileg) veendők fel. 

Hasonló eljárást kell követni, ha valamely bir-
tok felosztatott és ez alkalommal annak egy része 
valamely személy, pl. özvegy részére ideiglenes haszon-
élvezetül kihasittatott. Ez esetben, a haszonélvezeti jog 
nem képezvén egyszersmind birtoklási jogot is, az illető 



egész terület valódi birtoklási állapota az érdekelt 
felek, községi elöljáróság, esetleg hagyatéki végzési 
okmányok segélyével kipuhatolandó és a megfelelő 
arány szerint a térképen felosztandó. 

Termővé vált s egyénenkint tényleg birtokba 
vett holt folyómedrekben a birtoklás a tényleges 
állapot szerint veendő fel. Ha ily holt folyómedrek-
ben azonban a birtokbavétel egyénenkint még egy-
általán meg nem történt, a parti birtokok jogszerű 
tartozékát képező mederrészek határvonalai a vizjogi 
törvény (magyar) 4. és 5., illetve (horvát-szlavon) 
6. és 7. §-ai szerint (1. függeléket), vagyis a parti 
birtokok szélétől a vizfolyásra (mederközépvonalára) 
merőleges irányban lesznek az eszményi megosztások 
módjára (193. §.) felveendők. Ha pedig a birtokba-
vétel csak részben történt, akkor a most jelzett 
eszményi megosztások a tényleges birtokhatárok közé 
megfelelően közbeiktatandók. 

Telekkönyvileg biztosított szolgalmi joggal terhelt 
tárgyak, mint kutak, források helyzetileg (rajzilag) 
feltüntetendők, egyébként azonban — a 93. §. utolsó 
bekezdésében foglaltak kivételével — a kataszteri 
felmérési munkálatoknak tárgyát nem képezik. (1. a 
27. számú mintán az 543. sz. részletet.) 

75. §. 

Akár saját, akár idegen terület alatt levő föld-
alatti lakházaknak homlokvonalai felveendők s a 
földalatti lakház oldalán a homlokvonal felett félkör 
pontozandó. Hasonló elbánás alá esnek az idegen 
területek alatt levő pinczék, a mennyiben az állan-
dóság jellegével bírnak s a hiteltelekkönyvi beté-
tekbe való bejegyzésüknek szüksége előrelátható. 
(1. 229. §-t és a 27. számú mintán a 0 0 4 — 6 0 8 . 
sz. részleteket.) 

76. §. 

Ha ugyanazon birtokosnak két egymással határos 
és különböző házszámmal biró telke egybeolvadt, ezen 
telkek a különböző házszámok fentartása mellett 
régebbi térkép vagy a helyszínén még kinyomozható 
előbbi állapot szerint egymástól eszményi osztások 
módjára — szakadozott vonallal — elkülönitendők. 
(1. a 27. számú mintán a 13. és 14. sz. részleteket.) 

Beltelkeknek ideiglenes jelleggel biró, csak idő-
leges használatra szánt felosztásai figyelembe nem 
veendők, hanem az egész telket közös tulajdonnak 
kell venni. 

77. §. 

Lakházak, ha külön birtokoltatnak, bár egy 
fedél alatt volnának is, mindenkor külön vétetnek; 
mig a gazdasági épületek az udvarterülettel egy 
birtokrészietet képezvén, egyéni birtoklásuk szerint 
külön-külön el nem választatnak, hanem összefüggé-
sük szerint egyesítve veendők fel. 

Egy telken álló, de különböző tulajdont képe/ő 
több lakházhoz tartozó udvarterület csak akkor vehető 
fel elkülönítve, ha annak külön tulajdont képező 
részei egymástól fallal vagy állandó kerítéssel vannak 

F ö l d a l a t t i l a k h á z a k és p inczék . 

B e l t e l k e k . 
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elválasztva; ellenkező esetben az udvar közösnek 
veendő. (1. 2 2 8 . §-t.) 

78 . §. 

Beltelkekben általában az érvényben álló föld-
adómunkálatokban (kataszteri telekkönyvben, stb.) 
feltüntetett művelési ágak tartandók fenn; kivételnek 
van belye azonban ott, hol nyilvánvaló hiba fedeztetik 
fel, vagy hol nagyobb építkezések folytán a művelési 
ágak alapjában megváltoztak s a hol szőlőültetvények 
keletkeztek, mely esetekben a tényleg talált műve-
lési ágakat kell venni. 

Nagyobb diszkertekben a tényleges művelési 
ágak (erdő, rét, stb.) elkülönittetnek és a 73. §. 
korlátai közt külön részleteknek veendők. 

Telepitvínyek és irtványok, melyeknek háztelkei 
zárt területet képeznek, belsőségnek tekintendők. 

79 . §. 

Nagyobb terjedelmű és rendszeresen kezelt 
erdőségek felvételénél művelési ágak tekintetében a 
jóváhagyott üzemtervek figyelembe veendők, igy pl. 
az ebben fel nem tüntetett tisztások külön fel nem 
vétetnek, hanem az erdő művelési ágnál maradnak. 

Erdőségekben felvétetnek a nyiladékok, véd-
erdők s a kizárólag üzemi czélra szolgáló állandó utak 
is, mindezek azonban önálló részletet — területükre 
való tekintet nélkül — nem képeznek, hanem a 
csatlakozó művelési ágakhoz kapcsoltatnak. 

Ha a véderdők határvonalai a helyszinén nem 
volnának kétségen kivül és lényegileg az üzemtervben 
feltüntetett alakban és terjedelemben kijelölve, azok 
az üzemtervről viendők át a kataszteri térképre, ily 
esetben azonban itt csak szakgatott vonallal tiintet-
tetnek fel. 

Felveendők még az üzem tervben feltüntetett 
s állandóan (kövekkel, faoszlopokkal) megjelölt pago-
nyoknak és vágási beosztásnak határvonalai, valamint 
a jelentősebb patakok és erdősítés tárgyát nem képező 
vízmosások. ( 2 2 7 . §. 9. pont.) 

Füzesek által képezett erdők, mint külön rész-
letek egyéb erdőktől elkülönitendők. 

80. §. 

Nagyobb birtokoknak út, árok, fasor, vagy más 
állandó megjelölés által elválasztott gazdasági táblái, 
valamint nagyobb s rendszeresen kezelt szőlőkben 
(227 . §. 9. pont, 23. számú minta) az utak által 
elhatárolt szőlőtáblák külön részleteket képezvén, 
külön felveendők. 

Ugyanazon községben ugyanazon uradalomhoz 
tartozó, de gazdaságilag különálló puszták és major-
ságok területei egymástól elkülönítve veendők fel. 

Kincstári uradalmaknál az erdészeti és gazdá-
szati kezelés alatt álló területek egymástól elkülö-
nitendők. (1. 2 2 7 . §. 9. pontját.) 

81 . §• 

Közhasználatú utak és terek mindenkor fel-
veendők s a hozzájuk tartozó, de külön kitüntetendő 
árkolással együtt egy részletet képeznek. 

6 



Belsőségek közterei utczák szerint, valamint a 
községi díilőutak keresztezésüknél lezárandók és a 
73. §. korlátai közt külön részletként kezelendők. 

A dűlők területén áthaladó, a birtokrendezési 
térképeken fel nem tüntetett, s az illető ingatlanok 
területébe betudott, a birtokosok által csupán tiirt, 
rendszerint felszántott, de ujolag használatba vett, 
úgynevezett tolvajutak felveendők ugyan, a térképen 
azonban csak pontozva tüntetendők fel. Dülőutak fel-
vételére nézve a 97. §-ban megállapitott, irányelvek 
mérvadók. 

Tagositási térképek szerint birtok részleteket át-
vágó, azonban a természetben nem létező, felszántott 
vagy használatba nem vett, áthelyezéssel nem pótolt 
utak a kataszteri térképen a birtokrendezési térképek 
szerint (szakgatott vonalakkal) feltüntetendők, ha 
időközi építkezések (tanyák, stb.) az útnak a birtok-
rendezési térkép szerinti fentartását ki nem zárják; 
a felvételi előrajzon, birtokvázlaton, birtokrészleti 
jegyzőkönyvben (jegyzet rovatban) és kataszteri telek-
könyvben megjelölendő azonban, hogy a felvétel a 
tagositási térkép szerint történt. (1. a 27. számú 
mintán a 890 . sz. részletet.) 

Nagyobb birtokokon áthaladó négy ölnél széle-
sebb csapásokból és csapás jellegű magánutakból két-
három öl széles, adómentesnek veendő utat kell ki-
különíteni s ezt a csapás közepén térképileg szakga-
tott vonallal feltüntetni, a csapás többi része pedig 
legelő művelési ágnak veendő. (1. 227 . §. 3. 
pontját és a 27. számú mintán a 8 1 7 . és 818 . sz. 
részleteket.) 

A vontató utak a 65. §-nak 16. pontjához 
képest veendők fel. 

Nagyobb terjedelmű s rendszeresen kezelt szőlő-
területekben a kocsiközlekedésre alkalmas utak fel-
veendők s a mennyiben a 73. §-ban az adómentes 
területekre megállapitott legkisebb területi szabványt 
elérik, esetleges keresztezésük szerint külön részle-
teket képeznek. Hasonlóan felveendők ugyanott a 
kocsiközlekedésre nem alkalmas táblautak is, ezek 
azonban elágazásuk és keresztezésük esetében is csak 
egy részletet képeznek. (1. 23. számú mintát) 

82. §. 

Állami és törvényhatósági, valamint a vasutak-
hoz vezető közutak a kereskedelemügyi m. kir. 
ministernek 1893 . évi 4 3 . 1 1 0 . számú rendelete 
értelmében végrehajtandó törzskönyvezés alkalmával 
4 5 — 5 0 centiméternyi re a földbe vert s kiálló részü-
kön behantolt karókkal jelöltetnek meg. A kataszteri 
felmérésnél ezen kijelölést, illetve a törzskönyvezés 
műszaki adatait figyelembe kell venni, mi végből a 
felügyelőség vagy esetleg az eljáró mérnök a kér-
déses határpontok jegyzékét és netán szükséges 
terveket és egyéb adatokat a kereskedelemügyi m. 
kir. ministeriumnak 1893. évi 67 .009 . sz. rendele-
tére (1. függeléket) való hivatkozással az illető tör-
vényhatóságtól (alispán, polgármester) beszerzi, sőt 
szükség esetében azok utján az illető államépitészeti 
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Árkok. 

Folyók, patakok, szigetek és hidak. 

hivatalt a határpontoknak a helyszínén látható kitű-
zésére megkeresi. 

A mennyiben az utaknak kérdéses törzskönyve-
zése meg nem történt volna, az utak a tényleges 
állapot szerint veendők fel. 

83 . §. 

Árkok, mint állandóbb jellegű tárgyak minden-
kor felmérendők, de önálló részletet csak akkor 
képeznek, ha természetes vizlevezetésre szolgálnak 
és a megszabott legkisebb területtel birnak; ellenkező 
esetben ilyenek, úgyszintén a birtokot szegélyező 
védárkok, öntöző-, száritó- és emésztőárkok a birtokon 
belül a csatlakozó területekkel egy részletet képeznek. 

Két különálló ingatlan közös határvonalán haladó, 
de mindkettőhöz tartozó árkokat az egyéni birtoklás 
szerint el kell különíteni, illetve azokban a tulajdon-
képeni birtokhatárt feltüntetni. (1. 71 . §. 2. pontját 
és 2 2 7 . §. 4. pontját.) 

84 . §. 

Folyók és patakok mindenkor felveendők és 
mederül a természetes partok közt levő terület 
veendő, nem pedig a felvétel idején a folyóvíz által 
elfoglalt terület; a bennök fekvő homok- és kavics-
zátonyokat megközelítő módon pontozva kell a tér-
képbe berajzolni. 

Folyókon létesített átmetszéseknél a tulajdon-
képeni vízmeder és annak mindkét oldalán húzódó 
földszalagok, melyek szintén kisajátittattak, de viz-
mederré nem váltak, az illető művelési ágak szerint 
külön kitüntetendők és részletszámozandók. 

Folyók élő medrei csakis a községi határok és 
dűlők szerint különitendők el. 

85 . §. 

A folyó medrében fekvő állandó jellegű szigetek 
pontosan, és pedig a mennyiben a községi határ-
területhez tartoznak, illetve ha a folyó határrészietet 
képez, de a kérdéses sziget a meder rajzi felezésén, 
tehát a valódi határvonalon belül fekszik, művelési 
ág és egyéni birtoklás szerint; ellenkező esetben 
csakis egész körfogatuk szerint méretnek fel. 

Felvétel tárgyát képezik még s a térképen 
megfelelő módon kirajzolandók a folyókmenti vagy 
azokon belül levő szabályozási és védőművek, mint: 
hullámtörő- és iszapfogó gátak, párhuzamos partvédő 
építmények, sarkantyúk, zsilipek, folyamszabályozási 
kereszt szelvénykövek (mindkét oldalon), vizmérczék, 
magassági fixpontok, stb. 

Hatósági rendelkezés alatt álló vizekben léte-
sített védőművek, mint felépítmények az építtető 
tulajdonát képezik, tehát idegen területen vannak, 
s igy rendeltetési minőségük szerint elkülönitendők 
és külön részleteknek veendők. (1. 65 . 15. és 2 2 7 . 
§-nak 6. pontját.) 

Folyókon, patakokon, stb. levő hidak mindenkor 
felveendők. A hidak általában a folyók, patakok, 
stb. tartozékainak tekintendők, területileg azokhoz 
csatolandók; kivévén azon eseteket, a midőn a hidak 
által födött mederterületek utakhoz s vasutakhoz 

8* 
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Temetők. 

Vasutak. 

Erődítmények és várművek felvétele. 

kisajátittattak, a midőn is a hidak ez utóbbiakhoz 
csatolandók. (1. 25. sz. mintán az 1172 . , illetve 
821 . , 1028 . és 1 0 3 5 . számú részleteket.) 

86 . §. 

Temetkezési helyül kijelölt területekből csak 
azon részek veendők fel annak, a melyek tényleg 
arra használtatnak, mig a földművelésre felhasznált 
elkülönített részek a tényleges művelési ágak szerint 
veendők fel. 

Felhagyott temetők felhagyásuk után 50 évig, 
illetve addig, mig újból földművelésre nem használ-
tatnak, adómenteseknek vétetnek. 

8 7 . §. 

Vasutaknál a kisajátított terület a határpon-
tokkal együtt, valamint a vasúti tengely (sinpár 
közepe), a töltés koronája, épületek, átereszek, hidak, 
kilométerkövek és egyéb állandó műtárgyak pontosan 
felveendők, mig a kisajátított területen létező eset-
leges kertek, szántóföldszalagok, stb. figyelembe nem 
veendők. (1. 227 . §. 8. pontját.) 

A vasút tengelye egyelőre finom irónvonallal, 
a térképek kirajzolása alkalmával pedig vékony kék 
vonallal tüntettetik fel. 

88. §. 
A vasutak felvételeit a kereskedelemügyi m. 

kir. ministeriumnak 1896 . évi 2 7 . 6 6 8 . számú ren-
deletére (1. függeléket) való hivatkozással az illető 
vasutigazgatóságoktól rövid idejű használatra kiké-
rendő kisajátítási tervekkel gondosan össze kell 
hasonlítani, illetve lehetőleg egyeztetni. (1. 103 . §-t.) 

F] művelet czélszerüen a kisajátítási tervekbe 
bevezetett rendező adatoknak a kataszteri térképen 
felvett tengelytől való felrajzolása alapján foganato-
sítható. A netán mutatkozó eltéréseket a helyszínén 
gondosan meg kell vizsgálni és helyesbíteni, ha pedig 
a hiba a kisajátítási tervekben volna, ugy erről a 
vasút igazgatósága értesítendő, a kataszteri térképen 
pedig a tényleges állapot megmarad. 

Régebben kisajátított vasutak egyeztetésénél 
figyelem fordítandó az úgynevezett párhuzamos utakra, 
melyek az elhatároláson kivül hagyattak, de a vasút 
által kisajátítva, megváltva a vasuttesthez tartoznak 
s oda fel is veendők. 

8 9 . §. 

Az illető vasút tulajdonához tartozó, de a köz-
ponti telekkönyvbe fel nem vett területek az illető 
községi telekkönyvbe leendő felvétel végett tényleges 
művelési águknak megfelelőleg külön tüntetendők fel 
s külön részletet is képeznek. (I. 2 2 7 . §. 8. pontját 
és a 27 . számú mintán az 1 1 4 5 . számú részletet.) 

90 . §. 

Ha a felmérendő község területén erődök, vár-
müvek léteznek, a felügyelőség megkeresi a vár-
parancsnokságot, hogy az erődítési igazgatósággal 
egyetértőleg kijelöltessék az a határ, a meddig a 
kataszteri mérnök hadászati szempontból akadály-
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talanul, vagy csak a katonai hatóság kiküldöttjének 
közvetlen felügyelete alatt felméréseit kiterjesztheti. 

A mérnök működésének megkezdése előtt tar-
tozik e végből a várparancsnokságnál jelentkezni és a 
működésére kijelölt határt betartani. 

A mennyiben a tulajdonképeni várművek kör-
vonalai e felvételből kizáratnak, a közvetlenül csat-
lakozó területek azonban adótárgyat képeznének s igy 
azoknak a földadó munkálatokban való feltüntetése 
szükséges, azok területének kiszámítására az erődítési 
igazgatóság a kataszteri térképek vonatkozó részei 
másolatának (másoló papíron) közlése mellett fel-
kérendő, az igy beszerzett terület adatok pedig a 
számitási és egyéb jegyzőkönyvekbe beveendők. 

Igazolásaid annak, hogy a felvétel az illetékes 
katonai hatóság által megállapitott határig terjedt 
csak ki, vagyis hogy a felvétel várvédelmi szem-
pontból nem kifogásolható, a vonatkozó birtokváz-
latok és felvételi előrajzok a várparancsnokságnak 
és erődítési igazgatóságnak láttamozás végett be-
mutatandók. 

A mennyiben a kérdéses felvételeknél netán 
akadályok merülnének fel, illetve ha a kataszteri 
felvétel határa olykép jelöltetnék ki, hogy a katasz-
teri szempontból szükséges felvétel csonkán maradna, 
ha pl. a tulajdonképeni erődítményekkel csatlakozó 
művelési ágak a felvételből egyáltalában kizáratná-
nak, a további intézkedések megtétele végett a pénz-
ügyministeriumhoz tüzetes — térrajzokkal felsze-
relt — jelentés teendő. 

91 . §. 

Szállításra vagy belvizek levezetésére szolgáló 
rendszeres csatornák a hozzájuk tartozó töltésekkel 
és műtárgyakkal — mint: hidak, zsilipek, épületek, 
stb. — együtt pontosan felveendők, a töltés koronája 
valamint a vízmeder a térképen pontozott vonallal 
jelölendő. (1. 85 . §., 227 . §. 5. pontját és a 27. 
számú mintán az 1172 . és 1215. számú részleteket.) 

Eltérés a határrészietet képező csatornáknál, 
a mennyiben ezeknél a vízmeder a hozzátartozó 
töltés- és egyéb területek elkülönitéseül teljes vonallal 
jelzendő. (100 . , 227 . 5. pontja és 228 . §.) 

92 . §. 

Hasonlóan felmérendők a védgátak a kisajátított 
agyaggödrökkel és egyéb területekkel együtt, miközben 
a 71. §. 7. pontjának határozmánya betartandó. (1. 
227 . §. 7. pontját és a 27. számú mintán a 1005. , 
1 0 0 6 / j és 1 0 0 6 / 2 számú részleteket.) 

93 . §. 

Csatornák és védtöltések felvételeit a kisajátí-
tási munkálatokkal, melyek rövid idejű használatra az 
illető vizrendező társulatok igazgatóságaitól kikérendők, 
gondosan össze kell hasonlítani és a ténylegesség 
elvének fentartásával egyeztetni. (103. §.) Hogy 
pedig a két munkálat nehézség nélkül egyeztethető, 
illetve összhangba hozható legyen, a vizrendező társu-
latok a részletes felmérés megkezdése előtt. a kisajá-

Csatornák és védtöltések (védgátak.) 
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Épületek. 

Tengerpart. 

Bányák. 

Dűlők. 

titott területeknek a helyszinén való pontos kijelölésére 
mindenkor felhivandók. 

Ha a feltalált hibák a kisajátítási munkálatokat 
terhelnék, erről a társulat igazgatósága értesítendő. 

A ki nem sajátított, hanem csak telekkönyvileg 
feltüntetett szolgalmi joggal biztosított védgátak vagy 
csatornák tulajdonilag azon ingatlanokhoz tartoznak, 
a melyeken épültek. Ily védgátak vagy csatornák 
az illető egyéni birtok szerint elktilönitendők és ezen 
részek a megszabott legkisebb területre való tekintet 
nélkül külön önálló részleteket képeznek; a szol-
galmi jog pedig úgy a felvételi előrajzban és birtok-
vázlaton, mint az Írásbeli munkálatokon, és pedig 
utóbbiaknál a jegyzet rovatában feltüntetendő. (I. 
228 . §-t és 51. számú mintán a 9 0 9 . és 9 1 3 . 
számú részleteket.) 

94 . §. 

Lakházak minden esetben, gazdasági s egyéb 
épületek pedig csak állandó jellegű voltuk esetében, és 
pedig egyöntetűen alapfalaik s nem a tető vetülete 
szerint vétetnek fel. Ott, a hol a tető birtok határt 
képez, ugy ezt, valamint a fal határvonalát is fel kell a 
térképen tüntetni. (1. 2 2 7 . §. 10. pontját és 2 2 8 . §-t.) 

95 . §. 

Tenger partjaként (partvonalaként), a mennyi-
ben az másként kifejezésre nem jut, a tenger dagály-
vonala veendő fel. A tengerparti hullámtér (az apály 
és dagály vizállásai közti terület, a hullámverés által 
ért területtel együtt), ha mint ilyen kitüntethető, 
akkor az. mint a tengerhez tartozó adómentes terület 
szintén felmérendő. A tengerpart és az adóköteles 
terület közti további adómentes terület, valamint a 
tengerbe nyúló hullámtörő gátak és egyéb műtárgyak 
a megfelelő jelzéssel felmérendők. A mennyiben part-
épitmények, védművek, műtárgyak stb., nem a part-
tulajdonos által építtettek s az építtetőnek tulajdonát 
képezik, akkor ez kétségtelen szabatossággal kitün-
tetendő. 

96. §. 

Üzemben levő bányák akna- és tárna-nyilásai 
felmérendők és alakjukhoz képest körökkel vagy vona-
lokkal jelölendők. 

97 . §. 

A községi határ területén levő dűlök és aldülök 
a 67. §. határozmányainak figyelembe vételével és 
a megállapított dülőjegyzékhez képest pontosan fel-
veendők. 

Dülőutak és dülővonalak, melyek eredeti hely-
zetükből elszántás vagy más ok folytán elmozdittattak, 
ha a község azokat az 59 . § ban megjelölt módon 
kijelöli s e kijelölés állandó jellegű, illetve ha a dűlő-
utakat igy birtokba is vette és használja: e szerint 
is veendők fel. 

A dülővonalak és utak csekélyebb ( I — 2 ölnyi) 
elhajlásait, az utak elszántott szélességeit a térképen 
a tagositási állapothoz képest helyszíni kijelölés nélkül 
is ki lehet egyenlíteni, ha ez a tényleges állapottal 
lényegileg összeegyeztethető. (1. 81 . és 103. §-t.) 
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34. §. 

A kataszteri mérnök tartozik a község figyelmét 
a dűlők állandósításának fontosságára felhívni és lehe-
tőleg odahatni, hogy az gazdaságos és alkalmas 
módon (árkolás, fák ültetése, kövek és czölöpök 
elhelyezése által) foganatosittassék is. 

9 9 . §. 

A községi határvonalak szigoruan a határleirási 
jegyzőkönyv alapján vétetnek fel, kivételnek csak az 
56 . §. eseteiben van helye. 

A mérnök még a felvételi munkák megkezdése 
előtt tartozik a községi határvonalakat a községi 
elöljáróság megbízottjaival bejárni és a határleirás 
helyességéről, illetve a határvonalaknak a határleirás 
óta változatlan állapotáról meggyőződést szerezni, 
netáni kiigazítások szüksége esetén pedig a 49 . §. 
utolsó bekezdése és az 56 . §. alapján póthatárleirási 
jegyzőkönyvet vesz fel. 

Vitás határrészek az illető határleirási jegyző-
könyvben leirt kijelölések szerint a 41. §. a) pontja 
értelmében mérendők fel. 

A mennyiben állami határoknál a magyar állam 
részéről igényelt, de az idegen állam által tényleg 
birtokolt területnek rendszeres helyszíni felvétele 
akadályba ütköznék, ugy ezen terület a 4 1 . §. b) pont-
jában említett adatok felhasználásával s egyébkint 
beszerezhető megbízható térképek alapján lesz a 
kataszteri térképen feltüntetendő. 

100. §. 

A községi határok szélein elnyúló oly területek 
— utak, árkok, patakok, folyók, stb. — melyek 
mindkét községhez tartoznak és melyek közepén halad 
a valódi határvonal, egész körfogatukban pontosan 
felveendők. E részletek — határrészletek — a csat-
lakozó községek térképeinek összeegyeztetése alkal-
mával rajzilag felezendők és a csatlakozó község 
munkálataival együntetüen, pl. mocsár, vízállás stb. 
jelzendők. 

Szélesebb folyókat rajzilag ugy kell felezni, hogy 
ennek eredménye természetes legyen, élesebb lépcső-
zetes törések a terület fentartása mellett kiegyen-
litendők. (1. 197 . és 2 2 8 . §-t.) 

Határrészleteket képező út-, folyó-, patak-, 
árok-, stb. szakaszok a további folytatólagos, már 
határrészietet nem képező szakaszoktól a határrészlet 
megszűnése helyén elkülönitendők. ( 2 2 8 . §.) 

Határrészietet képező csatornáknál csupán a 
vizfolyás képezi a határrészietet, vagyis a csatorna-
menti töltés és egyéb terület a határrészlethez tarto-
zónak nem tekinthető. (91. , 2 2 7 . §. 5. pontja és 2 2 8 . §.) 

101. §. 

A határvonal által metszett száraz vízmosások 
és termővé vált holt folyómedrek határrészleteknek 
nem tekintetnek, miért is ezek csak a valódi fenék 
közepéig, illetve a kijelölt határvonalig veendők fel 
az illető községhez. 

Határvonalak és határrészletek. 
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Állandó tárgyak 

Birtokrendezési és kisajátítási munkálatok tekintetbe vétele. 

157. §. 

A későbbi helyszinelési bemérések czéljaira minél 
több biztos kiindulási pontnak beszerzése végett a 
helyszinén levő állandó alkalmas tárgyak, mint: kápol-
nák, keresztek, oszlopok, dülő, — mesgye — és 
kilométerkövek, jelző czölöpök, kutak, egyedülálló 
feltűnő fák, lejtmérési jegyek, hidak, átereszek, zsili-
pek, fésüsgátak és más műtárgyak pontosan felveen-
dők és megfelelő jelzéssel kirajzolandók. (1. 43 . számú 
mintát.) 

103. §. 

Ha a felmérés tárgyát képező községben birtok-
rendezés (tagosítás; legelő-, erdő-, nádas-felosztás; 
elkülönítés; arányosítás) vagy kisajátitás végrehajta-
tott, illetve jogerőssé vált, akkor a kataszteri fel-
mérés alkalmával ezen jogerős előmunkálatok (térképek 
és földkönyvek, illetve egyedi kimutatások) kétes esetek 
felderítésére, azonfelül az 59 . , 81 . , 97 . és 104 . 
§-okban, illetve alább megjelölt esetekben, a mennyi-
ben az ezen munkálatokban nyilvánuló jogi állapot 
a felméréskor jelentkező tényleges állapottal a műszaki 
szabatosság határain belül összeegyeztethető, figye-
lembe veendők. 

Igy: közterületek, utak (különösen hosszabb 
egyenesekben haladók), árkok, vízmosások (különös 
tekintettel hovátartozandóságukra) s jogi személyek 
hasonló birtokai térképezésénél a birtokrendezési 
munkálatok megtekintendők s térképezésük indokolt 
esetekben a fentjelzett kereten belül ezek figyelembe 
vételével eszközlendők; kihasított, jogilag létező, de 
a természetben esetleg fel nem található birtok-
határok (igy különösen rétek-, legelők-, erdők- s 
nádasokban, vagy vizek által elmosott vagy elborított 
területeken) a birtokrendezési munkálatok szerint 
eszményileg szakgatott vonalakkal térképezendők; 
kisajátított területeknek a kisajátítási térképeken 
feltüntetett töréspontjai, állandó jelzései, hiánytalanul 
felveendők, (utóbbiakra nézve 1. a 87 . , 88 . , továbbá 
91 . , 92 . és 93. §-okat.) 

E figyelembevételnek azonban erőszakoknak 
lennie nem szabad, vagyis a kérdéses jogerős mun-
kálatokban kifejezésre jutó állapotnak a létező termé-
szeti tényleges állapottal többé már össze nem egyez-
tethető, mintegy erőszakolt helyreállítása helyt nem 
foghat. Ezért mindazon esetekben, a midőn a kér-
déses jogerős munkálatok alapján kihasított föld-
részletek határai (mesgyéi) a természetben kétséget 
kizáró módon léteznek, állandóan megjelöltettek vagy 
éppen bekerittettek, beépíttettek, szőlővel vagy gyü-
mölcsfákkal betelepittettek : a felvételnek, térképezés-
nek ezek, illetve a létező állapot szerint kell történnie. 
Elvül szolgáljon még ezenfelül az is, hogy ha a 
jelzett munkálatok a fentiek folytán figyelembe veen-
dők, ennek aként kell történnie, hogy a természetben 
kétségtelenül létező avagy állandóan megjelölt birtok-
határok térképezésükben semminémü eltolást ne 
szenvedjenek. 

Oly ingatlanok, melyek az illető birtokrende-
zés alkalmával kihasittattak ugyan, de tényleg bír-
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Kiczövekelés általában. 

tokba és használatba nem vétettek és határaik a 
helyszínén fel nem találhatók, jogszerüleg azonban 
fennállanak, s a birtokrendezési munkálat alapján az 
illető csoport körvonala, illetve az egész összefüggő 
birtokrészletcsoport a kataszteri térkép keretébe be 
nem illeszthető: az egész csoport közös birtokot 
képező területnek veendő. Kétes esetekben ily terü-
leteknek a tagositási térképekből részletesen való 
átvitele vagy közösben való meghagyása iránt az 
érdekelt birtokosok jegyzőkönyvileg való felvilágo-
sítása és meghallgatása mellett a felmérési felügyelő 
határoz. (1. 2 7. számú mintán „Nagy legelő" dűlőt.) 

Az idejekorán hivatalosan beszerzendő jogerős 
birtokrendezési és kisajátítási munkálatok figyelembe-
vételének rendszerint már a földrészletek kiczöve-
kelésénél és bemérésénél (lásd az alábbi következő 
szakaszokat) kell megtörténnie; miért is e munká-
latok a jelzett teendőket előzőleg gondosan áttanul-
mányozandók s a helyszínén betekintendők. (1. egyéb-
kint az 59 . , 81 . , 97 . és 2 7 3 . §-okat.) 

C. Részletek kiczövekelése. 

104. §. 

A birtokrészletek térképezésük érdekében a 
helyszínén kiczövekeltetnek vagy beméretnek, illetve 
ezen két eljárási mód a czélszerüséghez képest 
kapcsolatosan alkalmaztatik. Arra nézve, hogy a két 
eljárási mód közül melyik nyerjen egyáltalán vagy 
inkább alkalmazást, a terepi viszonyokon, a birtok-
részletek alakján és mérvén, valamint az elérendő 
pontosságon felül mérvadó még az is, hogy a kivánt 
pontosság elérése mellett melyik jelentkezik gazda-
ságosabbnak. 

Ha a felmérési osztály két tisztviselőből áll, 
akkor rendszerint a kiczövekelést s bemérést a segéd, 
a felvételt, illetve további térképezést az osztály-
vezető teljesiti; mindazonáltal a munkamegosztás a 
fenforgó körülmények s indokokhoz képest eltérőleg is 
helyet foghat: mihez képest a munkabeosztás iránt az 
osztályvezető, illetve a fenforgó szükséghez képest a 
felmérési felügyelő intézkedik. 

Az egyéni birtok határszéleinek kiczövekelése 
tehát azért történik, hogy részint ezen czövekek meg-
határozása, részint az ezekből alkalmazott bemérések 
által minden birtok hű képe s igy területe is tér-
képileg előállítható legyen. 

A czövekelést végző tisztviselőnek kötelessége 
ezért rendszerint minden egyes birtoknak határszéleit 
a továbbiak figyelembe vétele mellett a legnagyobb 
gonddal és pontossággal kiczövekelni. 

Ugyanazon birtokhoz tartozó művelési ágak 
határainak kiczövekelésénél (szőlők kivételével) 2 ölig 
terjedő kiegyenlítések engedély ezvék, ha ezek által a 
részletek alakja és területe nevezetes változást nem 
szenved. 

Szükségtelen czövekelések, melyek az alakra 
és a területre befolyással nincsenek, vagy kisebb 
bemérésekkel könnyen pótolhatók, kerülendők. 

A tagosításnál egyenes vonalban kiosztott rész-
letek, ha időközben elszántás folytán közepük felé 



némileg meg is görbültek volna, a mennyiben mintegy 
300 ölnél nem hosszabbak és az elhajlás a 0 5 ölet 
túl nem haladja, egyeneseknek veendők. 

A mesgyék végén kiszántások folytán előállani 
szokott görbületek figyelembe nem veendők, hanem a 
birtokhatárvonal vége a mesgye főiránya szerint veendő. 

Bizonytalan mesgyék a tagositási munkálatok 
adatainak lehető figyelembe vétele mellett veendők fel. 

Mindazon esetekben, a midőn a birtokhatárok 
állandóan (kövekkel, karókkal, fákkal stb.) kijelöl-
tettek, a kiczövekelés az állandó jelek szerint esz-
közlendő. (1. 59., 60. és 103. §-t.) 

A czövekek elhelyezésénél különös figyelem for-
dítandó arra, hogy azok a felveendő ' törést vagy 
sarkot pontosan jelöljék, és azokon a jelző zászló 
függélyesen felállítható legyen. 

A folyószámozással ellátott czövekek — a pont 
helyének biztosítása czéljából — mindenkor előre 
kiásott kis gödrökbe helyezendők. Beltelkekben czö-
vekek helyett a házfalakon, kerítéseken alkalmazott 
és számozott irónjelek is használhatók. 

105. §. 

A czövekelés menetét szelvényenkint és ezen 
belül tájrészenkint a mérnöknek asztalállásaira való 
tekintettel úgy kell berendezni, hogy a folytatólag 
számozott czövekek ugyanily rendben s minden ugrás 
nélkül — nemcsak az egyes tájrészekben, hanem a 
többiekbe való átmenetnél is — egymás után követ-
kezzenek úgy, hogy azok a zászlózó munkás által 
könnyen feltalálhatók és a mérnök által nehézség 
nélkül szabatosan meghatározhatók legyenek. 

A czövekelés menete hosszabb párhuzamosan 
görbülő részleteknél általában átlószerüleg, mig külön-
bözőleg görbülő részleteknél a mesgyék menete szerint 
irányítandó. 

A czövekelés menetére vonatkozó útmutató jegy-
zéseit a mérnök a 169. §. szerint szerkesztendő 
kitűzési vázlatban teszi meg. 

106. §. 

Beltelkeken czövekelés csak azon esetben alkal-
mazható, ha a czövekek kedvező terepviszonyok foly-
tán pontosan és nehézség nélkül — 3 ölet meg 
nem haladó zászlórudak használata mellett — meghatá-
rozhatók, s csak oly terjedelemben, hogy a czövekek 
csak mintegy szűkebb hálózatot alkossanak a részletek 
további czélszerü és egyszerű bemérésére. 

A beltelkeken belül a czövekelés tehát inkább 
csak az utcza körvonalainak és a mesgyéknek főbb 
törési pontjaira szorítandó. 

107. § 

Kültelkekben nyílt, kilátásnál a czövekelés rend-
szerint nagyobb mérvben alkalmazandó, úgy azonban, 
hogy a czövekek összehalmozása elkerültessék és a 
pontosabb eredményt nyújtó beméréseknek is tágabb 
tér nyittassék. 

Ennek folytán keskenyebb párhuzamos részle-
tekben a czövekek, több birtokrészlet összefoglalásával, 

Beltelkek kiczövekelése. 

Kültelkek kiczövekelése. 
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Mérés általában. 

Hosszmérés hibahatára. 

egymástól 6 0 — 1 0 0 ölnyi távolságban alkalmazandók 
és köztük az egyes részletek bemérendők. (1. 117. §-t.) 

Méréssel kapcsolatos czövekelésnél a czövekeket 
azonos mesgyéken kell alkalmazni. 

Korlátolt kilátású csoportoknál a 106. §. hatá-
rozmányai mérvadók. 

Kiczövekelés, esetleg bemérés tárgyát képezik 
a felmérést érdeklő állandó jellegű egyes tárgyak is, 
mint: birtokhatárkövek vagy karók (mesgyekövek 
vagy karók), gazdasági stb. táblák alkalmas állandó 
jelző kövei, karói, továbbá határdombok, útmutató 
oszlopok, kilométerkarók, stb., ha azok a részletes 
háromszögelés alkalmával a mérnök által még fel nem 
vétettek volna. 

D. Részletek bemérése. 

108. §. 

Mérésre általában 10 öles aczélmérőszalag vagy 
— nagyobb városok nagyobb mértékarányu felvéte-
lénél — hármasával alkalmazott kétöles mérőléczek, 
rövidebb méretek (árkok, utak szélessége, rövidebb 
rendezők, stb.) vételére pedig rendszerint tizedes 
beosztású kétöles mérörudak használandók. Vászon 
mérőszalag inkább csak kivételesen s birtokhatároknál 
csak 20 ölnél kisebb hosszak mérésére használható. 

Mérésre csakis szabványos ölruddal pontosan 
helyesbített eszközöket szabad használni, mivégből 
azok gyakrabban — az osztályvezető és a felügyelő 
által is — megvizsgálandók és a valódi hosszra 
kiigazitandók. (1. 164 . és 165 . §-t.) 

A 10 öles aczélmérőszalagnál 0 . 0 0 5 ölnél na-
gyobb eltérés meg nem engedhető. 

Minden bemérés általában meghatározott pontok 
köze kapcsolandó, tehát biztos pontból kiindulva biz-
tos ponthoz csatlakozva végzendő. 

Ha a mért vonalok nem csatolhatok közvetlenül 
a meghatározott pontok közé, úgy azok végpontjait 
megfelelő segédméretekkel kell a meghatározott pon-
tokkal szoros összefüggésbe hozni; egyáltalában a 
bemérések — az egészen rövid s a szomszédos rész-
letekre ki nem ható méretek kivételével — minden-
kor kellően ellenőrizendők, hogy ez által necsak a 
mérés helyessége biztosittassék, hanem a megenged-
hető mérési kezelési különbzet is megállapítható és 
arányosan elosztható legyen. 

A rendes 1 : 2 8 8 0 mértékarányu felvételnél a 
hosszniérés eredményét 0 .1 , 1 : 1 4 4 0 vagy 1 : 7 2 0 
mértékaránynál pedig 0 . 0 5 ölben kell kifejezni. 
Nagyobb városok nagyobb mértékarányu felvételénél 
a kifejezendő legkisebb hosszat a pénzügyministerium 
esetenkint állapítja meg. 

109 . §. 

A hosszmérési különbzet hibahatára a 4. Számú 
táblázatban feltüntetett értékeket túl nem haladhatja. 

Igen kedvező mérési viszonyok közt (vizszintes, 
sima terepen) a táblázat I., átlagosan a II. és nehéz 
körülmények közt (lejtős, bozótos terepen) a III. rova-
tának értékei veendők. 

12* 
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Lépcsőzetes és lejtős mérés. 

Bemérési módok. 

157. §. 
Rendszeres felmérésnél az alaknak a vízszintes 

sikban való vetületét határozzuk meg, a miért is 
lejtős területen való mérésnél mindenkor a mért vonal 
hosszának a vízszintes síkra való vetületét kell meg-
állapítani. 

E czélból szelídebb hajlású lejtőn tett mérés-
nél a mérőszalag 10 vagy a szükséghez képest 5 
ölenkint szemmérték szerint vízszintes helyzetbe hoza-
tik és az illető hossz végpontja lefüggélyeztetik. 

Erősebb hajlású lejtőn vizszintezővel (libellával) 
vagy más erre alkalmas eszközzel vízszintes helyzetbe 
hozott mérőléczeknek lefüggélyezése alkalmazandó. 

111. §• 

Egyenletesen hajló lejtőknél a mérés lejtősen is 
végezhető, de ez esetben a vízszintes iránytól való 
eltérés, hajlásszög, szögmérő eszközzel megállapítandó 
és ennek segélyével a lejtős méret az 5. számú táblázat 
felhasználásával a vízszintesre levezetendő. 

A mennyiben ezen levezetés a hosszméréssel 
nem egyidejűleg, hanem akkor történik, a midőn a 
lejtős méretek a felvételi előrajzokba már bevezet-
tettek, későbbi tévedések elkerülése végett a leveze-
tett méret az eredeti fölé veres tintával bejegyzendő. 

Az eredeti lejtős méretet ily esetben már a 
bejegyzéskor meg kell jelölni és pedig ugy, hogy 
egyes méreteknél azok után, folytatólagos méréseknél 
pedig a mérési vonal elején és végén „1" betű 
Írandó. (1. 17 g. sz. mintán a 9 3 8 — 9 4 0 . és 9 4 5 . 
számú részleteknél.) 

112. §. 
Szabálytalan alakú részletek legczélszerübben 

rendezőkkel mérhetők be. 
A rendezők a metszéktengely fél hosszát álta-

lában meg nem haladhatják. Rendezőkkel meghatá-
rozott pontok alkalmas méretekkel mindig ellenőri-
zendők, illetve összekapcsolandók. Ellenőrző méret 
nélkül rendezőkkel kivételesen csak egyes s tovább 
ki nem ható pontok mérhetők be, az ily rendezők 
azonban birtokhatároknál a 10, művelési ágaknál 
pedig a 4 0 ölet tul nem haladhatják. 

A derékszögek kitűzésére csakis pontos és kel-
lőleg helyesbített eszközöket szabad használni. 

Hosszabb metszéktengelyeket, nemcsak a vég-
pontokon, hanem közbeesőleg is ki kell tűzni. 

113 . §. 

Meghatározott vonalaknak meghosszabbítására 
alapított bemérés csak azon esetben van megengedve, 
ha a meghosszabbítás az alapvonal harmad részénél 
és egyáltalában sík területen 30, lejtős területen 
20 ölnél rövidebb. Jelentősebb esetekben a meg-
hosszabbitandó vonal végpontjaiban mindig kitűzendő. 

114 . §. 

Keresztméréseknél lehetőleg rövid és egymást 
közel derékszög alatt metsző méretek használandók, 
fontosabb pontok ilynemű meghatározásánál azonban 
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Beltelkek bemérése. 

mindenkor ellenőrzésül még egy alkalmas harmadik 
méret is veendő. 

Egymásra támaszkodó s igy a kezelési különb-
zetet továbbvivő keresztméréseknek összehalmozása 
tilos. 

115 . §. 

A beltelkek bemérése czéljából fektetett mérési 
alaphálózat mindenkor kétszer megmérendő és mindkét 
mérési adat a 169. §. szerint szerkesztendő kitűzési 
vázlatba bejegyzendő. 

A mérés végleges értékéül a két jó mérés 
középértékét kell venni. 

Ha a két mérés közt meg nem engedett kü-
lönbzet mutatkozik (4. sz. táblázat), úgy az illető 
vonal harmadszor is megmérendő, az eredmény a 
fent emiitett vázlatba bejegyzendő, mig a hibás 
méret áthúzandó. 

116. §. 
A részletes bemérés — alaphálózaton — az 

utczavonal előre kijelölt törési pontjainak rendezőkkel 
való bemérésével veszi kezdetét, mely alkalommal 
az egyes telkek bemérésére tengelyül szolgálandó 
összekötő vonalak vagy rendezők kezdő- és vég-
pontjai megjelöltetnek és beméretnek. 

Az utczának összrendezőkkel bemért törési 
pontjai közt — szigorú csatlakozásban — beméret-
nek az egyes telkek, házak, stb. végpontjai, úgy, 
hogy ezúttal minden teleknek az utczavonalon levő 
szélességei is közvetlenül megmérve legyenek. Épü-
letek hossza és szélessége mindenkor közvetlenül 
megmérendő. 

Hasonlóan méretnek be az egyes telkek a szük-
séghez képest rajtuk átfektetett és a túlsó metszék-
tengelylyel közvetlenül, vagy közvetve összekötött 
vonalakból vagy a telkekbe bevetett merőlegesekből, 
mint alapvonalakból. 

Az egyes telkek bemérésére az utcza metszék-
tengelyén bemért és megjelölt ponton tett asztal-
állásból meghatározott iránysugár is szolgálhat alapul. 
Ily álláspont alkalmazásánál különös figyelem fordí-
tandó arra, hogy ott a mérőasztal szilárdan felállít-
ható és messzebb fekvő háromszögelt pontokra biz-
tosan tájékozható legyen. 

Az egyes telkeknek ilymódon bemért határ-
vonalai a szomszédos telkek határvonalaival, külö-
nösen a házak végeinél s főbb töréseknél, megfelelő 
méretek segélyével mindenkor összekapcsolandók. 

A bemérés lehetőleg a legegyszerűbb s igy 
legkevesebb kezelési különbzettel járó módon, méretek 
túlhalmozása nélkül, de úgy foganatosítandó, hogy a 
méretek kellő ellenőrzése és összekötése által a szoros 
összefüggés biztosi ttassék. 

Kültelkek bemérése. 

117 . §. 

Kültelkeknek felmérésére a czövekelésen kivül, 
illetve avval szerves kapcsolatban a bemérés nagyobb 
mérvben és oly módon alkalmazandó, hogy a beszerzett 
természetes méretekkel ne csak a részletek határvonala. 
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a térképen szerkeszthetők, hanem lehetőleg területeik 
is azok segélyével könnyen kiszámíthatók legyenek. 

Szabályos alakú és 40 öl szélességet ineg nem 
haladó részletek mindenkor bemérendők. 

A bemérés czövekek közt a 107. §. 2. bekez-
désében jelzett hosszakban, jelrudak közt azonban 
egészen 200 ölig terjedő hosszban, a részletek 
mindkét végén egyirányban haladólag folytatólagosan 
eszközlendő. 

Párhuzamos, de hajlott alakú részletek a gör-
bületekhez mérten több helyen átlószerüleg átmérendők. 

118. §. 
Ezen mérési vonalak, a területeknek természetes 

méretekkel való egyszerű kiszámithatása végett, lehe-
tőleg úgy fektetendők, hogy a részleteket merőlegesen 
messék, a miért is a dülővonalra nem merőlegesen 
csatlakozó részleteknél a mérési vonalakat lépcsőze-
tesen és úgy kell fektetni, hogy a mérési vonal és 
a részletek végpontjai közti legnagyobb távolság a 
113. §-ban megszabott határt túl ne haladja. 

119. §. 
Dülővonalakon (vakdülőkön) s keskenyebb dülő-

utak mentén a mindkét oldalról csatlakozó birtok-
részletek végpontjai — ha a mérési vonalak nem az 
előző 118. §. szerint, hanem a dülővonal (út) irányában 
alkalmaztattak — egy és ugyanazon mérési vonalon 
egyszerre mérendők be. 

Keskenyebb dülőutak mentén is ily eljárás 
azonban csak akkor alkalmazandó, ha az ütköző 
részletek szélesebbek s igy a mérési adatokban téve-
dések, kételyek lehetőleg ki vannak zárva. (17. g. 
számú mintában 891 . számú út mentén.) 

Hasonlóan alkalmazandó a bemérés a birtok-
részleteken áthaladó utaknál is, ha ezek 3 ölnél 
nem szélesebbek, árkokkal vagy sövénynyel szegélyezve 
nincsenek és ha a kétoldali mesgyék iránya pontosan 
találkozik. 

Ellenkező esetben, valamint ha az út mindkét 
oldalára más más tulajdonosok keskenyebb birtok-
részletei csatlakoznak, az út mindkét oldalán külön 
mérési vonalak fektetendők és a részletek ezeken 
külön, de mindig egyirányban haladólag bemérendők. 

Középutak, vasutak, árkok, vízmosások stb. 
által átszelt birtokok átszeléseiken is bemérendők, 
még pedig ha ezen átszelő természeti tárgyak széle-
sebbek vagy az átlátást meg nem engedik, akkor 
a bemérés ezek mindkét oldalán egyirányban hala-
dólag teljesitendő. 

120. §. 

A bemérésnél ennek lehető legegyszerűbb módja 
választandó, s igy a rendezőkkel való bemérés rend-
szerint oly szabálytalan alakok bemérésére használ-
tatik, melyek czövekelés által éppen nem, vagy csak 
nehézséggel és a pontosság rovására vehetők fel. 

Egyáltalában a bemérés czövekeléssel czélszerűen 
egyesitendő, úgy, hogy a felveendő csoport körvona-
lának törési pontjai és a beméréshez szükséges 
támpontok kiczövekelés, a részletek pedig a czövekek 
közt beméréssel határoztassanak meg. 
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Részletek kiczövekelésének lezárása a szelvényvonalnál. 

Községi határvonalak. 

Birtokosiktatások beszerzése. 

£. Részletes határozatok a czövekelésre. 

121. §. 

A szelvény részletes felvétele rendszerint csak 
a szelvényvonalokig terjesztetvén ki, az ezeken át-
haladó részletek czövekelése, illetve bemérése a 
személy vonal közelében, és pedig utóbbi esetben a 
részletekre merőleges irányban lezárandó. 

122. §. 

A szelvény vonalon túlhaladó oly részletek, 
melyek 60 ölön, illetve oly távolságon belül, hogy a 
térkép szabályszerű körül metszése által a szelvény-
vonalon túl felvett rész meg nem csonkittatik, még 
felvehetők: egészben lezárhatók. 

Ugyanily terjedelemben czövekelhetők a szel-
vényvonalon egészben túleső és külön birtokokat 
képező kisebb részletek is, de csak akkor, ha azok 
a munkába vett szelvényben — terepviszonyoknál 
fogva — könnyebben és pontosabban vehetők fel, 
mint a csatlakozó szelvényben; megjegyeztetik, hogy 
ez iránt a kiczövekelő segéd tartozik az osztályvezető 
határozatát kikérni. 

Ezen meghatározások túllépése, az eredeti fel-
vétel megóvása szempontjából, szigorúan tilos. (1. 
149 . és 3 2 8 . §-t.) 

123 . §. 

A szelvényvonalnál megszakított részletek végső 
pontjai a szomszédos szelvény czövekelése alkalmával 
— a szoros összefüggés tekintetéből — újból kiczö-
vekölendők, mig a szelvényvonalnál teljesen lezárt 
részletcsoportok körvonalainak csak főbb törési 
pontjait kell közös czövekekkel ellátni. (1. 181 . §-t.) 

1 2 4 . §. 

A községi határvonalak jeleikkel együtt a határ-
leirások szigorú figyelembe vételével czövekelendők 
ki. Ha a határvonal a határleirásban netán a valótól 
eltérve helytelenül volna leirva, vagy ha a határleirás 
óta határvita keletkezett avagy megszűnt, úgy a 
segéd erről az osztályvezetőnek jelentést tesz, ki 
póthatárleirás felvételéről gondoskodik. 

A 100 . §-ban meghatározott határrészletek egész 
kerületükben, mig a határszélen húzódó közös száraz 
vízmosások és termővé vált holt folyómedrek csak 
a valódi fenék középvonaláig, illetve a kijelölt határ-
vonalig czövekelendők. (1. 85 . és 101. §-t.) 

125. §. 

A czövekelés alkalmával az eljáró felmérési 
tisztviselő a tulajdonosok által kitűzendő névkarók és 
a kirendelt birtokbemondó segélyével, szigorú figye-
lemmel a 6 4 — 6 6 . §-ok határozataira, a birtokos-
iktatásra vonatkozó adatokat beszerzi. 

A tulajdonosok nevei és házszámai minden 
esetben gondosan összehasonlitandók a ház-, illetve 
betüsoros névjegyzékkel, a netaláni eltérések a birtok-
bemondó segélyével felderitendők, ha pedig ez a hely-
színén nem volna lehetséges, úgy ezen eseteket 
vasár- és ünnepnapokon a községházán a községi 
nyilvántartó vagy a meghívandó felek közremüködé-
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Művelési ágak kikülönitése. 

Czövekelés és bemérés ellenőrzése. 

Rendeltetése. 

Cx,/U+JL-a^i t / N v v ó t ^ 

pfr k^TilU. J^U 
Mertekaránya és öwefüflgáso. 

sével kell tisztázni. Kétes esetekben a telekkönyvi 
adatok, adás-vételi szerződések, hagyatéki végzések, 
vagy más, a birtoklásra vonatkozó okmányok is 
figyelembe veendők. 

126 . §. 

A művelési ágaknál azok állandó jellege szolgál 
irányadóul, miért is talajjavítás czéljából rétekből és 
legelőkből ideiglenesen felszántott területek ki nem 
különittetnek. 

Kétes esetekben — különösen belsőségeknél, 
legelőknél, réteknél, mocsaraknál — az érvényben 
álló kataszteri telekkönyvben megállapított művelési 
ág mérvadó. (1. 7 0 — 7 3 . , 7 8 — 9 5 . §-t és 104 . §. 
5. bekezdését.) 

127 . §. 

A czövekelés és bemérés helyességét tartozik 
az osztályvezető — és pedig kezdőknél nagyobb 
mérvben és gyakrabban — még a szelvénynek fel-
vétele előtt a helyszinén ellenőrizni; különös tekin-
tettel arra, vájjon a felveendő alakok hiven vannak-e 
kijelölve, a czövekek pontosan vannak-e a kijelölendő 
pontra helyezve, a felvételi előrajzon feltüntetett 
összekötések megfelelnek-e a helyszíni fekvésnek és 
a bemérések a 1 0 8 — 1 2 0 . §-ok értelmében vannak-e 
alkalmazva. Az észlelt hiányokat a segéd azonnal 
pótolni, illetve kiigazítani tartozik. 

J j t/^uZ^Pr 
V \ qk £ Jflolgátoli olörajz. ; 

128. g. j r , 

A felvételi clőrajz némi mérési segédeszközökkel, 
főkép azonban szabad szemmérték után eszközölt 
megközelítő felvétel, mely a kiczövekelt pontok szá-
mainak és a méreteknek feljegyzései mellett a rész-
leteknek alakját megközelítő hűséggel tünteti fel. 

E szerint ítéli meg a mérnök a felvétel irány-
sugarainak hosszát és összeköti a térképen megha-
tározott pontokat; abból veszi továbbá a birtokváz-
latok készítéséhez szükséges adatokat és végre ez 
van hivatva a helyszíni munkálatok kidolgozásánál 
vagy a későbbi összehasonlításoknál felmerülő két-
ségeket tisztázni. 

> v 129 . 

A -fetréteti előrajzok rendszerint ugyanazon 
mérték arányban készíttetnek, mint a térképek; bel-
telkek azonban mindenkor, kültelkek pedig akkor 
ha a részletek kisebb terjedelműek, illetve szélességeik 
átlag 4 ölön aluliak: kettős, sőt szükséghez képest 
négyszeres mértékarányban (1 : 1440 , 1 : 720 ) rajzo-
landók. 

Uradalmakról s nagyobb erdőségekről, ha a 
bemérés, illetve czövekelés csekély volta indokolja, a 
felmérési felügyelő előzetes engedélyével a felvételi 
előrajzok fél (1 : 5 6 6 0 ) mértékarányban is szer-
keszthetők. 

Egy egészen betöltött szelvény rendes mérték-
arányban négy egyenlő nagyságú és alakú -fr+vételi 
rtorajzból (negyedlapból) áll, melynek úgy egymás 
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CL V ^ a A ^ - v V ^ A 

Negyedlapok beosztása és számozása. 

közt, valamint a csatlakozó szelvények előrajzaival 
is tökéletes összefüggésben kell lenniök. 

130 . §. 

Ha nem egész szelvények vagy negyedlapok, 
hanem csak egyes csoportoknak nagyobb mértékarány-
ban való rajzolása szükséges, úgy kisebb csoportok 
a negyedlap keretvonalain kivül, vagy az üres térbe 
rajzolandók, nagyobb csoportokról azonban külön lapot 
kell szerkeszteni. 

Az ily területek az effész szelvényről készített 
rendes mértékarányu elerájz1)ah üresen maradnak és 
úgy ide, valamint a megfelelő nagyobb mértafcarányu 
rajzhoz azonos vonatkozási betűk, vagy egész dűlőt 
magában foglaló csoportoknál a dűlők nevei Írandók. 

A rendes mértékarányu előrajaoknak negyedlapjai 
a felső rétegben megkezdve és kelet felé haladva római / ' j n 
számokkal jelöltetnek, kétszeres mértékarányu elorajzulr-
nál a negyedlapok mindegyike négy részre osztatik és 
az eredeti egyes negyedlapok római szám jelzése 
hasonló módon betűkkel aláriin?íitih. Tpa, I/b, I/c, 
I/d, II/a . . . stb.) Négyszeres mériekaránynál az 
újból négy részre osztott lapok további aláosztása 
hasonló módon, de arab számokkal történik. 

a, 2 a, 3 
_J_, _ L . . . . stb.) «,4 6,/ 

r \ io 4 

Helyszíni szerkesztése.^ CA e w ^ ^ 

132 . §. 

Két negyedlapba vagy csatlakozó szelvénybe 

eső kisebb terület, ha a megfelelő tér rendelkezésre 

áll, egy lapon is rajzolható és ez esetben a valódi 

szelvényvonal vagy negyedlapvonal a szükséghez 

képest áthelyeztetik. 
A valódi szelvényvonal mindenkor teljes, a 

negyedlap és egyéb keretvonal pedig szakgatott veres 

Együttesen felmért községek felvételi eiorajzai 
folytatólagos összefüggésben rajzoltatnak, a két község 
területe pedig a közös határvonalon alkalmazott 
közmegegyezési jelzéssel egymástól elkülönítendő. 

> 134 . §. 

A helyszini szerkesztés előtt a negyedlapkerettel 
ellátott dorajy.ftlvba a térképén háromszögelt pontok 
a kitűzési vázlaton kitüntetett folyó számaikkal, 
szintúgy a már kész csatlakozó szelvények felvételi 
©lárajláíflAlí^^egyéb közös pontjai berajzolandók, a 
miből önként következik, hogy a czövekelés csakis 
teljesen kiháromszögelt szelvényben kezdhető meg. 

A fehéHrH~ifórajeoJc^M a—ff. SzáflW mmtátC 
-»zorint) a czövekeléssel és beméréssel egyidejűleg nyom-
ban a helyszínén vízálló fekete tintával vagy tussal 
szerkesztendök. Azoknak ír ónnal való rajzolása vagy 
jegyzetek alapján a szobában való utólagos szerkesz-
tése szigorúan tilos. • ' v f ^ ^ / j ^ C ^ 

Utánmérések adatai is a felvételi-
bejegyzendők és pedig veres tintával; a nagyobb 

10 

a^ l X Á 
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szabású, a felvételi előrajzba be nem illeszthető 
utánmérések adatai (vázrajzolása) egy külön, felvételi 
előrajz papírból készült negyedrét alakú kézi könyvbe 
jegyzendők, a hol az illető szelvény jelzését is fel 
kell tüntetni. E kézi könyv a felvételi előrajzhoz s 
azzal a felmérési munkálathoz csatolandó. 

A birtokrendezési vagy kisajátítási (103. §), 
valamint országos határrendezési munkálatokból 
(19/7. §. hatodik bekezdés) netalán átvett részek a 
Felvételi etőrajzban veres tintával (birtokhatárok szak-
gatott, községi, stb. határok ellenben teljes vonallal) 
ttintetendők fel. (1. még a 74 . §-t s a 17. a. számú 

A felvételi-elöraj*ok minden egyes negyedlapja 
az illető szerkesztő által aláírandó, valamint minden-
kor az is feljegyzendő, hogy a negyedlap mely időn 
át szerkesztetett. (1. 141. §-t.) 

135. §. 

Helyes összefüggés létesítése és elrajtolások 
elkerülése végett a czövekelő asztalkára erősített, 
negyedlap tájoló segélyével a helyszíni fekvéssel 
azonos helyzetbe hozandó. 

Az igy tájékozott lapon a felrajzolt és a hely-
szinén (csóvákkal) megjelölt pontokból nyert vissza-
metszés utján az asztalka álláspontja a szelvény 
bármely pontján meghatározható és az előrajzon fel-
tüntethető, ha onnét lehetőleg közel derékszögben 
fekvő két adott pont látható. 

Ezen lehetőleg közeli pontokból szerzett 
metszések mindig egy alkalmas harmadikkal ellen-
őrizendők. 

A visszametszés által nyert álláspontból kiinduló 
mesgyék és egyéb felveendő vonalak megirányzás 
és hosszmérés által berajzolhatok; megjegyezvén, 
hogy irányzás alkalmával az asztalkának mindenkor 
tájékozva kell lennie. 

Irányzásra 7 0 — 8 0 % hosszú - czélszerüen 
három élü — vonalzó használható. 

Fokozatos irányzás és a megirányozott vonalak 
hosszának felrajzolása által a felveendő alak az elő-
rajzon megszerkeszthető. 

Megjegyeztetik, hogy csupán csak rajzolás czél-
jából a távolságoknak pontos megmérése szükség-
telen, elegendő a lépésekkel való hosszmeghatározás. 

A rajzolás közben összehalmozódott kezelési eltérés 
a munka további folyama alatt fokozatosan eloszlatandó, 
mi végből — különösen szabálytalan alakú részlet-
csoportoknál — gyakrabban alkalmazott vissza-
metszések által a rajzolás helyessége folyton ellen-
őrizendő. 

A helyes rajzolásra, a felveendő alakok hű 
ábrázolására különös súly fektetendő; mert a szel-
vényvonalakhoz viszonyított helyzetet illetőleg 30 
ölnyi eltérés, az egyes részletek alakjában pedig a 
valósággal ellenkező elrajzolások vagy eltorzitások 
meg nem engedtetnek. 

Kezdőknek ajánlatos a részletek kiczövekelése, 
illetve rajzolása előtt az illető felvételi csoport kör-
vonalait, előzetesen meghatározni és irónnal bejegyezni, 
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hogy a csoportba eső részletek berajzolásánál a 
kezelési hiba könnyebben eloszlatható legyen. 

El nem fogadható felvételi előrajzok tekintettel 
a 143. , illetve 337. s következő §§-ban jelzett 
felelősségre és költségmegtéritésre a szükséghez képest 
újból szerkesztendők. 

136. §. 

Az egyes czövekek, a mennyiben az alaknak 
élesebb ki- vagy besarkalásait, sarokpontjait jelölik, 
kis körrel; mig tompaszögű töréseknél mulhatlanul 
a természeti hajlásnak megfelelő irányú szög-jegygyel 
( A V ) rajzolandók ki. 

A czövekek folyószámai a negyedlap északi és 
S déli keretvonalával párhuzamosan és — megkülön-

böztetésül a méret- és házszámoktól — erőteljesebb 
álló számokkal jegyeztetnek be. 

Birtokhatárvonalak feltűnően vastagabb, mig az 
egyéni birtokon belőli művelési ágak határvonalai 
vékonyabb teljes vonallal huzandók ki. A 74 és 103. 
§§-ok alapján feltüntetendő vagy más eszményi birtok-
határ-vonalak szakgatott veres vonalakkal jelöltetnek, 
valamint az osztási arányt vagy területet is ugyanily 
szinnel be kell jegyezni. 

137 . §. 

A méretek mindenkor tisztán, világosan és ha 
a hely megengedi, a mérés irányában ugy vezetendök 
be, hogy azok hovátartozása és számszerű értéke 
tekintetében kétség ne legyen. 

Utak, árkok vagy patakok szélességei minden 
egyes törési pontnál, ha azok egy oldalon czövekel-
tettek, beirandók. 

Folytatólagos mérések végértékei zárjelben 
tüntetendők fel, az alapvonaltól elágazó további 
mérési vonalak kezdőpontjainak méretei aláhuzandók, 
a hosszabbításra vagy irányra alapított mérési vona-
lak az irányul szolgáló pont vagy jel és számának 
megjelölése mellett nyiljelzéssel, mig a derékszögű 
rendezők talppontjuknál | jellel láttatnak el. 

• * - r l 3 8 . JL 

A fdrétefr-dőrajzban ugyancsak még a hely-
színén azonnal minden részletbe bevezetendő a műve-
lési ágak, adómentes területek, utak, árkok, vizek, 
stb. jelzése, a dülővonalok pedig keresztezéssel 
tüntetendők fel Kirajzolás tárgyát képezik még az 
állandó tárgyak is, mint: határdombok, mesgyekövek, 
kutak, utmutatók, keresztek, stb., továbbá berajzo-
landók a terep feltüntetésre alkalmas és szükséges 
egyéb adatok, mint: a kiczövekelés tárgyát nem 
képezett jelentéktelenebb patakok, főbb hegygerinczek 
élvonalai, fasorok, stb. A községi határvonalak köz-
megegvezési jelzései a hármas határpontoktól, illetve 
a szelvény- és lapkeret-vonalaktól 1 hüvelyknyi 
hosszban rajzoltatnak ki. A felvételi előrajzokba 
végre bevezetendők és veres szinnel megjelölendők 
a vizsgálati vonalak és asztalállások, valamint az 
innét megvizsgált pontokra vont iránysugarak. (A ki-
rajzolás módját illetőleg 1. 43. számú mintát.) 

10* 



X A ? Birtokosiktatás bevezetése. , 

Felvételi eiőrajzok megírása. 

139. §. 
Birtokosiktatásul a birtokos családi, utó- és eset-

leges mellékneve házszámával, idegen birtokosnál 
lakhelyével és ottani házszámával együtt a~&4—66; és 

SÄer«? szabatosan, érthetően és tisztán 
minden egyes birtoktestbe bejegyzendő. 

Kisebb részletekben birtokosiktatásul egyedül a 
házszám is szerepelhet, de csakis akkor, ha ez által 
az illető birtokos neve a házjegyzék segélyével két-
ségbevonhatlan biztossággal megállapitható. 

140 . §. 

Másnemű rövidítések — 
tos feltüntetése szempontjából 

birtokosiktatásnak., biz-
— tiltvák. Ha tehát 

kisebb területü részletekbe a birtokosiktatásnak szük-
séges teljes bevezetése teljesíthető nem volna,) úgy 
ez a negyedlaj) keretén kívül, az üres térben, vagy 
külön lapon foganatosítandó és hovatartozása azonos 
vonatkozási betűk bejegyzése által jelzendő (a, b, c . . . 
aa, bb . . .). Megjegyeztetik, hogy ezen eljárás csak 
a nagyobb részletek közt szórványosan előforduló 
kisebb részleteknél engedtetik meg, mig ezeknek zárt 
csatlakozásban álló csoportjait mindenkor nagyobbított 
mértékarányban kell szerkeszteni, hogy a birtokos-
iktatás a kellő mérvben hiánytalanul teljesíthető 
legyen. 

Nagyobb, több negyedlapon feltüntetett birtok-
testeknél a birtoklás bejegyzése minden negyedlapon 
megújítandó. Ugyanazon birtokhoz tartozó, de a 
művelési ágak különböző volta folytán vagy egyéb 
okból elkülönített részeknek a birtoklás tekintetében 
való együvétartozása kapcsolójelekkel ( ^ O feltün-
teten^d. ' r 

Jl £vu/\Ar> • ^ ; ^ »ti w ^ u ^ w 
A—felvételi előrajzokba a 17 a— g és 42. számú 

mintákon feltüntetett nagyságú és jellegű irásnemben 
bevezetendők: a község, helységek, telepitvények, 
puszták, majorságok, üdülök (aldűlők), közlekedési 
utak (útszakasz), egyes épületek, gyárak, hámorok, 
romok, történelmi halmok, nagyobb erdőségek, hegyek, 
csúcsok, völgyek, vizek, patakok és folyók elne-
vezései, utóbbiaknál a vízfolyás iránya még nyíllal is 
jelzendő, továbbá a határvonalakat tartalmazó szel-
vényekben a határvonalon kivül eső térbe a csatla-
kozó község, vármegye vagy államnak neve, a 
határjelek számai és egyéb jelzései, nemkülönben 
azon községek nevei, a hová az áthaladó köz- és 
vasutak vezetnek, vagy ott elágaznak. 

A negyedlapokra a kereten kivül balról fent 
beírandó a negyedlap száma, a község neve és a 
szelvény megjelölése, valamint a középen a mérték-
arány fekete, felül jobbról pedig a szelvénynek lap-
száma ve^ves szinnel. A kereten kivül alul fekete 
szinnel bejegyzendők végre a felvételi előrajznak a 
térképpel és birtokvázlattal 143. és 2 0 4 §. sze-
rtftt" 

eszközlendő összehasonlítására, v4L_252r-§-ban 
Kr- megállapitott összeegyeztetésére-és a 13 4-r^t»rtchTn*tren 

^ a fwveteli elorajz szerkesztésére vonatkozó záradék. 
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Összehasonlítása. 

Zárhelyszinelés és záradék. 

Főczim. 

157. §. 

Felvételi előrajzoknak bárminemű szinezése mel-
lőzendő. Együttes felmérésnél az oly negyedlapok, 
melyek mindkét község előrajzát tartalmazzák, mind-
két község nevével és lapszámával látandók el; meg-
jegyezvén, hogy az illető szelvény lapszáma elé a 
megfelelő község nevének első betűje is bejegyzendő. 

1 4 3 . §. 

A mérnök a térképen előállított mjndftn össze-
köttetésért felelős; mig a felvételi elörajzban elő-
forduló összekötési, mérési és egyéb hibák a segédet 
terhelik. 

Mihelyt valamely szelvény térképe lehúzatott, 
illetve birtokvázlata jplkjís^ült, a mérnök összehason-
lítja a 

-élőrajzrrt a térképpel, a segéd 
ellenben ugyanazt a birtokvázlattal; ennek meg-
történte igazolásául mindkettő kötelessége ekkor a 
felvételi előrajzban minden egyes részletet veres tin-
tával irt láttamozási jellel ellátni és az előrajz minden 
lapját a megfelelő záradékkal aláírni és ennek idejét 
is bejegyezni.-ttr~T3-l. éo 2047 §-okat.) 

Tartozik továbbá a mérnök a felvételi előrajzokat 
alakilag, tehát kirajzolás és megírás tekintetében is 
ellenőrizni és meggyőződni arról, vájjon a birtokos-
iktatás a kellő gonddal és a vonatkozó szabályok 
ti gyelembe vételé vei eszközöltetett- e. 

Az összehasonlítás alkalmával felfedezett hibák ^ * 
s- ielmérült észrevételek a 147. §. szerinti hiba"-l 
ivbe vezetendők. 

144 . §. 

A 2 1 4 . §. alapján megejtendő zárhelyszinelés 
alkalmával bejelentett vagy egyébként feltalált min-
dennemű eltérések a felvételi előrajzokban is azonnal 
veres tintával helyesbítendők, minek hiteléül a 145 . §. 
szerint készítendő főczimen ezen körülmény következő 
záradék aláírásával igazolandó: A zárhely színei ésnél 
bejelentett és feltalált eltéréseket kijavítottaMint-
hogy pedig a felvételi előrajzok a felmérési mun-
kálatnak alapját képezik és sokszor a birtokvázlatokat 
is helyettesithetik, ennélfogva az első szelvény első 
lapjának és az utolsó szelvény utolsó lapjának hát-
oldalára a 2 1 8 . §. szerint a birtokvázlatokra vezetett 
záradék a helyszínelő bizottság által következőleg 
lesz rávezetendő és a bizottság tagjainak aláírásával 
ellátandó: 

„N . . . község (város) . . . szelvényből álló 
birtokvázlatainak mindegyik szelvénye czimlapján 
a következő záradékkal láttatott el: „A jelen birtok-
vázlaton felvett birtoklási adatok a zárhelyszineléskor 
alulírottak által megvizsgáltatván, a magánjogi igények 
érintetlen hagyásával helyeseknek találtattak." (Kel-
tezés.) 

145 . §. 

Minden község felvételi előrajzai — együttes 
felmérésnél közösen — főczimmel látandók el, mely 
a térképek főczimével lényegileg egyezően a 15 a — b . 
Számú minták szerint szerkesztendő. 

/ 
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Segédek bevezetése, támogatása és ellenőrzése. 

Hibaivek. 

A felmérés (felvétel) szabályszerű mertékaránya, kerete 
és módszere. 

Felvétel a szelvenyvonalon túl. 

157. §. 

A felvételi előrajzok a felvételi munkálat egyik 
legfontosabb részét képezvén, azoknak minden tekin-
tetben helyes szerkesztésére kiváló gond fordítandó. 

Az osztályvezetőnek kötelessége a segédet kellő 
útbaigazítással ellátni és támogatásban részesíteni, 
kezdő tisztviselőket kioktatni és rendszeresen beve-
zetni, ez irányban fáradságot és időt nem kiméivé 
odahatni, hogy a kezdő tisztviselő hivatása teljesíté-
séhez szükséges mindennemű gyakorlati ismereteket 
mielőbb elsajátítson. A segéd pedig köteles a mérnök-
nek a szolgálati és műszaki szabályokkal nem ellen-
kező s a szolgálatból folyó mindennemű rendelkezéseit 
és útasitásait készséggel teljesíteni, útbaigazításait 
követni és egyáltalában kellő szorgalommal és komoly 
igyekezettel azon lenni, hogy a kellő ismereteket 
megszerezve, fontos hivatását kifogástalanul betöltse. 

147 . §. 

A mérnök (osztályvezető) tartozik a beosztott 
segédnek minden munkálatát gondosan ellenőrizni és 
úgy a helyszinén, mint az irodában is tüzetesen meg-
vizsgálni, a segédet minden hibára és hiányra figyel-
meztetni, azok helyesbítésére felhívni s egyúttal a 
hibákat avagy hiányokat szelvényenkint a 18. számú 
minta szerinti hibaivbe foglalni, a kijavítást vagy 
pótlást pedig szigorúan ellenőrizni. A hibák kijaví-
tásának vagy hiányok pótlásának megtörténtét a 
hibaiven a segéd, ennek ellenőrzését pedig ugyanott 
a mérnök aláírásával igazolja. 

A hibaivek a felügyelőnek vizsgálata alkalmával 
bemutatandók, ki a helyesbítések és pótlások meg-
történtéről meggyőződést szerez és a hibaiveket a 
lelethez képest láttamozza. (1. 2 4 3 . §-t.) 

G. Eljárás a helyszíni felmérésnél. 

1. Általános szabályok. 

148. §. 

A részletes felvétel rendszerint 1 : 2 8 8 0 mérték-
arányban, mindenkor pedig 25 hüvelyk hosszú és 20 
hüvelyk széles szelvénykeretek (szelvények) szerint 
történik, minek folytán egy ilyen szelvény 5 0 0 • 
hüvelyket, vagyis a rendes mértékarányban ugyan-
annyi kataszteri holdat tartalmaz. 

A részletes felmérés rendszerint mérőasztal 
segélyével történik; különleges esetekben, nagyobb 
városok beltelkeinek felmérésénél, vagy más különben 
is a midőn a pénzügyministerium azt elrendeli, a 
mérőasztal használatának mellőzésével háromszögelési 
és sokszögelési eljárás nyerhet, illetve nyer alkalma-
zást. Utóbbi eljárás részletes szabályozása a három-
szögelési utasításban foglaltatik. 

149 . §. 

A szelvényvonalon túl eső teriiletek csak akkor 
vehetők fel ugyanazon lapra, ha ez a munkába vett 
szelvényben terepviszonyokból kifolyólag pontosabban 
és czélszerübben eszközölhető; de csakis oly terje-
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Szelvényvonalak áthelyezése. 

Felvétel nagyobb mértékarányban. 

delemben, hogy az eredeti felvétel a szelvénylapoknak 
későbbi körülmetszése által meg ne csonkittassék. 

Ha a szelvényvonalon túl felvett terület községi 
határvonal által le van zárva, a felvételen áthaladó 
szelvényvonal-rész pontozva huzatik ki. (1. 122. , 2 5 9 . 
és 3 2 8 . §-t.) 

150 . §. 

Nehéz terepviszonyok folytán a felügyelőnek 
előzetes beleegyezésével, a szelvényvonalon túl eső 
területek, bár a 122 . §. korlátait túlhaladnák is, 
kivételesen ugyanazon lapon háromszögelhetők; de 
csakis akkor, a midőn ezen területek községi határ-
vonal által lezárt egészet, illetve külön szelvényt 
képeznek és az illető egész területen elhelyezett 
minden jel a szelvényvonalon túl rendelkezésre álló 
papiron kivétel nélkül teljesen és pontosan meg-
határozható. 

Megjegyeztetik azonban, hogy a részletes fel-
vétel mégis mindenkor az illető szelvénylapon lesz 
eszközlendő, melyre a végből a háromszögelt pontok 
a legnagyobb gonddal átvitetnek. 

1 5 1 . §. 

Oly esetekben, a midőn több csatlakozó szel-
vénybe eső egész terület czélszerüen egy lapon is 
felvehető, a közös szelvényvonal a szükséghez képest, 
de mindenkor egész hüvelykek szerint áthelyeztetik 
és a két vagy több tulajdonképeni szelvény csak 
egy felvételi lapot fog képezni. 

A valódi szelvényvonalak teljes, a keletkezett 
keretvonalak pontozott vonallal, a felvételen áthaladó 
közös szelvényvonal pedig csak a lapkereten túl egy 
hüvelyknyi távolságig huzatnak ki. 

Hasonló szelvényvonal-áthelyezés alkalmazható 
azon czélból is, hogy az illető szelvény felvételének 
megkönnyitése végett a szomszédos kiinduló pontok 
a felvételi lapra felrajzolhatók és igy a háromszöge-
lésre vagy felvételre felhasználhatók legyenek. 

A szelvény vonalaknak a szelvény lapokon való 
ezen eltolása mindazonáltal csak elkerülhetetlenül 
szükséges esetekben, kivételesen alkalmazható, hogy 
későbbi határváltozások, átcsatolások átvezetése végett 
a szelvénylapok megújításának szüksége elkerültessék. 
Ez okból a szelvényvonal eltolásánál figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy a keretvonalon túleső fel-
vételek elő ne forduljanak. 

152 . §. 

Városok és községek beltelkei, egyes határ-
részek, sőt községek egész határterületei is, a meny-
nyiben túlnyomólag igen kis területü s egyébként is 
értékesebb részleteket tartalmaznának: kétszeres, 
illetve négyszeres ( 1 : 1 4 4 0 , 1 : 7 2 0 ) mértékarányban 
veendők fel. 

Egyes kisebb határrészek ilynemű felvétele iránt 
a felmérési felügyelő, beltelkek vagy egész határok 
felvétele iránt a felügyelő előterjesztésére a pénzügy-
ministerium határoz. 



139. §. 

Egyes határrészek vagy beltelkeknek nagyobb 

mértékarányban felvett melléktérképei az általános 

szelvényrendszer beosztása és tájékozása szerint szer-

kesztendők és pedig ugy, hogy az igy felvett terület 

kerülete a rendes mértékarányu szelvényben feltün-

tetett kerülettel azonos legyen. 

Az illető terület a rendes mértékarányú térképen 

üresen marad és abba csak is a melléktérképre való 

vonatkozás: „Lásd melléktérképet" vezetendő be. 

154. §. 

Apró részleteknek csekély terjedelmű csoportjai 

a szelvénykereten kivül égtáj szerinti tájékozással 

tüntetendők fel mértékarány megjelölésével és mindkét 

helyen alkalmazandó azonos vonatkozási betűk be-

jegyzésével. 

Ily csoportok, a később bekövetkezhető határ-

átcsatolások átvezetése szempontjából, az üres térben 

nem tüntethetők fel, hanem ha a szelvénykereten 

kivül el nem férnének, mindenkor melléktérképen 

szerkesztendők. A község határában szórványosan 

előforduló több ily apró csoport egy, szükséghez 

képest több melléktérképen égtáj szerinti tájékozással 

tüntetendő fel és az egyes csoportok a rendes mér-

tékarányu térképen a melléktérképre való hivatko-

záson felül még vonatkozási betűkkel (A, B, stb.), 

a melléktérképen pedig azonos betűkkel és a főtérkép 

lapszámaival valamint a megfelelő mértékaránynyal 

is megjelölendők. (1. 308. §-t.) 

155. §. 

Nagyobb határrészek, belsőségek vagy egész 

határoknak nagyobb mértékarányu felvétele, ha az nem 

kataszteri szempontból, hanem az illető község czél-

jaira és kivánságára történik, csakis a község előzetes 

kérelmére és a felmerülő költség, illetve költségtöbblet 

megtéritése mellett, a pénzüuyministerium előzetes 

engedélye alapján foganatosítható. 

156. §. 

Ha valamely község határában nagy terjedelmű 

s csekély termőképességgel biró részek — mint 

erdőségek, legelők, havasok — fordulnak elő, ily 

összefüggő területek, sőt hasonló okokból egész 

községek félmértékarányban (1 : 5760) is vehetők 

fel, ha ez a helyszíni munkára nézve nevezetes 

időnyereséget eredményezne. 

Erre nézve azonban mindenkor a pénzügy-

ministeriumnak előzetes engedélye kikérendő. 

157. §. 

A félmértékarányban felvett szelvénylapok a 

szabályszerű 1 :2880 értékarányba átváltoztatandók 

akkor, ha a félmértékarányu felvétel a község terü-

letének kisebb vagy köröskörül rendes mértékarány-

ban felvett részek által bezárt területére szorítkozik. 

Az átváltoztatás mindkét lapon irónnal pontosan 

megvont hüvelykvonal-hálózatból kiindulva körző se-

gélyével, esetleg sok pont átrakása esetében összren-

Felvétel félmértékarányban. 
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Községek együttes felmérése. 

Községi határvonalak és határrészletek. 

dezök vagy pedig rajzmásoló készülék (pontograf) 
alkalmazásával történik. 

A részleteknek számozása és területi kiszámí-
tása, valamint a kirajzolás és egyéb kidolgozás az 
átváltoztatás folytán keletkezett rendes mértékarányu 
szelvényen eszközlendő, mig a félmértékarányu lapok 
melléktérképekként szerepelnek. 

Az esetben, ha a félmértékarányu felvétel a 
község területének nagyobb részére vagy a község 
egész területére kitérjedőleg lesz megengedve, akkor 
a rendes (1 : 2 8 8 0 ) mértékarányba való átváltoztatás 
elmarad. E tekintetben az engedélyt a pénzügyminis-
teri um a félmértékarányu felvétel engedélyezésével 
egyidejűleg adja meg. 

Utóbbi esetekben azonban kisebb terjedelmű 
részletek csoportjai a 153 . és 154 . §§-ok alapján 
nagyobb mértékarányu külön melléktérképeken tün-
tetendők fel. 

158 . §. 

Kisebb községeknek hosszan elnyúló vagy egy-
másba ékelt határterületei együttesen, vagyis egy 
szelvénybe eső csatlakozó területük ugyanazon szel-
vényen is felvehetők, ha ez által a helyszíni munka 
nevezetesen megkönnyíthető. 

Az együttes felmérést a felügyelőség előterjesz-
tésére a pénzügyministerium rendeli el. 

159 . §. 

Területileg össze nem függő (I., II., stb. rész) 
község egyes részei más-más községekkel együttesen 
nem mérhetők fel, nehogy egy és ugyanazon község-
nek térképei elkülönítve nyerjenek elhelyezést. 

160. §. 

A községi határvonalak a határleirásoknak szo-
ros figyelembevétele mellett mindkét csatlakozó köz-
ségben külön veendők fel. Ily határvonalaknak egyik 
község térképéből a másikéba való átvitele szigorúan 
tilos. 

Határviták esetében, ha azok a részletes fel-
mérés idejében kiegyenlítve még nem volnának, a 
vitás terület a 41 . , 99. , és 124. §§-ban megálla-
pított elvek szerint veendő, ha pedig a határvita 
a részletes felvételt megelőzőleg már megszűnt volna, 
úgy a határvonal a megegyezéshez képest vétetik 
fel, erről azonban egyúttal póthatárleirás is szer-
kesztendő. (1. 56 . és 99 . §-t.) 

161. §. 

A hat árrészletek mindkét csatlakozó községben 
pontosan felveendők és úgy ezek körvonalai, mint 
rajzi felezésük által nyert középvonalaik összhang-
zásba hozandók. 

Határfolyók menti csatlakozó községek lehetőleg 
egy időben (évben) mérendők fel. Határfolyók két 
oldalán fekvő községeknek különböző időben történő 
felvételénél a határrészietet illetőleg a 197 . §. 4. 
pontjában foglaltak mérvadók. (1. 100 . §-t.) 

Ha a csatlakozó község korábban már felmé-
retett, a határfolyók időközi változásai folytán a 

H 



szomszéd községben előállott változások a kataszteri 
munkálatok szerves kapcsolata érdekében mérnökileg 
megállapitandók és a 197. §. harmadik bekezdéséhez 
képest érvényesitendők. 

1 6 2 . §. 
Állami és országos határvonalak az esetben, 

ha azok vegyes bizottságilag megállapittattak s az 
országos kataszteri felmérés közbenjötte mellett há-
romszögösen felmérettek, újból fel nem mérendők, 
hanem a háromszögös felvétel szerint a felvételi lapon 
változtatás nélkül szerkesztendők; kiemelvén, hogy 
ezen átvétel csak a szigorú értelemben vett határ-
vonalra terjed ki, mig a határmenti birtokrészletek, 
művelési ágak, utak, esetleg határt képező vizeknek 
uj partjai önértőleg újonnan felveendők. (1. 45. §. b) 
51. §. d) pontját, továbbá 99. §. utolsó bekezdését, 
valamint a 197. §. hatodik bekezdését.) 

Mihelyt valamely községben az állami vagy 
országos határvonal egész szakasza térképeztetett, 
illetve a térképen tussal kihúzatott, a határszakasz 
térképének másoló papiron készült és a felmérési 
felügyelő által megvizsgált másolata késedelem nélkül 
a pénzügyministeriumhoz felterjesztendő. 

163. §. 

Gyümölcsfák kivágatása tilos, erdőségekben át-
vágások s nagyobb ritkitások pedig kerülendők. E 
helyett más, a szabad kilátást elősegitő módozatok 
használandók, mint pl. fákra alkalmazandó kicsó-
vázások. 

Kisebbszerü, csekélyebb kártétellel járó s valóban 
szükséges ritkitások az illető tulajdonosnak közben-
jötte és kivánságának lehető figyelembe vétele mellett, 
a tulajdonos távollétében pedig a községi elöljárónak 
jelenlétében végzendők. 

Asztalállások helyéül lehetőleg oly pontok válasz-
tandók, a hol a veteményekben kár nem okoztatik. 

2. Műszerek és segédeszközök. 

164. §. 

A részletes felmérésnél az illető tisztviselők 
által saját költségükön beszerzendő következő mű-
szerek és eszközök szükségesek. 

a) A felmérési felügyelőnek (felügyelőségi veze-
tőnek) : 

felrakó műszer léptékkel, körző, területszámitó 
szorzókörzővel, szabványos ölrud vagy ezt helyettesitő 
megfelelő pontos (5 — 1 0 öl hosszú) aczélmérőszalag 
s ellenőrzési teendőihez egyáltalán szükséges egyéb 
mérnöki eszközök; 

b) az osztályvezetőnek : 
mérőasztal négy (mintegy 68 /88 cm. méretű) 

táblával és táblavédő tokkal, magassági körívvel el-
látott távcsöves vonalzó, a szelvénykeret felrakásához 
egy nagyobb és más használatra egy kisebb felrakó 
műszer, vízszintező, nagyobb (legalább 8 cm. átmé-
rőjű tájoló, 10 öles aczél- és vászon-mérőszalag, 
szabványos ölrud, 90 fok kitűzésére szolgáló eszköz, 
függélyező, nagyobb ernyő, mérczék, területszámitó 

Kártételek kerülése. 

Műszerek. 
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Mérnöki műszerek ellenőrzése és helyesbítése. 
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>. , •• •• , -ti 
Kitűzés általában. 

Kitűzésnél használandó jelrudak. 

Eljárás a kitűzésnél. 

szorzó körzővel, átlátszó lemezből készült szögfelrakó, 
jelző kürtök, továbbá a szükséges különféle körzők, 
kihúzó tollak, vonalzók, festék- és rajzszerek; 

c) a beosztott tisztviselőnek: 
czövekelő asztal, kisebbszerü tájoló, irányvonalzó 

10 öles aczél- és vászon-mérőszalag, 90 fok kitűzésére 
szolgáló eszköz és a szükséges festék- és rajzszerek. 

Ha a felmérés háromszögelési és sokszögelési 
módszer szerint történik, a szükséges szögmérő mű-
szerek hivatalból adatnak. 

A felvételi előrajzok, térképek, birtokvázlatok s 
egyéb munkarészek szerkesztésére szükséges rajz-
papirokkal és nyomtatványokkal a felmérési tiszt-
viselők, hivatalos pecsétnyomókkal pedig az osztály-
vezetők hivatalból láttatnak el. 

165 . §. 

A felmérés végrehajtására szolgáló műszerek és 
eszközök mindenkor jókarban tartandók, különösen 
pedig súly fektetendő a távcsöves irányvonalzónak a 
19. Számú melléklet szerint való helyesbitésére, továbbá 
a vízszintező, szögtüző s hosszmérő eszközök gondos 
ellenőrzésére s esetleg szükségessé váló helyesbitésére. 

Helyesbittetlen vagy általában hibás műszerek 
használata tilos. A műszerek a felmérés megkezdése 
előtt, sőt munka közt is gyakrabban és alaposan 
megvizsgálandók és helyesbítendők. 

A felmérési felügyelőségek vezetőinek szabványos 
ölrudai (aczélmérőszalagjai) ellenőrzés végett minden 
év márczius hónapjában (netaláni sérülés esetén annak 
idején) a m. kir. háromszögelő hivatalhoz hivatalból 
beküldendők. 

3. Részletes vagy rajzi háromszögelési hálózat kitűzése. 

166. §. 

A szelvénylapon adott háromszögelési pontok ter-
mészetszerűleg nem elegendők arra, hogy a felveendő 
terep minden része belátható és igy felmérhető legyen, 
azért szükséges az illető területet jelrudakkal, csó-
vákkal kitűzni és ezek meghatározása által egy oly 
szűkebb háromszögelési hálózatot alkotni, melyből az 
egyes részletek felmérhetők lesznek. 

167 . §. 

A részletes hálózati pontok kitűzésére 4 méter 
hosszú és 5 centiméter vastag, egyenes póznák vagy 
léczek használtatnak, melyek felső végükön 50 cm. 
hosszú és 16 cm. széles, keresztalakban rászögelt 
két deszkával vagy zsindelyekkel látandók el. Az 
igy előkészített és bemeszelt csóvák a földbe ásott 
60 cm. hosszú és 6 cm. belső világossággal biró 
faszekrényekbe — tokokba — függélyes helyzetben 
beékeltetnek. A tokok esetleg zsindelyek által is 
pótolhatók. 

Fákra hasonló alakú, esetleg hosszabb, könnyű, 
de eléggé szilárd, csóvák szegeltetnek fel. 

168. §. 

A részletes kitűzést maga az osztályvezető 
végzi, ki a dűlők végpontjain és főbb görbületein a 

l i* 
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Kitűzési vázlat. 

Szelvénykeret és háromszögelési pontok felrajzolása. 

Háromszögtani háromszögelés helyszíni ellenőrzése. 

belsőségek utczatorkolatain, a magaslatokon, továbbá 
a szelvénysarkok közelében és végre a szelvény- és 
határvonalak mentén körülbelül 2 0 0 — 3 0 0 ölnyi 
távközökben csóvákat helyez el. 

A részletes háromszögelési hálózatba bevonandók 
a természetben található állandó tárgyak, mint: ke-
resztek, kutgémek, egyedül álló épületek kéményei, stb. 

A kitűzésnél fősúly fektetendő arra, miszerint 
a csóvák úgy helyeztessenek el, hogy azok az adott 
háromszögelési pontokból meghatározhatók és azok-
ból a felveendő terep felmérhető legyen; miért is 
változatos hajlású vagy korlátolt kilátású terepen több 
jelrud elhelyezése lesz szükséges, mint nyilt és sik 
területen. Oly terepen, a hol a részletek a 117 — 1 1 9 . 
§-ok szerint beméréssel határoztatnak meg, a kitű-
zésnél a bemérésekhez szükséges alapvonalakra is 
figyelemmel kell lenni. 

169 . §. 

A kitűzés alkalmával egyidejűleg a 16. számú 
minta szerint és rendesen 1 : 5 7 6 0 mértékarányban 
kitűzési vázlat is készítendő. 

E be bevezettetnek a háromszögelési pontok, a 
kitűzött és folyószáinozott csóvák, a terepen létező 
és állandó feltűnő tárgyak, berajzolandók továbbá a 
közlekedési és dülőutak, vasutak, csatornák, folyók, 
patakok, hegygerinczek és a községi határvonalak; 
e vázlatban jelzi egyszersmind a birtokrészletek 
tekvését és teszi meg végre a mérnök a czövekelés 
menetére vonatkozó s a beosztott segéd által fel-
használandó megjegyzéseit is. 

4. Rajzi háromszögelés. 

170 . §. 

Az asztallapra tojásfehérnye-habbal felragasztott 
velinpapiron — miután jól megszáradt — a mérnök 
megszerkeszti a szelvénykeretet, és pedig először a 
nagy felrakó műszerrel felrajzolja az egyik átlót 
( 3 2 - 0 1 6 hüvelyk vagy az 1 : 2 8 8 0 mértékarányban 
1 2 8 0 64 öl) és ennek végpontjaiból felrakott. 8 0 0 és 
1 0 0 0 öles méretek metszései által szerkeszti a szel-
vénykeret másik két sarokpontját. 

Ellenőrzésül leméretik a második átló is. Ha 
ezen ellenőrzésnél 0*3 ölnél nagyobb különbözet 
mutatkozik, ugy a szelvénykeret újból szerkesztendő. 

A szelvénykeret oldalainak felrakása alkalmával, 
és pedig a szoros összefüggésre való tekintetből egy-
idejűleg fel kell rakni a hüvelykbeosztást és a három-
szögelési pontok adatait is. 

Az utóbbiaknak irónnal való gondos összekötése, 
illetve ezek metszése által feltüntetett háromszögelési 
pontok — alapját képezvén a további eljárásnak — 
felrajzolásuk tekintetében nemcsak az összrendezők 
újból való felrakása által, hanem a pontok egymás-
tóli távolságainak a számitás adataival való össze-
hasonlítása által is szigorúan megvizsgálandók és 
biztositandók. 

171. §. 

A háromszögtani háromszögelési pontoknak a 
természetben s a rajzlapon való megfelelő kapcsolatos 
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helyzete az illető szelvény részletes rajzi háromszö-
gelése alkalmával első sorban megvizsgálandó. E végből 
az egyik háromszögelési ponton felállított mérőasztal 
a legtávolabbi pontra, esetleg a szomszéd szelvény-
nek valamely alkalmas pontjára kiszámított irány-
sugárral tájékoztatik, a többi háromszögelési pont 
megirányoztatik és meg vizsgál tátik vájjon a húzott 
irányvonalak a felrajzolt pontokat tökéletesen metszik-e. 

Csekély, és csak a felrajzolás fogyatékosságá-
ban rejlő, 0*3 ölet meg nem haladható eltérések a 
rövidebb oldalakban arányosan elosztandók, mig 
nagyobb hibák — melyek rendesen csak a rendező-
adatok elírása folytán állhatnak elő — az eredeti 
alaplapok és a helyszínrajzi leírások adataival való 
összehasonlítás által felkutatandók és helyesbítendők. 

Ha azonban az eltérés oka ki nem kutatható, 
ugy erről a felügyelőség a hibás háromszögelési 
pont rajzi háromszögelése utján nyert (s vázrajzilag 
is feltüntetett) összrendezőinek közlése mellett a 
háromszögelő hivatalt értesiti, a melynek köteles-
sége leend a hibás pont számítását átvizsgálni és a 
helyes adatokat a felügyelőséggel sürgősen közölni. 
A mérnök e közben szükség szerint más szelvényt 
vesz munkába. 

A háromszögtani háromszögelés adataiban netalán 
jelentkező hibákról, ezek okairól s miként történt 
kiküszöbölésükről úgy az illető felmérési felügyelőség, 
mint a háromszögelő hivatal a pénzügyministeriumhoz 
esetről-esetre külön jelentést, tesz. 

172 . §. 

A háromszögelendő pontok meghatározása, az 
adott háromszögelési pontokon központosán felállított, 
vizszintesitett és a legtávolabbi pontokra szigorúan 
tájékozott mérőasztalon rendszerint elömetszéssel tör-
ténik, mely alkalommal a mérőasztalnak a későbbi 
álláspontokból leendő biztos tájékozása czéljából az 
egyes csóváknak felrajzolt irányzásai a szelvénykere-
ten kivül mindkét oldalon megjelölendők. (őrvonalok.) 

Első asztalállásul mindenkor az adott alap-
» 

vonalak leghosszabbikának egyik végpontja haszná-
landó, és csak ugyanazon alapvonal másik pontján 
tett asztalállás után eszközölhetők fokozatosan kiseb-
bedő adott alapok szerint a többi állások. 

Egyes pontok oldalmetszés által is határozhatók 
meg, de csak azon esetben, ha a tájékozás az oldal-
metszésnél nagyobb. 

A kitűzött pontok csak akkor tekinthetők biz-
tosan meghatározottaknak, ha két, egymást közel 
merőlegesen metsző irányzás legalább egy harma-
dikkal ellenőrizve van, illetve, ha az összes illető 
irányvonalak ugyanegy ponton haladnak át. 

Háromszögelési asztalállás a felvételi szelvénylap 
minden háromszögtani háromszögelési állópontján 
teendő. 

A rajzi háromszögelésnél támtű használata tilos. 
A fentiek szerint meghatározott csóvák a pon-

toknak további megirányzására felhasználhatók. 
A szelvényvonalak és községi határvonalak 

mentén meghatározott közös pontok nem .vihetők át 
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Háromszögelés félmértékarányban. 

Háromszögelt pontok megjelölése a térképen. 

Felvetel tájrészenkint. 

a csatlakozó szelvény vagy község térképébe; hanem, 
mivel ezek a szelvények és községek közötti csatla-
kozásnak alapul szolgálnak, mindkét helyen külön 
háromszögelendők. 

173. §. 

A részletes felmérés czéljaira közvetlenül szol-
gáló IV. rendű háromszögelési hálózat kitűzésénél 
kiváló gond fog ugyan fordíttatni arra, hogy minden 
szelvény kellő számban pontokkal láttassék el; terep-
viszonyok, vagy egyes jelek elpusztulása folytán elő-
állhat azonban az az eset, hogy a mérőasztal helyes 
tájékozására a megfelelő hosszúságú alapvonalak 
vagy kellő számú pontok a szelvény területén 
hiányoznak. 

Ily esetekben a mérnök a csatlakozó szelvé-
nyekben fekvő háromszögelési pontok felé tájékozási 
irányokat, vagy ha az alapvonal rövid lenne, azon 
pontokat számítja ki és rajzolja fel a térképre, a 
hol az alapvonal meghosszabbított iránysugara a szel-
vényvonalakat átmetszi. 

Ezen, valamint egyéb alkalmazható segítő eljá-
rások a 20. számú mellékleten vannak feltüntetve. 

174. §. 

Hogyha vagy pontok hiányában, vagy terep-
viszonyoknál fogva nagyobb erdőségek szelvényenkint 
külön nem háromszögelhetők, akkor egy lapon négy 
szelvényt egyesítve, a szükséges pontok fél mérték-
arányban is meghatározhatók. 

E pontoknak a szelvényvonalaktól való merő-
leges összrendezöi mindenkor a még táblára feszitett 
papíron felrakó műszerrel állapittatnak meg oly módon, 
hogy nemcsak a rendezők, hanem azoknak a 8 0 0 , 
illetve 1 0 0 0 ölre való kiegészítései is (a felrakó 
műszer különböző osztáshelyein való kiindulással 
legalább kétszer) levétetnek, a kezelési különbzet 
pedig arányosan elosztatik. 

A rendezők irányai és számadatai a félmérték-
arányu háromszögelési lapba veres tintával bevezet-
tetnek, a lapok pedig az illető szelvényjelzésekkel, 
a község nevével, és középen „Háromszögelési lap 
1 : 5 7 6 0 mértékarányban" felírással ellátva, az illető 
község térképeihez csatoltatnak. (1. 3 0 8 . §-t.) 

175. §. 

A kellően meghatározott s íinom tűszurással 
pontosan megjelölt pontok, a mennyiben állandó tár-
gyakat — mint: kereszt, határdouib, stb. — jelöl-
nek: az egész szelvény területén, inig a jelrudak 
csak a szelvény vonalak mentén V/t mm. átmérőjű 
fekete tuskörrel kirajzolandók. 

5. Részletek felmérése, (felvétele.) 

176 . §. 

A részletek felvétele csakis minden részében 
teljesen kiháromszögelt szelvényben kezdhető meg, 
és a mérnök által a terepviszonyokhoz mérten meg-
állapítandó s már a czövekelésnél figyelembe vett 
tájrészek szerint végzendő. 
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Felvétel előmetszés által. 

E tájrészek — felvételi csoportok — kerületét, 
illetve a czövekelés menetét a mérnök a felvételi 
előrajz nyomán a térképlapra irónnal rávezeti, hogy 
az irányvonalakat a kellő helyre és ne felesleges 
hosszúságban húzhassa. 

177 . §. 

Czövekek általában a rajzi háromszögelés eljá-
rása szerint előmetszés által határoztatnak meg. 

A mérnök a felvételi csoporton kivül a kellő 
állásponton a háromszögelt jelekre szigorúan tájéko-
zott asztalállásból a czövekeket sorban megirányozza, 
az irányvonalakat éles irónnal pontosan meghúzza, 
és a czövekek folyószámait a vonal végére feljegyzi. 
A felvételi csoport czövekeinek irányvonalozása után 
ezeket a kellő helyzetű második asztalállásból hasonló 
módon metszi. A tűvel átszúrt (péczézett) átmet-
szési pontok az egyes czövekek kölcsönös fekvését 
a mérőasztalon megfelelő kisebbitett mértékarányban 
mutatják. 

1 7 8 . §. 

A gyakorlati eljárásnál a mérnöknek a követ-
kezőkre kell ügyelnie. 

A szoros összefüggés szempontjából a mérő-
asztalnak tájékozása a munka folyama alatt többször 
megvizsgálandó és a felvételi csoportok csatlakozá-
sánál a már bevégzett részből néhány czövek újból 
megirányozva ellenőrizendő. 

A czövekek megirányozhatása végett a zászlózó 
a sorrendben számozott czövekek mindegyikére zászló-
ját felállítja és pontosan fölötte mindaddig függélye-
sen tartja, mig csak a mérnök a meuirányzás után 
adott jellel őt a következő czövekre nem küldi. 

A mérnök a zászlózónak a czövekek folyó-
számozását ellenőrző jelzéseit figyelemmel kiséri, 
nehogy az irányvonalak az azonos czövekektől elté-
rően számoztassanak és ez által az úgynevezett 
elmetszések nagyobb hibái álljanak elő. 

Nyilt terepen 2, benőtt helyeken 3 — 4 öles és 
zászlókkal ellátott rudak használandók. Hosszabbak 
alkalmazása, mivel függélyesen nem tarthatók, tilos. 
A zászlórúdak lehetőleg alsó részükön irányozan-
dók meg. 

A mérnök asztalállásait ugy teszi, hogy az 
irányvonalak ne legyenek nagyon szétágazóak és igy 
a metszésnél az asztalállások ne szaporittassanak ok 
nélkül. 

Figyelem forditandó arra is, hogy a távcsöves 
irányzónak forgási tengelye mindig — különösen 
hegyes terepen — vízszintes helyzetben tartassék, és 
hogy a vonalzó éle irányzás közben az álláspontot el 
ne hagyja. 

A czövekek irányvonalainak metszései közel 
merőlegesek, de mindenesetre 60 fokon felül legye-
nek; hegyesebb metszések egy alkalmas harmadik 
állásból ellenőrizendők vagy bemérendők. 

179. §. 

Czövekek meghatározásánál czélszerüen támtű 
is használható, de csakis a felveendő területtől 2 0 0 
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Felvétel átlómenettel. 

Szelvényvonal által metszett részletek felvétele. 

Használandó eszközök. 

Ellenőrzés. 

ölet meghaladó, illetőleg oly távolságban tett asztal-
állásnál, a hol a támtű használata által előállott 
tájékozási eltérés a felveendő területen levő három-
szögelt pontok közt elfogadhatván, fokozatosan és 
pontosan elosztható. 

Támtű használata mellett az asztalállást nem 
közvetlenül valamely háromszögelési alapponton, hanem 
mellette, alkalmas beméréssel meghatározott helyen 
kell tenni, nehogy a tűokozta tágitás következtében 
a pontos jelölés megrontassék. 

A mérnök és zászlózó között munka közben 
folytonos érintkezés tartandó fenn, és pedig nyilt 
terepen a mérnök által megállapitandó zászlójelzés, 
benőtt helyeken pedig megfelelő kürtjelzés által. 

180. §. 

Keskenyebb párhuzamos részleteknek hajlásai 
átlómenetben is felvehetők. E czélból a csóvák vagy 
már meghatározott czövekek között három zászlóval 
kitűzött egyenes vonalon haladó zászlózó a mesgyék 
metszési pontjain zászlóját sorban felállitja, mialatt 
a mérnök az átlóvonalra közelítőleg merőleges irány-
ban tett asztalállásból a zászlórudat beirányozva, az 
átlóvonalat metszi. 

181. §. 
A szel vény vonal által metszett részleteknek 

közös pontjai, valamint a szelvényvonal közelében 
lezárt részletcsoport körvonalának főbb törési pontjai 
a csatlakozó szelvényben is mindenkor újból, a 
korábbi meghatározástól függetlenül felveendők. 

G. Bemérések felrakása. 

182 . §. 

Ha a felmérendő részletek bemérés által vannak 
meghatározva, úgy ezen méretek a térkép mérték-
arányának megfelelő eszközökkel és pedig: fontosabb 
és folytatólagos méretek felrakó műszerrel, különálló 
rövidebb méretek körzővel rajzoltatnak fel a térképre. 

A mérczék élén alkalmaztatni szokott lépték 
csak ellenőrzési czélokra szolgál és ennek segélyével 
méreteket leszúrni nem szabad. 

183 . §. 

Meghatározott pontok közé kapcsolt hosszabb 
folytatólagos méreteknek egész hossza a térképpel 
összehasonlítandó, a különbözet megállapitandó és 
elfogad hatása esetén a közbeeső méretekre arányo-
san elosztandó. 

Az ellenőrző méreteket mindenkor fel kell 
rakni, illetve a csatlakozó méretekkel összhangzásba 
kell hozni. 

Az elosztható kezelési különbözet megállapítására 
a 4. számú táblázat adatai a czövekmeghatározás 
fogyatékosságában rejlő s 0 2 ölnek veendő összeg 
pótlásával használandók. (Pl. 140 öles vonalnál a 
megengedett eltérés: 0 . 2 6 + 0 2 = 0 . 4 6 öl; 
1. 2 4 0 . §-t.) 
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A méretek felrakása rendesen még az asztal-
Í táblára ragasztott térképlapon történik; ha azonban 

a térkép valami okból arról már levétetett volna, 
úgy a papirbeszáradás is figyelembe veendő. 

Beltelkek részleteinek szerkesztése csak akkor 
kezdhető meg, ha a mérési hálózat és annak a 
szomszéd szelvénynyel való csatlakozása már teljesen 
biztosítva van. 

7. Állomásozás. 

184. §. 

Iránysugármenetben. Korlátolt kilátása helyeken, nevezetesen bei-
telkek- és erdőségekben, a részletek bemérésére 
szolgáló mérési alapvonalak végpontjainak meghatá-
rozása az állomásozási — sokszögelési — eljárás 
szerint történik. 

E czélból mindenkor biztos pontból kiindulva 
és biztos ponthoz csatlakozva a felmérendő csopor-
tok mentén alkalmas sokszögmenet tűzetik ki, mely-
nek törési pontjai fokozatos és meg nem szakitandó 
csatlakozó irányzással, valamint az egyes oldalak 
hosszának megállapításával és felrajzolásával hatá-
roztatnak meg. E műveletnél a következőkre kell 
ügyelni. 

A sokszögmenet lehetőleg élesebb törések és 
nagyobb kanyarulatok kikerülésével tűzendő ki. 

Az egyes álláspontok egymástól való távolságai 
lehetőleg közel egyformák legyenek, igen hosszú és 
rövid oldalaknak egy menetben való egyesítése kerü-
lendő, illetve az állomásozás menete a hosszabb 
oldalról a rövidebbek felé haladólag és nem meg-
fordítva veendő. 

A törési szögek lehető legpontosabb felrajzolása 
czéljából az asztalnak központos felállítására különös 
súly fektetendő. 

A kezdőpontból — a mérőasztalnak szigorú 
tájékozása mellett — a következő álláspont meg-
irányoztatik, miközben a megvont irányvonal a szel-
vényvonalakon kivül is megjelöltetik (őrvonalak), ez 
után az irányra a méret pontosan felrakatik. 

Az ily módon meghatározott következő állás-
ponton az asztal az őrvonalak segélyével a kezdő 
pont felé visszatájékozandó és a következő ujabbi 
álláspont megirányozandó, stb. 

Az eljárás a legszigorúbb kapcsolatban az adott 
zárópontig folytatandó. 

185. §. 

Ugró állásokkal. Rövidebb — átlag 2 0 — 4 0 öles — oldalakkal 

biró sokszögmenet tájoló segélyével ugró állásokkal 
vétetik fel; mi végből a mérő asztal tájolóval tájé-
koztatik és igy asztalállás csak minden második 
ponton lesz szükséges, a hol visszametsző irány-
zással és mérettel az álláspont meghatároztatván, 
előirányzás- és méréssel ugyanazon álláspontból a 
következő is meghatároztatik. 

A tájolónak az északról dél felé haladó szel-
vényvonaltól való eltérése — delejes elhajlása — 
gyakorlatilag állapittatik meg a 2!. szamu melléklet 
utmutatása nyomán. 

Iránysugármenetben. 

Ugró állásokkal. 
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Oldalak mérése. 

Záróhiba és kiegyenlítése. 

Az állomásozás terjedelme. 

Állomásozás tájoló szögmérő műszerrel. 

E megállapított elhajlás csak ugyanazon tájolóra 
érvényes és másnak használata esetében — szer-
kezeti eltérések miatt — az újból megállapítandó, 
sőt tekintettel a delejes déllőnek időközi ingadozá-
sára, az elhajlás ugyanazon tájoló használata mellett 
is gyakrabban — alkalom adtán — ellenőrizendő. 

Vasérczes talajon, vagy ha a tájoló egyébként 
is szabálytalan ingadozásokat mutatna, tájoló nem 
használható, hanem az állomásozás iránysugármenet-
ben végzendő. 

186. §. 

Fontosabb állomásozásoknál, a melyek birtok-
és községi határokat érintenek, az oldalak kétszer 
méretnek meg, mely alkalommal rövidebb méreteknél 
második mérésül a láttani távmérés is alkalmazható; 
de ennek eredményei itt csak ellenőrzésre szolgálnak 
és a közvetlen hosszmérés számértékeit nem módo-
síthatják. 

A láttani távmérés eredményei ily esetben a 
felvételi előrajzba csak irónnal vezetendők be. 

Lejtős terepen lejtősen mért távolságok a 111 . §. 
szerint mindenkor a vízszintesre szabatosan átszámi-
tandók. 

1 8 7 . §. 

A sokszögmenet utolsó meghatározandó pontját 
mindig a csatlakozásul szolgáló adott biztos zárópont 
fogja képezni. 

Ezen zárópontnak az állomásozásból levezetett 
térképi helyzete az elkerülhetlen rajzolási és mérési 
különbözetek összhatása folytán nem fog az adott pont 
valódi helyzetével összevágni. Az előállott záróhiba, 
melynek nagysága úgy iránysugármenettel, mint ugró 
állásokkal való állomásozásnál a menet oldalai összes 
hosszának (rendes mértékarányban) V200 (1 : 1 4 4 0 
mértékarányban l /3oo) részét túlhaladnia nem szabad, 
elosztandó; illetve a menet a 24. számú minta 
útmutatása szerint a helyes irányba behajlítandó. 

Nagyobb záróhiba esetében az egész menetet 
fordított irányban újból kell állomásozni. 

Kendszeresen kiegyenlített (behajlított) sokszög-
menet törési pontjai más menetek részére kiindulási, 
illetve csatlakozási pontokul szolgálhatnak. 

188. §. 

Birtok- és községi határnál ezer ölnél hosszabb 
önálló külön menetek rendszerint nincsenek meg-
engedve, a mire a mérnök már az illető szelvény 
kitűzésénél figyelemmel tartozik lenni. ( 174 . §.) 

Egy lapon több szelvénybe eső meneteknek 
állomásozása csak a felügyelő engedélyével és csak ott 
eszközölhető, a hol a menetek száma csekélyebb és ily 
eljárás egyáltalában előnynyel jár. Ily esetekben az 
egyes menetek a még táblára feszitett lapról másoló 
papir segélyével az illető szelvényekre a legnagyobb 
gonddal átrajzolandók; a menetek behajlítása és az 
egyes bemérések felrakása már itt történik. 

189 . §. 

Nagyobb terjedelmű erdőségek felvételének meg-
könnyítése czéljából a felmérési felügyelőségek a 
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szükséghez képest távmérésre berendezett tá/o/ó szög-
mérő műszerekkel hivatalból láttatnak el. 

E műszerekkel való felvételi eljárásnál a 
185 — 1 8 8 . §-ok határozmányainak figyelembe vé-
tele mellett a következőkre kell ügyelni: 

A műszert a sokszögmenetnek minden második 
törési pontján központosán fel kell állítani, a távcső 
forgási tengelyét s evvel egyben a tájolónak körbe-
osztását a műszeren alkalmazott vizszintezőkkel pedig 
vizszintes helyzetbe hozni. Ezután az állásponttal 
csatlakozó oldalak végpontjain függélyesen felállított 
távmérő léczek egyenkint megirányoztatván, a már 
előzőleg szabaddá tett delejtű mindkét végének állása 
a körbeosztáson fok- és elsőperczekben leolvastatik, 
az eredmények pedig a rendszeresen vezetendő kézi-
könyvbe irónnal bejegyeztetnek, (lásd 22. számú mintát.) 

A tájoló körbeosztása ugy van számozva, hogy 
a tű északi végén leolvasott szögérték az illető 
sokszögoldalnak a delejes déllő déli ágától számított 
— s az óramutató járásának irányában haladó — 
irányszögét (delejes délszögét) adja. 

A szögmérés alkalmával a magassági köriven a 
hajlásszögek, a távmérővel pedig az oldalak hosszúsá-
gai is meghatározhatók, mi közben a 186., 190. és 
191. §-ok határozmányai is figyelembe veendők. 

Az észlelt, s a szögperczeket illetőleg két össze-
tartozó leolvasás (a delejtű északi és déli végén) 
középértékere kiigazított szögértékek a műszerhez 
tartozó szögfeirakó eszközzel a térképre felrajzol-
tatnak ; miközben figyelemmel kell lenni arra, hogy 
a szögfelrakó forgási tengelye és az északi irányt 
jelző 0 pontja közt képzelt egyenes vonal a helyi 
delejes déllővel párhuzamos irányba jöjjön, illetve 
a szögfelrakó a delejes elhajlásra beállittassék. 

A delejes déllőnek az északdéli szelvényvonaltól 
való elhajlása gyakorlati uton és olymódon állapit-
tatik meg, hogy valamely már meghatározott (három-
szögelt) ponton több ismert pont irányának delejes 
délszöge meghatároztatik, ugyanezen irányoknak az 
észak-déli szelvényvonalhoz viszonyított délszöge 
pedig a szögfelrakó eszközzel a térképről levétetik. 

Az összetartozó szögadatok különbségeinek 
középértéke fogja a delejes elhajlást adni, melyre a 
szögfelrakót be kell állítani. 

A szögleolvasásoknál különös figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a delejtű közelébe vas vagy nikkel 
tárgy ne jusson. 

8. Láttani távmérés. 

190. §. 

Állomásozásoknál az oldalok mérésére, továbbá 
erdőségekben és nagyobb uradalmi egyéb területeken 
elszórtan fekvő művelési ágak, tisztások, sziklaterü-
letek, véderdők, stb., sőt az esetben, ha a mérő-
szalaggal való mérés kevésbbé előnyös lenne, kivé-
telesen birtokhatárok felvételére a láttani távmérés 
is használható. 

1 2 * 
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1 9 1 . § • 

A távmérés gyakorlati alkalmazásánál a lécz 
függélyes helyzetbe hozatik, a megfelelő lécz-leolvasás 
eredménye az észlelt hajlási szög alapján a 6. számil 
táblázat segélyével a vízszintesre levezettetik. 

A távmérés nyugodt légviszonyok és kellő vilá-
gítás előfeltétele mellett 80 ölig alkalmazható. 

!). Részletek térképi szerkesztése és kihúzása. 

192. §. 

Mihelyt a szelvényben a helyszíni munka be-
végeztetett, sőt nagyobb részletezés esetében egyes 
felvételi csoportok bevégzése után is, a részletek 
térképileg megszerkesztendők (térképezendők). Lényeg-
ben e végből a czövekeknek és méreteknek meg-
felelő térképi pontok a felvételi rajz nyomán tinóm 
irónvonalakkal gondosan összekötendők és ennek meg-
történte után tartós fekete tussal kihuzandók. 

A kihúzásnak egyenletesnek, feketének, meg-
lehetős finomnak és a péczézett pontokra tökéletesen 
illőnek kell lennie. Túlvékony, a papírba kellőleg nem 
mélyített s igy a térképek tisztításánál kitörölhető 
kihúzás kerülendő. 

Ezen térképezési munkának a helyszíni felvé-
tellel lehetőleg egyenletesen kell haladnia, egyrészt, 
hogy egyoldalú munkatorlódás ne álljon elő, más-
részt, hogy az időközi munkavizsgálat is a kellő 
egyenletességgel haladjon. 

193. §. 

Minden felvett vonal általában teljes vonallal hu-
zatik ki. Kivételt képeznek azon eszményi birtokvonalak, 
a melyek a 103. §. szerint a birtokrendezési térképek-
ből, vagy esetleg telekkönyvi okmányokból vétetnek 
át, vagy a 74. §. alapján a felekkel történt meg-
állapodás folytán az adott arány vagy terület szerint 
szerkesztettek, továbbá a hatérrészleteknek rajzi 
felezéséből származott határvonalak, melyek szakgatott, 
lletve utóbbiak 
vonallal huzandók ki. 

A fel nem mért, hanem szemmérték szerint be-
rajzolt vonalak, mint pl. diszkertekben az utak vagy 
folyókban a zátonyok, valamint az úgynevezett tolvaj-
utak (81. §. 3. bekezdés) határvonalai, továbbá véd-
gátaknál és vasutaknál a töltés koronája, csatornák-
nál pedig a vízmeder széle pontozva jelöiendők. 

Szelvényvonalak és községi határok határjeleik-
kel együtt csak a csatlakozásnak megállapítása után, 
míg jövő felmérésekkel határos határvonalak azonnal 
kihúzatnak. 

Szelvényvonalak, illetve lapkeretek kihúzására 
nézve a 151. §. határozmányai is figyelembe veendők. 
(1. 25. számú mintát.) 

10. Szelvények csatlakozása. 

194. §. 

A szelvénycsatlakozás a mindkét helyen önállóan 
felvett közös pontokból vizsgáltatik meg, mely alka-
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Csatlakozás egyidejű felvétellel. 

lommal a szelvényvonal által átmetszett részletek 
metszési pontjainak, továbbá a csatlakozási közös 
czövekeknek nem csak a közös jelektől, hanem a 
hüvelykbeosztástői és önmaguk közt is tökéletesen 
egyezniök kell. Azon pontosság mellett, melylyel a 
háromszögelési pontok meghatározva vannak, egyedül 
csak a részletes felmérést teljesitő mérnök hibája 
lehet az, ha a szelvények csatlakozásában lényegesebb 
eltérések mutatkoznak. 

195 . §. 

Ha azonban korlátolt kilátású terepviszonyok 
és a rajzoló eljárás fogyatékossága folytán a csatla-
kozó szelvényekre nézve eg}'enkint 0 .3 — 0 .3 ölet 
meg nem haladó elhajlások fordulnának elő, akkor 
az illető szelvényekben a közös jelek távolainak 
középértékei a pontoktól a szelvényvonalak felé fel-
rakatnak és péczéztetnek, s ezek összekötései 
által a szelvények uj vonalai és uj sarkpontjai 
képeztetnek. 

Hasonlóan helyesbítendők, illetve a két oldali 
felvétellel összhangzásba hozandók az egyes hüvelyk-
vonalak is, melyek ezután 2, illetve minden ötödik 
5 injm hosszúságban a szelvénykereten kivül fekete 
tussal kihúzatnak. 

A szelvényvonalon tul felvett részletek ezután 
a legközelébb fekvő közős jelekkel és a szelvény-
vonal hüvelykbeosztásával együtt másolópapírra, innét 
pedig az illető szelvényekre péczézéssel átmásoltat-
nak és tussal kihúzatnak. Ezen eljárásnál a külön-
féle papirbeszáradás figyelembe veendő és arányosan 
elosztandó. 

Meg nem engedett nagyobb elhajlások esetében 
köteles a mérnök a hibás szelvény területét újból 
felvenni és az ez által okozott költséget megtéríteni. 
(1. 3 3 9 . §-t.) 

A szelvénycsatlakoztatások a térképezéssel kap-
csolatban késedelem nélkül, de minden esetre még 
az illető községben hiánytalanul végre haj tandók. 

11. Községi határok csatlakozása. 

196. §. 

Ugy a községi, mint az országos — Magyar-
ország és Horvát-Szlavonországok közti — határ-
vonalaknak két oldali felvétele a következő szabályok 
szerint megvizsgálandó és összeegyeztetendő. 

Első sorban a közös hatáijelek — és egyéb három-
szögelt közös pontoknak kölcsönös térképi helyzete 
mindkét község térképén irónnal élesen megvont 
hüvelykvonal hálózaton belül gondosan megvizsgál-
tatik. 

A közös pontoknak egymással lényegileg meg 
kell egyezniök és csakis a rajzi eljárással járó s 
alább meghatározott kezelési különbözet engedhető 
meg. Ezen megengedett kezelési különbözet mindkét 
oldali rajzi háromszögelés és ezzel kapcsolatos elő-
metszés esetében a csatlakozó községekre nézve 
egyenkint 0 3 — 0 . 3 , állomásozás esetében pedig 
0 . 6 — 0 . 6 ölben állapittatik meg. 



A mennyiben a közös pontok rajzi háromszö-
geléssel s kapcsolatos előmetszéssel határoztattak 
meg és a csatlakozásban mutatkozó eltérés a fent 
megállapított. határt tul nem lépi, mindkét község 
térképén a közös pontok felvétele változatfanul meg-
marad ; tehát azoknak szigorú — teljesen fedő — 
egyeztetése mellőztetik. 

Ha a közös pontok állomásozás utján határoz-
tattak meg, akkor a kétoldali felvételben mutatkozó 
s a fentiek szerint megengedett hibahatárt túl nem 
haladó eltérés felével a közös pontok megfelelően 
elmozditandók, illetve azok szigorúan egyeztetendők. 

A mennyiben a közös határvonal az egyik 
községben rajzi háromszögeléssel, a másikban pedig 
állo násozással határoztattak meg és az eltérés a 
fentiek alapján 0 .3 + 0 .6 ölnyi megengedett hiba-
határt túl nem haladja, akkor mindig a rajzi hár om 
szögeléssel történt meghatározás tartandó fenn, mig 
az állomásozás által felvett közös pontok ahhoz 
képest módositandók. Ez esetben tehát a közös 
határpontokat ismét szigorúan egyeztetni kell. 

A közös határjelek közt fekvő határvonalrészek-
ben (mesgye, út, patak, stb.) talált s a fenti határt 
tul nem haladó különbözetek megfeleztetnek és ennek 
alapján az illető határvonalrész a közös pontok közé 
kapcsoltatik. 

Ha a csatlakozásban mutatkozó eltérés a fenti 
határt túllépné, ugy a hiba felkeresendő és az illető 
község térképén kijavitandó; ha pedig eme nagyobb 
eltérés az egész szelvényre, illetve annak nagy 
részére terjedő elhajlásban lelné okát, ugy az egész 
szelvény a mérnök költségére újból lesz felmérendő. 

A mennyiben a közös határvonallal csatlakozó 
két község különböző mértékarányban méretett fel, 
az egyeztetés czéljából a nagyobb mértékarányban 
felvett közös határvonal előzőleg a megfelelő kisebb 
mértékarányba átváltoztatandó. 

Akár egyidejű, akár különböző évbeli felvételek 
közt a határcsatlakozást feltétlenül még a helyszini 
munka folyamán az illető felmérendő községben kell 
elvégezni. 

197 . §. 
Ujabban felmért határvonalak az előző évekbeli 

felmérés alkalmával készített s a felügyelőség által 
a térképtárból közvetlenül kikérendő határszélmásola-
tokkal gondosan összehasonlittatnak és a fentiek 
figyelembe vétele mellett összhangzásba hozatnak, 
illetve a mennyiben a 196. §. szerint egymást fedő 
szigorú egyeztetés esete forog fenn, a határvonal a 
régi felvételről átvétetik. 

Ha pedig nagyobb eltérés esetén a hiba a régi 
felvételt terhelné, ugy a határvonal az uj felvételen 
tussal kihuzatik, a régi felvétel pedig ebez képest 
helyesbittetik. 

E végből a régi felvételről az eredeti katasz-
teri térképek az illetékes kataszteri térképtárból 
kikérendők és azokon úgy maga a határvonal, mint 
a csatlakozó részletek is — esetleg helyszini be-
mérés alapján — helyesbítendők. A régi térképeken 
ily módon előállott változások, a mennyiben az illető 

Csatlakozás régi felvétellel. 
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Határvonalak rajzának másolása jövő felméréshez. 

község földadómunkálata még jóvá nem hagyatott, 
a rövid uton beszerzendő összes felmérési munka-
részeken (beleszámítva a kataszteri telekkönyvet, 
kataszteri birtokiveket és azok összesítését) átveze-
tendők, ha pedig a íöldadómunkálat már jóváhagyatott, 
az esetben a kiigazítás rendszeres nyilvántartási uton 
foganatosítandó. (1. a 161 . §-t). 

Ha a határfolyóknak, mint határrészleteknek 
korábbi és ujabb térképi állapota lényeges elmoz-
dulást, változást nem mutat s a régi felező vonal 
egyáltalán a határrészlet új rajzán belül jelent-
kezik : a régi felező vonal fentartandó és a csatla-
kozó uj felvételre átvezetendő. Ellenkező esetben az 
uj felvételen nyert felezési vonal a folyó uj partjai-
val együtt a régi felvételre a fentiekhez képest 
rávezetendő. 

A mennyiben a régi térképen a határrészletek 
rajzilag felezve még nem volnának, a csatlakozás 
készítése alkalmával az pótolandó. 

Országos vegyes bizottság által jogérvényesen 
megállapított s akár kataszteri, akár a határrende-
zéssel kapcsolatos háromszögös felmérés által tér-
képezett határvonalak — esetleges ujabbi jogérvényes 
határmegállapitások eseteit kivéve — az ujabbi rész-
letes felmérés alkalmával még akkor is fentartandók, 
illetve a térképekre változatlanul átveendők, ha a 
határvonalak foglalás vagy határfolyók és határ-
patakok mederváltozása folytán eredeti helyzetükből 
tényleg el is mozdultak volna. (1. 45 . §. b) pontját 
s 51. §. d) pontjának negyedik bekezdését, valamint 
a 162. §-t.) A jelentkező érdemlegesebb eltérések-
ről mindazonáltal netalán szükséges intézkedés avagy 
további eljárás végett megfelelő térrajz kapcsán a pénz-
ügyministeriumnak késedelem nélkül jelentés teendő. 

Minden oly határváltozás, mely a már felmért 
község eredeti összterületét megváltoztatja, a pénz-
ügyministeriumnak az ottan őrzött területkimutatások 
helyesbítése végett esetenkint bejelentendő. Ha a 
határeltérés hibás felvételből eredne, akkor egyidejűleg 
a hibát elkövetett, valamint az ellenőrizést teljesített 
tisztviselő neve és a hiba eredete bejelentendő, 
továbbá a 3 3 9 . és 340 . §-okra való tekintettel a 
helyesbítésből felmerült összes költségek jegyzéke is 
felterjesztendő. 

A határcsatlakozások szabatos végrehajtására a 
helyszíni eljárás folyamata alatt a felügyelő különösen 
ügyelni tartozik; a hivatali állomásra való bevonulás 
után pedig azonnal, minden további munkálatot 
megelőzőleg, a határcsatlakozások a felügyelő vagy 
megbízottja által tüzetesen megvizsgálandók, a netalán 
jelentkező eltérések pedig szabatosan megszüntetendők. 

1 9 8 . §. 

Mindazon határvonalakról, melyek a jövő évek-
ben felmérendő községeket érintenek, a 37. számú 
minta szerint egész szelvény nagyságú átlátszó papí-
ron péczézéssel pontos határszél másolat készítendő. 
E másolatban a hatáijelek szabályszerűen kirajzolan-
dók és a határvonalak a határrészletekkel együtt 
fekete tussal kihuzandók. 
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Határcsatlakozás más-más tengelyrendszerre vonatkozta-
tott felvételek közt. 

Czélja. 

Készítése. 

Hasonlóan feltüntetendűk a határt átmetsző utak, 
vasutak, patakok, folyók és csatornák egy része, 
továbbá bejegyzendők a határos községek nevei, a 
szelvény jelzése és a határrészletek művelési ág 
jelzései; ellenben feltétlenül mellőzendők a határ-
vonalaknak a 3 0 6 . §. ötödik bekezdésében említett, 
közmegegyezési jelzései. 

Pontosan kihuzandók az összes szelvényvonalak 
a hüvelykbeosztással együtt, valamint a határvonal 
közelében az ötös hüvelykeket összekötő vonalak, 
illetve azok átmetszései, bejegyzendő végre az illető 
községnek a szelvénybe eső területe (ha az esetleg 
két, vagy több részből áll részenkint is), úgyszintén 
a határrészleteknél a községhez tartozó résznek 
területe. 

E határszélmásolatok, melyek egy lapon több 
szelvényről is készíthetők, a felügyelő vagy meg-
bízottja által tüzetesen megvizsgáltatnak, általa, vala-
mint a másoló által is aláíratnak és a 38. számú 
minta szerint felszerelendő borítékba községenkint 
külön helyezve a többi munkarészekkel együtt az 
illető térképtárnak megőrzés végett megküldetnek. 

199 . §. 

Mindazon esetben, a midőn a határos községek 
felvétele más-más tengelyrendszerre van vonatkoz-
tatva, a csatlakozó szelvényvonalakat a háromszögelő 
hivataltól kikérendő adatok nyomán az ujabbi fel-
vételre irónnal pontosan fel kell rajzolni, és a csatla-
kozást, a 196 197 . §-ok figyelembe vétele mellett, 
ez alapon kell készíteni. 

H. Birtokvázlat. 
200. §. 

A birtokvázlatnak czélja a térkép és felvételi 
előrajznak a birtoklásra vonatkozó adatait jól átte-
kinthető és könnyen kezelhető alakban feltüntetni, 
a birtokrészleti jegyzőkönyv szerkesztésére és tér-
képek kirajzolására a szükséges adatokat szolgáltatni. 
A birtokvázlatok ezen kivül még a becslési művelet,, 
telekkönyvi betétszerkesztés, valamint, a mérnöki 
helyszínelés és nyilvántartás czéljaira szolgálnak. 

201. §. 

A birtokvázlat a térkép másolata, mely átlátszó 
papiron a térképről vétetik és az összefüggésre való 
tekintettel negyedszelvény nagyságú lemezpapirra fel-
ragasztatik. 

A felvett részletek körvonalai fekete tussal, a 
térképhez hasonlóan, de azzal az eltéréssel huzatnak 
ki, hogy az egyéni birtok határai feltűnően vastagabb, 
mig az azon belül eső mivelési ágak és egyéb terü-
letek határvonalai vékony vonalakkal jelöltessenek. 

Az egyes birtokrészletekbe a birtokosiktatások a 
6 4 — 6 6 . , 1 3 9 — 1 4 0 . §-ok határozmányainak szoros 
betartása mellett minden kétséget kizáró módon, a 
felvételi előrajz nyomán, fekete tussal bevezetendők; 
és pedig nagyobb — uradalmi — birtoktesteknél 
külön-külön mindazon negyedlapokba, a melyekbe az 
illető terület esik s a hol arra elegendő tér van. 
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Nagyobb mértékarányban. 

Összehasonlítása. 

Összetartoz an dóság tekintetében netán fenforgó 
kétségek eloszlatása végett kapcsoló jelek 
alkalmazandók. (1. 140 . §. második bekezdését.) 

A birtokvázlaton a felvett határterület egész 
felületére nézve a 27. és 43. számú mintáknak megfele-
lőleg szinezendő; megjegyeztetvén, hogy a színezés 
mindenkor tiszta, nem túlerős, de határozott jellegzetü 
legyen, és hogy az egyöntetűség tekintetéből a fel-
ügyelőség által készítendő használatosabb oldott 
festékek higitás vagy sürités nélkül használtassanak. 

A birtokvázlatok a felvételi előrajzok nyomán 
a megfelelő irásnemekkel és kirajzolási jelekkel a 
42. és 43. számú minták szerint megirandók, illetve 
kirajzolandók. (1. 141 . §-t.) 

A dülővonalak a befejezett zárhelyszinelés után 
1 mm. széles czinoberszinü vonallal, s dülőszámok 
9. mm. magas, ugyanily szinü és fekete tussal árnyékolt 
arab számokkal rajzolandók be, mig az aldülők 
1 mm. széles sárga csíkkal jelöltetnek. A helyrajzi 
számok l1/» mm. magas czinober szinü álló számok-
kal jegyeztetnek be. 

A mintatereket csakis az osztálybasorozási mun-
kálatok bevégzése után keli berajzolni, mi végből a 
becslőbiztos azokat a birtokvázlaton irónnal megjelöli 
és a birtokvázlatokat a mintaterek jegyzékeivel együtt 
a felügyelőségnek megküldi, a hol azok a 27 . számú 
mintán az 5 8 1 . és 1 0 0 4 . sz. részleteknél feltüntetett 
módon kék szinnel berajzoltatnak. 

2 0 2 . §. 

A birtokvázlatok rendesen a térkép mérték-
arányában készülnek; kivételesen azonban, ha a 
birtokosiktatások nem volnának abba tisztán és vilá-
gosan bevezethetők: az egész szelvényről, vagy 
csak egyes részekről nagyobb (két vagy négyszeres) 
mértékarányban készítendők. 

Utóbbi esetben a rendes mértékarányu vázlaton 
a nagyobbított rész területe üresen hagyandó és 
abba csak a nagyobb mértékarányra való vonatkozást, 
vagyis külön dűlőt képező csoportnál ennek elne-
vezését, belsőségben a község nevét, kisebb — önálló 
dűlőt nem képező — részeknél pedig vonatkozási 
betiit kell bevezetni. 

2 0 3 . §. 

Egyes csoportok nagyobb mértékarányu rajza 
mindenkor a szelvényhez fűzendő külön lapon szerkesz-
tendő és ott a mértékarány is jelzendő; úgyszintén 
a szelvényben szórványosan előforduló s rendes mér-
tékben feltüntetett kisebb részletek birtokosiktatása 
nem az esetleges üres térben, hanem külön lapon tünte-
tendő fe l ; mely alkalommal ugy e dülőnkint szerkesz-
tendő kimutatás tételei, mint az illető részletek is 
azonos vonatkozási betűkkel látandók el. 

Az emiitett kimutatásba a helyrajzi számok a 
részletszámozás alkalmával vezettetnek be. 

204 . §. 

A birtokvázlatok készítésének a felvétellel pár-
huzamosan kell haladnia. E vázlatoknak minden te-

13 
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Összeillesztése. 

Czim és záradék. 

kintetbon tisztán, világosan s csínnal szerkesztve, és 
a térkép és felvételi előrajzzal teljesen összhangban 
kell lenniök; mi végből az illető tisztviselő által a 
felvételi előrajzzal, annak minden adatára nézve a 
legnagyobb gonddal és a birtokosiktatásra való különös 
figyelemmel a házjegyzékkel és betüsoros névjegy-
zékkel is részletenkint összehasonlittatnak, mely körül-
mény a felvételi eiőrajzok minden lapján megfelelő 
záradékolással igazolandó. (1. 143. §-t.) 

2 0 5 . §. 

Az egyes szelvények szerint készített, birtok-
vázlatoknak egymással szoros összefüggésben kell 
lenniök, mi végből a szelvények szabatos csatlakozásba 
hozandók. Több szelvénybe eső birtokrészletek min-
den szelvényben külön látandók el birtokosiktatással, 
megjegyeztetik azonban, hogy a birtokosiktatások két-
ségtelen voltát zavaró rövidítések kerülendők és ha 
a teljes iktatásra valamelyik szelvényben nem volna 
elegendő hely, úgy azon rész üresen marad. 

A szelvény negyedlapjai előzetesen vékony 
zsineggel összefüzetnek, végleges átadásuk előtt pedig 
vászonszalaggal összeragasztatnak. 

206. §. 

A birtokvázlatok minden szelvénye a 29. számú 
minta szerint czimmel láttatik el. A czimlapon 
foglal helyet a zárhelyszinelési záradék is. Ha egy 
község birtokvázlatai különböző mértékarányban 
szerkesztettek, akkor az illető mértékarányt minden 
szelvény czimlapján fel kell tüntetni. 

A birtokvázlatok szelvényenkint a térképpel 
azonos lapszámokkal látandók el és ezek alá, fölé és 
mellé az ugyanott csatlakozó szelvények lapszámai 
helyzetükre való tekintettel kisebb számokkal beveze-
tendők. (1. 2 2 2 . §-t.) 

Ha a község több részből áll, a czimen az 
illető rész jelzendő (pl. Móriczvár I. rész), ha egy 
szelvénybe azonban két vagy több rész esik, akkor 
önértőleg valamennyi illető rész jelzendő. (pl. Móricz-
vár I. és II. rész.) 

A czimet azon negyedlapra és ugy kell alkal-
mazni, hogy az összehajtott vázlatok kiterítésénél a 
kezelés könnyű és természetes legyen. (1. 30 Számú 
mintát.) 

Minden községnek első lapszámu birtokvázlata 
a most emiitett czim helyett külön lapon szerkesztendő 
s a térképek főczimével lényegileg egyező, azonos 
betüalakban irt föczimmel láttatik el, mely ugy 
alkalmazandó, hogy a birtokvázlat kiterítésénél a 
főczim helyes fekvésben látható legyen. Ha a község 
több részből áll, a főczimen az összes részek fel-
tüntetendők (pl. Móriczvár I. és II. rész); ha pedig 
a község neve terjedelménél fogva a minta szerinti 
betűnagyságban egy sorban kitüntethető nem volna, 
akkor az kisebb méretű betűkkel, de feltétlenül egy 
sorban írandó. (1. 28. számú mintát.) 
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J Háromszögelési pontok állandósítása. • 

2 0 7 . §. 
Állandósítandó pontok. Hogy a részletes felvétel alapját képező s a 

későbbi munkálatokra is szükséges háromszögelési 
pontok fentartassanak. azokat tartós megjelöléssel 
kell ellátni, illetve állandósítani. 

A felső rendű pontok már kitüzésük alkal-
mával állandósittatván (sokszor csak a föld szine 
alatt), a részletes felmérésnek feladatát csakis a 
IV. rendű hálózat álló- és fajeleinek, valamint sok-
szögelési eljárással való felmérésnél a sokszögelési 
alaphálózat főbb pontjainak, az úgynevezett V. rendű 
pontoknak állandósítása képezi. 

E pontok mindenkor állandósitandók, mi alól 
kivételnek csak akkor van helye, ha valamely pont 
annyira megrongáltatott, hogy annak középpontja 
biztosan fel nem található. 

A részletes felmérés alatt álló községben ren-
desen csak azon háromszögelési pontok állandósíthat-
nak az illető mérnök által, melyek a község határain 
belül állanak; még akkor is, ha ezen pontok egyike 
vagy másika netán nem is az illető, hanem a szom-
szédos község helyszínrajzi leírásába lett volna felvéve. 

Magán a községi határvonalon levő háromszöge-
lési pontok azon községben működő mérnök által 
állandósitandók, a mely község előbb kerül felmérés 
alá. Ha pedig a két község egy időben méretik fel, 
ugy az eljáró mérnökök a közös határvonalon elhe-
lyezett háromszögelési pontok állandósítását egymás 
közt megosztják. Az ily pontok mindkét község hely-
színrajzi leírásában feltüntetendők. Különös gondot 
kell arra fordítani, hogy valamely pont állandósitatlan 
ne maradjon. 

Oly esetekben, a midőn a felvételi terep csatla-
kozásában további háromszögelés nem folyik s igy a 
csatlakozó községek felmérése rövid időn belül nem 
is várható, a község határán tul eső, de a felmérés 
alatt álló község czéljára elhelyezett pontok szintén 
állandósitandók és az illető község helyszínrajzi le-
írásába bevezetendők. 

Előző években történt felvétellel határos köz-
ségekben, a midőn az ujabbi háromszögelés alkalmával 
a már állandósítva volt és feltalált régibb pontok 
mellé közvetlenül uj jelek állíttatnak fel, háromszög-
tanilag meghatároztatnak és az alaplapokon külön 
összrendezőkkel szerepelnek: ezen ujabbi jelek még 
akkor sem állandósittatnak, ha a régi pont állandósí-
tásának anyaga részben elrombolva (faoszlop elkorhadva) 
volna is, de a középpont biztosan feltalálható, hanem 
a régi pont állandósítása uj oszlop központos elhe-
lyezése által megújítandó. 

Régi pontok mellé közvetlenül helyezett uj három-
szögelési jelek csakis azon esetben állandósittatnak, 
ha a régi pont középpontja teljesen megsemmisült 
volna, mely esetben a régi pont a helyszínrajzi leírá-
sokból törlendő. 

Az állandósítás az osztályvezető s csak kivé-
telesen e teendőkben is már megbízható segédje 

13* 

Állandósítandó pontok. 
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Állandósítás anyaga. 

Állandósitási eljárás. 

által, de az osztályvezető felelősségére, eszközlendő, 
utóbbi esetben ezen körülmény a 2 1 1 . §. szerint 
kiegészitendő helyszínrajzi leírásban feltüntetendő.. 
(lásd 32. számú mintát.) 

2 0 8 . §. 

A IV. rendű pontok állandósítására a 31. számú 
mintában megjelölt, 90 centiméter hosszú és 25 centi-
méter széles, négyszegletes, felső végükön 25 centiméter 
hosszúságban simára laragott, ugyanott K. F. betűkkel 
(kataszteri felmérés), Horvát- Szlavonországokban 
pedig K. I. betűkkel, valamint a túlsó oldalán az 
illető évszámmal jelzett és felső végükön tompa gula 
alakú kövek használandók. 

A 148 . §. második bekezdésében felemlített 
háromszögelési és sokszögelési eljárás pontjainak, az 
úgynevezett V. rendű pontoknak állandósítására 60 
centiméter hosszú és 15 centiméter széles, négy-
szegletes, felső részükön 15 centiméternyire simára 
faragott, végükön sima vízszintes lappal és ennek a 
közepén bevésett kereszttel, továbbá a fent meg-
állapított betű- és évszámjelzéssel ellátott kövek 
szolgálnak. 

A kőoszlopok, továbbá az állandósításra szük-
séges egyéb anyagok azon község által, a melynek 
területén az állandósítandó pontok fekszenek, illetve a 
melyek felmérésére közvetlenül szolgálnak bár más 
község határában állíttattak is fel, díjtalanul szol-
gáltatandók ki; miért is az eljáró mérnök tartozik a 
község elöljáróságával az állandósítandó pontok szá-
mát és a kiszolgáltatandó anyagok mennyiségét és 
minőségét jó előre tudatni. 

209 . §. 

Az állójel tokjának eltávolítása előtt keresztben 
kifeszített és a földbe vert karókkal a földszinén meg-
rögzített zsinórokkal a középpont tökéletesen megjelöl-
tetik, hogy az állandósitási oszlop behelyezése után 
a jelző karók fölött újból kifeszített zsinórok keresz-
tezési pontja segélyével központosán felállítható legyen. 

Az oszlopok alá központosán mindenkor föld-
alatti jelzést kell alkalmazni, e czélból kereszt alakú 
véséssel ellátott tégla vagy kőlap, erre pedig üveg-
cserép és szénsalak helyezendő el, mig a természetben 
egyebütt is található jelzetlen kövek vagy téglatöre-
dék használata nincsen megengedve. 

Az oszlopok ugy helyezendők a földbe, hogy 
azokból a simára faragott 25, illetve az V. rendű 
pontoknál 15 centiméter hosszú felső rész a föld 
szine felett maradjon. 

Sziklás talajon a jel középpontja kereszt alakú 
bevéséssel jelöltetik meg, az oszlop pedig — szükség 
szerint, a meredekebb helyekre való szállítás nehéz-
ségei tekintetéből is, kisebb méretekkel — arra 
felállítva, kődarabókkal körülfalazandó. 

Fajeleken a jel csúcsa mindenkor már a kitűzés-
nél le lesz függélyezve és ha ez a fa törzsén kivül 
esik, a földbevert s K. F. (Horvát-Szlavonországokban 
K. I.) betűvel ellátott karóval megjelölve. Ily esetben 
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Helyszínrajzi leírás. 

Állandósított pontok lajstroma. 

a faj el ezen lefüggélyezés által nyert vetületi helyen 
a rendes módon, kőoszloppal állandósittatik, ha azon-
ban a lefüggélyezés a fa törzsébe esnék vagy azt 
érintené, ugy a fa törzsébe K. F., illetve Horvát-
Szlavonországokban K. I. betű lesz csak bevésendő. 

A fajelek lefüggélyezési körülményei, esetleges 
méretek a kitűzést teljesített háromszögelő tisztviselő 
által a helyszínrajzi leírásba mindenkor bevezettetnek, 
minélfogva azok az állandósítást teljesítő mérnök által 
figyelembe veendők. 

Az állandósított pontok körül legelőkön, erdők-
ben, stb. vagy egyáltalában, a hol a mezei gazdál-
kodás azt megengedi, két méter átmérőjű köralaku 
árkolást is kell készíteni, a kiemelt földet pedig az 
oszlop körül egyenletesen elhelyezni. Az állandósított 
pont mellé a jelnek és tokjának visszahelyezése tilos; 
azok a községnek átadandók. 

210. §. 

A háromszögelési pontok állandósításuk után a 
természetben található állandó pontokból, mint: határ-
dombok, mesgyekövek, birtoksarkok, stb. pontosan és 
ellenőrizve olyformán mérendők be, hogy ezen mére-
teknek a természetben való kitűzése által a három-
szögelési pont bármikor kétségtelenül feltalálható 
legyen. E méreteknek a térképről való leszedése 
tilos, hanem azok mindenkor a helyszíni eljárás ered-
ményéhez képest jegyzendők be. 

2 1 1 . §• 

A háromszögelési alaplapokkal megküldött s 
községenkint vezetett helyszínrajzi leírások az állandó-
sítást teljesített mérnök által gondosan megvizsgálan-
dók, a birtokvázlat nyomán kiegészitendők, illetve 
helyesbítendők és az üresen maradt rovatok kitöltendők. 

A hozzá tartozó vázlatok, a melyekbe a három-
szögelési pontokul szolgáló, de különben állandósítást 
nem igénylő tornyok, villámhárítók és más hasonló 
állandó épületi tárgyak is mindenkor bevétetnek, a 
térképek módjára, esetleg kisebbített vagy nagyobbí-
tott mértékben, rendesen szerkesztendők, azokba a 
természeti méretek tisztán és világosan veres szinnel 
bevezetendők, általában pedig a 32. Számú minta 
szerint kidolgozandók. 

Az eredeti helyszínrajzi leírásokról egy másola-
tot is kell készíteni. Mindkét példány az állandósítást 
teljesített tisztviselő által aláiratik, a felügyelő által 
megvizsgáltatik és minden év deczember hó 15-ikéig 
a 212 . §. szerint a községnek átadott „Lajstroma-ra 
vonatkozó vevénynyel együtt közvetlenül a m. kir. 
háromszögelő hivatalnak megküldendő. 

212. §. 

Az állandósított háromszögelési pontok megőr-
zése a községnek kötelessége, mivégből a mérnök a 
33. számú minta szerint azokról „Lajstromu-ot készit, 
és ezt aláírva a községi elöljáróságnak a 34. számú 
minta szerinti vevény mellett átadja. E lajstromba 
be kell vezetni a pontok számait, minőségét, a dűlők 
neveit, melyekben az illető pontok feküsznek és rövid 



Állandósított pontok megrongálása. 

Zárhelyszinelés általában. 

Eljárás. 

helyszini leírásukat. A 207 . §. 6. bekezdéséhez képest 
a szomszédos községek területén állandósított pontok-
ról az illető községek részére külön lajstromok is 
készítendők s a jelzett módon azoknak kézbesítendők. 

2 1 3 . §. 

Az állandósított, háromszögelési pontok megron-
gálása esetében a községnek nem szabad a jelölést 
megújítani, mivel ez helyesen csak illetékes műszaki 
beavatkozással történhetik s mert ez irányban a 
szükséges intézkedést a pénzügyministerium magának 
tartja fenn. 

Ennélfogva a mérnök köteles a község elöljáró-
ságát ez irányban felvilágosítani és a „Lajstrom" 
czimlapján tett ama megjegyzésre figyelmeztetni, 
hogy a m. kir. belügyministeriumnak a törvényható-
ságokhoz intézett 1897 . évi 8 7 . 7 2 7 . számú rende-
lete értelmében a szétrombolás okáról és körülményei-
ről a m. kir. háromszögelő hivatalhoz, az 1891 . 
évi XLI. t.-czikk értelmében bűnvádi eljárás meg-
indítása végett pedig az illetékes felsőbb hatóság-
nak azonnal jelentést tegyen. (1. függeléket.) 

Hasonló módon járnak cl a felmérési felügyelő-
ségek és egyéb felmérési hivatalok, ha állandósított 
pontok szétrombolásáról értesülnek. 

K. Zárhelyszinelés. 

2 1 4 . §. 

A község részletes felmérésének befejezése után 
a birtokosiktatás, valamint az egyéni birtok, művelési 
ágak és dűlők határvonalainak felvétele a megejtendő 
zárhelyszinlelési eljárással bizottságilag megvizsgál-
tatnak. 

A mérnök a zárhelyszinelés megkezdésének 
határnapját kitűzi, ezt a felügyelőségnek legalább 8 
nappal elébb bejelenti, a községi (városi) földadónyil-
vántartót ugyanakkor — Magyarországon az 1 9 0 2 . 
évi április hó 10-én 9 6 7 0 . szám alatt kelt belüg}'-
ministeri rendeletre való hivatkozással (1. függeléket) 

a zárhelyszinelésre irásbelileg meghívja, a községi 
elöljáróságot pedig egyben oly felhívással értesiti, 
hogy ugy az illető, mint a más községben lakó 
s helyben érdekelt birtokosokat a zárhelyszinelés 
megkezdéséről a szokásos és legkiterjedtebb módon 
értesítse és e művelethez meghívja. 

A nagyobb uradalmak tulajdonosait vagy gazda-
sági intézőit tartozik a mérnök külön közvetlenül és 
írásban értesíteni, illetve meghívni. Ha egy határrész 
tulnyomólag szomszédos község birtokosainak tulaj-
donát képezné, a mérnök az e részre vonatkozó zár-
helyszinelés végett az illető községbe is átmehet. 
Indokolt esetekben a zárhelyszinlelésnél a felügyelő 
is megjelenik, illetve abban résztvesz. (1. 246 . §-t.) 

215. §. 

A zárhelyszinelés a birtokvázlatoknak bemutatá-
sával veszi kezdetét, melyek a mérnöki irodájában, vagy 
a község házánál, vagy pedig más alkalmas helyen 
a mérnök felügyelete alatt közszemlére kitétetnek 
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Feltalált hibák kijavítása. 

Igazolás. 

Aláírások megtagadása. 

és bizottságilag olyformán nézetnek át, hogy a mérnök 
a birtokosok neveit — a részletek szélességeinek 
összehasonlításából kivehető telekmennyiség s a műve-
lési ág felemlítése mellett — dűlőnkint és részletről-
részletre haladva felolvassa és igy az elöljáróság, a 
községi nyilvántartó és a birtokosok közreműködé-
sével a birtoklás, művelési ágak, birtokhatárok és 
dűlők helyes felvételét megállapítja. 

216. §. 

Ha a birtokállapot a felmérés alkalmával a hely-
telen vagy hiányos birtokkijelölés folytán a mérnök 
által helyesen felvehető nem lett volna, vagy ha 
ennek folytán a birtokosiktatás bejegyzése igen hiányos-
nak találtatnék, továbbá azon esetben is, ha a mérnök 
vagy a bizottság azt szükségesnek tartaná: a zárhely-
szinelés egyes dűlőkre vagy az egész határra nézve 
tényleg a helyszinén lesz megejtendő. 

2 1 7 . §. 

A zárhelyszinelésnél netán feltalált hibák, a meny-
nyiben ezek oly természetűek, hogy helyszíni vizsgá-
latot és bemérést nem igényelnek, ugy a birtokvázlaton, 
mint a felvételi előrajzon azonnal helyesbittetnek; a 
helyszíni elintézést igénylő esetek pedig előjegyeztet-
nek, bizottságilag a helyszinén megvizsgáltatnak, 
illetve felméretnek és a mérnök által azután kijavít-
tatnak. 

218. §. 
A zárhelyszinelés befejezése, illetve az esetleges 

hibák kijavítása után a birtokvázlatoknak mindegyik 
szelvénye a község elöljárósága és földadónyilván-
tartója, választmány, a nagyobb földbirtokok jelenvolt 
tulajdonosai vagy képviselői, nemkülönben a zár-
helyszinelő kataszteri mérnök által a következő s a 
czimlapon alkalmazandó záradékkal iratik alá: 

nA jelen birtokvázlaton felveti birtoklási adatok a 
zárhelyszineléskor alulírottak által megvizsgáltatván, 
a magánjogi igények érintetlen hagyásával helyesek-
nek találtattak." 

E záradékszöveg a felvételi előrajzok első és 
utolsó negyedlapjának hátára is a 144 . §-ban meg-
határozott módon, valamint azok főczimlapjára azon 
körülmény is, hogy a helyszínelésnél feltalált elté-
rések a felvételi előrajzokban is át vezettettek,, 
rávezetendő. 

Az aláírások mellé festéknyomatu pecsétek alkal-
mazandók, a község hivatalos pecsétjével pedig ugy 
a birtokvázlatok, mint a felvételi előrajzok minden 
egyes lapjának hátoldala is ellátandó. 

2 1 9 . §. 

Ha a községek az aláírást megtagadnák, ez 
esetben a község elöljárósága és választmányi tagjai a 
mérnök által erre nézve jegyzőkönyvileg kihallgatandók. 
Ha az aláírás megtagadásának oka netán a munkálat 
helyessége elleni aggályban rejleuék, úgy a kérdés 
azonnal alapos vizsgálat alá veendő, a valónak bi-
zonyult hibák kiigazitandók és a munkálat újból 
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Eljárás, ha a községben több felmérési osztály működik. 

Iktatási hibák utólagos felfedezése. 

aláírásra előterjesztendő. Ha azonban a munkálat 
helyessége iránt ellenvetés éppen nem, vagy csak 
téves felfogás folytán tétetett, a kellő felvilágosítások 
megadandók és a vonakodás fentartása esetén annak 
oka jegyzőkönyvi nyilatkozattal megállapitandó; e 
körülmény a záradék alá feljegyzendő és a jegyző-
könyv az illető község felmérési munkálataihoz 
csatolandó. Ily esetekről a pénziigyministeriumnak 
késedelem nélkül jelentés teendő. 

2 2 0 . §. 

Oly községben, hol egyidejűleg több osztály mű-
ködik, a munkálat egyöntetűsége végett az egész 
község zárhelyszinelését egy osztálynak kell teljesí-
teni s rendszerint ez azon osztály kötelessége, mely 
a községben legtovább tartózkodik. E végből ezen 
osztály az egész felmérési munkálatot a többi osz-
tálytól átveszi. Nagy és részletezett községekben, 
melyeknek zárhelyszinelése hosszabb időt vesz igénybe, 
a zárhelyszinelés azonban a községben működött s a 
felügyelő által erre kijelölt más osztály által, sőt 
még az egész község felmérésének lezárta előtt is 
megindítható. 

221. §. 
IIa a felmérési munkálatok későbbi kidolgo-

zásánál nagyobb, s gondatlan eljárásra valló hibák 
vagy hiányok találtatnának, azokat a felügyelő egy 
megbízható mérnök által a helyszínén megvizsgáltatja 
és az illető mérnök költségeire kiigazittatja. 

Az e czélra kiküldött mérnök minden helyre-
igazított hibáról a községben jegyzéket vezet, azt a 
községi elöljárósággal s a vizsgálatnál jelenvolt vá-
lasztmányi tagokkal aláiratja. 

E jegyzék a felmérési munkálatokhoz külön 
mellékletként csatoltatik, másolata pedig a felügye-
lőség által a pénzügyministeriumhoz felterjesztetik. 

L. Szelvénylapok számozása. 

2 2 2 . §. 

Szelvénylapok számozása. Minden község zárhelyszinelésének befejezése után 
a mérnök a birtokvázlatok mindegyik szelvényének 
czimlapját, valamint a felvételi előrajzoknak minden 
egyes negyedlapját szelvényenkint a 27 . é s 17 a—(j. 
Számú minták szerint fekete tussal, illetve utóbbiaknál 
cziuóberrel 12 mm. magas arabszámokkal, lapszámokkal 
megjelöli. 

E számok fölé, alá és mellé a birtokvázlatokat 
illetőleg a csatlakozó szelvények lapszámai is helyze-
tükre való tekintettel 4 mm. magas arab számokkal 
bejegyeztetnek. (1. 2 0 6 . §-t.) 

A térképeken a lapszámok egyelőre irónnal, 
fekete tussal pedig csak azok kirajzolása alkalmával 
jegyeztetnek be. 

A szelvénylapok számozása a legfelsőbb északi 
rétegzeten kezdődik s nyugatról kelet felé halad; 
megjegyeztetvén az, hogy a 149 . §. 2. pontja és a 
151 . §. határozmányai szerint a szelvényvonalon túl 
felvett s a térképek körülmetszése által nem érintett 

Szelvénylapok számozása. 



105 

Részletek számozása (helyrajzi számozás) általában. 

határrész, nem képezvén külön felvételi lapot, nem 
is lesz külön számozandó. 

Áthelyezett, illetve egy lapra felvett szelvények 
csak egy lapszámot kapnak, és pedig mindenkor a 
nagyobb területü szelvénynek helyzetére való te-
kintettel. 

Külön lapokként számozandók azon szelvények 
is, a melyekben határrészietet képező folyóknak csak 
a rajzi felezésen túl eső, tehát a község határához 
tulajdonképen nem is tartozó terület vétetett fel. 

Együttesen felmért községeknél, melyekről kü-
lönben a térképeken és felvételi előrajzokon kivül 
minden egyéb munkarész külön készittetik, a szel-
vénylapok a fentiek szerint külön számoztatnak. 

A térképeken és felvételi előrajzokban egy 
szelvénylapon, illetve utóbbiaknál egy negyedlapon fel-
vett több község lapszámai elé az illető község nevének 
kezdőbetűje is a 17 g. és 25. számú minták szerint 
bejegyzendő. 

Ha a közs'g az anyaterülettel össze nem függő 
(I., II. stb.) részekből áll, akkor a felvételi lapok 
az egyes részek szerint külön-külön, de folytatólago-
san számozandók, ugy, hogy a lapszámozás az anya-
községben megkezdetvén és befejeztetvén, folytatóla-
gosan áttér a helyzetileg legközelebb eső másik részre 
és onnét ugyanígy az esetleges többi részekre. 

Ez alól kivételnek akkor van helye, ha két vagy 
több ily határrész egy közös szelvényben találkozik, 
mely esetben a lapok számozása ezen határrészekre 
ugy eszközlendő, mintha a község területe helyzetileg 
is összefüggő egészet képezne. (1. 57. számú mintát.) 

2 2 3 . §. 

Valamely község egész területére kiterjedő 
nagyobb mértékarányu felvétel térképei nem a valódi 
( 5 0 0 holdas) szelvények, hanem ezek negyed, illetve 
tizenhatod részei, tehát a felvételi lapok szerint szá-
mozandók, mely esetben a felvételi előrajzok és 
birtokvázlatok is azonosan számoztatnak. 

Ha azonban a nagyobb mértékarányu felvétel a 
határnak csak egyes részeire, pl. belsőségre, szorít-
kozik, ez esetben a nagyobb mértékarányu térképek a 
valódi szelvények szerint számoztatnak, e számok 
azonban csak 6 mm. magasságban iratnak, az egyes fel-
vételi lapok szerint aláosztatnak és pedig: 1 : 1 4 4 0 
inértékarány esetében 6 mm. magas római számokkal 

( y , -jjr, y , stb. ) 1 : 7 2 0 mértékarány eseté-
5 5 

ben pedig újólag 4 mm. magas betűkkel. ( , 

TT' S P TTa' S t b ' ) 

A jelzett aláosztás a felső rétegzetnél kezdőleg 
nyugatról kelet, felé halad. 

M. Részletek számozása. 
224 . §. 

Az egyes részletek számozását a mérnök és a 
beosztott tisztviselő közösen és oly formán végzik, 
hogy a belsőségben megkezdve, lehetőleg házszám 
szerint haladva, részletről részletre és dülőnkint az 

14 
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egyes részleteket a számsor szerint folytatólagos, és 
pedig a birtok vázlatokon 17« mm. magas czinóber 
szinü álló számokkal, mig a térképen egyelőre irón-
nal irt azonos számjegyekkel látják el. 

A számozás menete a dülő, esetleg aldülő kere-
tén belül az egyes birtoktesteken végig halad még 
akkor is, ha azok ut, vasút, patak, csatorna vagy 
kisebb folyó által megszakítva volnának, ugy, hogy 
az egy birtoktesthez tartozó egyes részek vagy műve-
lési ágak a részletszámozás szerint szoros egymás-
utánban következzenek. 

Ez alól kivételnek csak akkor van helye, ha a 
birtoktestek szélesebb folyók által rnegszakittatnának, 
vagy ha a dűlők középutak által fordulókra (forgókra) 
lennének osztva, mely esetekben a számozás menete 
a folyó mindkét partján, illetve az egyes forgókban 
külön csoportban halad. 

Az átmenetnél egyik részletről vagy dűlőről a 
következőre ugrásnak — elkerülhetetlen szükség 
esetén kivül — nem szabad történnie, hogy a folyó 
számozás szerint az egyes részletek könnyen fel-
találhatók legyenek. 

Az egyes dűlőben (aldülőben) fekvő utak, vasutak, 
vízmosások, patakok, csatornák, folyók, stb. helyi fek-
vésükhöz képest, a többi részletek sorrendjében 
számoztatnak. 

A legnagyobb gond fordítandó arra, hogy valamely 
részlet számozatlan ne maradjon, vagy pedig két vagy 
több részlet ugyanazon folyószámmal ne láttassék el, 
nehogy ennek helyesbítése által már az alapmunkála-
tokban a részletszámok aláosztása szükségessé váljék. 

A község határában fekvő, más szomszéd köz-
ségekkel határos puszták, majorságok és telepitvények 
végül számozandók, hogy azoknak esetleges későbbi 
átcsatolása folytán a munkálatoknak a számozás tekin-
tetében való átalakítása megkönnyítiessék. 

Az együttesen felmért községek külön-külön 
egytől kezdve számoztatnak. 

Az anyaközséggel össze nem függő határrészek 
(II. III. stb. rész) avval együtt egy munkálatban lévén 
feltürtetendők, együttesen, folytatólagosan és úgy 
számozandók, hogy ez az anyaközségben megkezdetvén, 
a hozzátartozó részekben folytattatik és befejeztetik. 

Ebből önként következik, hogy az ily község a 
hozzátartozó részekkel együtt ugyanazon működési 
évben, vagy legalább első sorban az anyaközség, a 
hol a számozás megkezdetik, mérendő fel; mert 
ellenkező esetben az egyes részek csak akkor lesz-
nek helyrajzi számokkal elláthatók és irodai kidol-
gozásra munkába vehetők, ha a következő évben az 
egész község felmérése befejeztetik. 

Az 1892 . évi XXIV. t.-czikk hatályának terü-
letén községek egész határára kiterjedő tagosítások 
eseteiben, a midőn állami hozzájárulás ellenében fel-
mérési munkarészek az országos kataszteri felmérés 
részére is készíttetnek, az esetben, ha az anyaköz-
séggel a vele össze nem függő részek egyidejűleg 
nem tagosittatnak, illetve méretnek: az anyaközség, 
tekintettel az 51. a) pontjának utolsó bekezdésére, 
önmagára nézve önállólag számozandó. 
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157. §. 

Az egyes részletek helyrajzi számozásánál a 
következő szabályok tartandók szem előtt. 

Minden egyéni birtok, ha idegen birtokkal van 
körülvéve, bármely csekély területü legyen is, külön 
helyrajzi számmal láttatik el. 

Ha azonban az egyéni birtok akár ugyanazon, 
akár idegen birtokon levő s külön helyrajzi számmal 
ellátott út, árok, keskenyebb vizmosás vagy patak 
által több részre osztatik, ez által azonban az egyes 
részek közti közvetlen közlekedés és gazdasági műve-
lés meg nem gátoltatik: ez esetben az ingatlan 
részek, legyenek azok akár azonos, akár különböző 
művelési águak is, csak akkor számoztatnak külön-
külön, ha az illető művelési ágra meghatározott 
(73. §.) legkisebb területet elérik; ellenkező esetben 
az úton, árkon, stb. túli részek együttesen csak egy 
helyrajzi számmal láttatnak el. 

Ha azonban az egyéni birtok nagyobb pata-
kok, csatornák, folyók, szélesebb vizmosások, állandó 
közlekedési utak, vasutak vagy rendszeres védtöl-
tések által választatnék el, a melyek által az ingat-
lan egyes részei közt a közvetlen közlekedés és 
gazdasági művelés meggátoltatik, továbbá, ha a dülő 
középutak által gazdasági forgókra osztatik, vala-
mint azon esetben is, ha az előző pontban érintett 
utak, árkok, stb. közti részek nem csatlakoznak egy 
irányban és lényegileg azonos szélességben, hanem 
egymástól lépcsőzetesen elütnek: az egyes részek 
területükre való tekintet nélkül a legkisebb területi 
szabványon alul is külön-külön számozandók. 

Az úton, árkon, stb. túli részek, ha a fentiek 
szerint külön nem számoztatnak, a térképen és bir-
tokvázlaton a helyrajzi számok bejegyzésénél haszná-
latos (fekete, illetve veres) szinü kapcsokkal látandók el. 

2 2 6 . §. 

Az egyéni birtokon belül levő művelési ágak 
a 73. §-ban meghatározott legkisebb területi szabvány 
betartásával számozandók. 

2 2 7 . §. 

Külön részletet képeznek még, és külön hely-
rajzi számot nyernek, ha a megszabott legkisebb terü-
letet elérik: 

1. a belsőségek köztereinek utczánkint, a köz-
lekedési és dülő utaknak, valamint folyók- és pata-
koknak keresztezése, illetve elágazása szerint le-
zárt részei: 

2. a pusztákba, tanyákba vezető, erdei vagy 
egyéb magánutak, ha állandóan — bár csak az 
illető tulajdonosok által is — közlekedésre használ-
tatnak és ha általában helyzetileg állandó jelleggel bír-
nak; úgyszintén azoknak keresztezésük és elágazásuk 
folytán előállott részei is, továbbá a vontató utak a 
65. 16. ' pontjára, valamint a nagyobb és rend-
szeres kezelés alatt álló szőlőkben a közlekedésre alkal-
mas utak és a tábla-utak a 81. §. utolsó bekezdé-
sére való tekintettel; ellenben a kizárólag mező-

14*«. 

Egyes részletek számozása. 
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gazdálkodás vagy erdészeti üzem czéljaira szolgáló, 
rendszerint keskenyebb magánutak, ezek közt neve-
zetesen az úgynevezett, tábla-utak nem számoztat-
nak, banem a 73. §. negyedik bekezdéséhez képest 
a szomszédos művelési ághoz csatoltatnak; 

3. szélesebb csapásokban vagy csapás jellegű 
magánutakban, a 81. §. szerint azok közepén kitünte-
tendő 2 — 3 öles utak, továbbá együttesen a mindkét 
oldalon levő legelő terület; 

4. árok azon esetben, ha állandóan természetes 
vizlevezetésre szolgálnak, mig öntöző, száritó és 
emésztő árkok, valamint a birtokot vagy egyes gaz-
dasági táblát szegélyező árkok külön nem számoz-
tatnak ; 

5. csatornák, ha azok határrészietet nem képez-
nek 1. 91. , 100. és 228 . §-okat) a hozzájuk tar-
tozó töltésekkel és zsilipekkel együttesen; 

6. folyókban, mint idegen mederbirtokban léte-
sített és a 85. §. szerint elkülönített védművek ren-
deltetési minőségük szerint külön-külön; sőt külön 
álló ilynemű védművek a birtoklás feltüntetése végett 
a megszabott legkisebb területen alul is számoztatnak; 

7. védgátak anyaggödreikkel és a 71. §. 7. pontja 
szerint egyéb adómentes tartozékaikkal együttesen; 

8. vasutaknak a volt, illetve a csatlakozó műve-
lési ágak szerint elkülönített részei; a vasutak és 
csatornák központi telekkönyvében fel nem jegyzett 
részek pedig még akkor is, ha azok a megszabott 
legkisebb területet nem is érik el; 

9. nagyobb, uradalmi birtokban az egyes gaz-
dasági táblák, nagyobb s rendszeres kezelésű szőlők-
ben az utak által határolt szőlőtáblák (1. 23. Számú 
mintát), erdőségekben a pagonyok, a rendszeres és 
állandó beosztású vágások területei, továbbá azon 
nagyobb erdőrészek is, melyek utak, patakok, árkok 
vagy nyiladékok által határoltatnak, valamint egyéb 
erdőktől elkülönített füzesek (79. §.); míg a nyila-
dékok, kizárólag üzemi czélokra szolgáló utak és 
véderdők nem számoztatnak; 

10. az egyes művelési ágakban, tehát csakis adó-
köteles területen levő (állandó jellegű) gazdasági 
épületek; mig udvarokban és egyéb adómentes terü-
leten, bár ezek több birtokos közös tulajdonában 
volnának is, a gazdasági épületek birtokosaira való 
tekintet nélkül az illető adómentes területtel együtt, 
csak egy részletet képeznek és igy külön nem is 
számoztatnak. 

A tanyákhoz, majorokhoz vezető, állandó, hasz-
nálatban levő magánutak, ha a legkisebb szabvány-
területtel nem bírnak, az udvarterülethez csatolandók. 

228. §. 

A megszabott legkisebb területre való tekintet nélkül 
is külön helyrajzi számot nyernek a határrészleteknek a 
községhez tartozó részei, ha azok a mellettük fekvő 
birtoktesteknek tartozékait nem képezik; a határrész-
ietet képező csatornák mentén az egyébként hozzájuk 
tartozó töltés stb. területek (91., 100. §. és 227. §. 
5. pont); a 93. §-ban felemiitett szolgalmi joggal 
biztosított csatorna- vagy védgát-részek; az egyéni 
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birtoknak dülő- vagy aldülővonal által elvágott részei; 
a közös tulajdonu udvarokban fekvő, de külön birto-
kolt lakházak, valamint az udvar területén kivül bár-
mely más adómentes vagy adóköteles területen álló 
minden lakház. 

A határrészleteket csak részben képező utak, 
folyók, csatornáknak stb. határrészietet nem képező 
szakaszai az előbbiektől számozás tekintetében is 
feltétlenül elkülönitendők. (91 . és 100. §.)• 

Az udvar területén levő lakházak azonos bir-
toklás esetében az udvarral együtt csak egy hely-
rajzi számot nyernek, mi alól kivételnek akkor van 
helye, ha e lakházak más házszámmal birnak, mely 
esetben azok egyike az udvarral együtt, a többi pedig 
külön-külön számozandó. 

2 2 9 . §. 

Külön számoztatnak az idegen területen épült 
házak, felépítmények, továbbá a 75. §-ban emiitett 
földalatti lakházak és pinczék. 

Pótszámozás. (Helyrajzi számok közbeiktatása.) 

2 3 0 . §. 

A számozásból netán kimaradt részletek tört-
szám alakjában és oly módon számoztatnak, hogy a 
szomszédos részlet számjegye mint számláló és alatta 
az 1-től kezdődő folyószámok mint nevezők szere-
peljenek, pl. Í51 stb.; megjegyeztetik azon-
ban, hogy ez csak kivételesen, csekély számú részlet 
közbeeső számozásának elmaradása esetében engedtetik 
meg; mig ha azok tömegesen fordulnának elő, vagy 
ha a számozás általában szabálytalanul végeztetett 
volna, a felügyelőnek utasítására a község a hibás 
résztől kezdve a hibát elkövetett tisztviselő költségére 
újból számozandó. 

Ha az ugyanazon birtoktesthez tartozó valamely 
rész vagy művelési ág maradt számozatlanul, akkor 
azt mindig az ugyanazon birtokhoz tartozó szomszédos 
részlet számával és a megfelelő aláosztással kell ellátni. 

Számozás ideje. 

Eljárás, ha a községben több osztály működik. 

2 3 1 . §. 

A részletek számozását a zárhelyszinelés után 
köteles a mérnök még az illető községben végezni. 
Felhatalmaztatik azonban a felmérési felügyelő, hogy 
különösen indokolt esetekben a részletszámozásnak 
kivételesen a felügyelőségi irodában való megejtését 
elrendelje vagy megengedje. Az esetleges engedélyt 
a felmérési osztály mindenkor előzetesen tartozik 
kikérni. A kivételes eljárásról a pénzügyministerium-
nak jelentés teendő. 

2 3 2 . §. 

A részletszámozást a 220 . §-ra való tekintettel 
még oly községekben is, hol több felmérési osztály 
működött, rendszerint egy osztály végzi. Kivételnek 
akkor lehet helye, ha a részletszámozás a 2 3 1 . §. 
értelmében a felügyelőségi irodában történik. Kz 
esetben a felügyelő intézkedéséhez képest a részlet-
számozásban több osztály is részt vehet. 
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Birtokrészletezési vázlat és kimutatás. 

Vizsgálatot teljesítő közegek. 

Helyszini felvétel vizsgálása. 

157. §. 

A birtokrészletek számozásával egyidejűleg lemez-
papiron, 35. és 36. számú minták szerint, birtokrész-
letezési vázlat és kimutatás is készítendő, különös 
figyelemmel a dűlőnevek szabatos és a részletszá-
moknak helyes bevezetésére. 

E munkarész a birtok vázlatoknak kiegészítő 
részét képezvén, ezekhez csatolandó. 

N. Helyszini munkálatok vizsgálása. 

2 3 4 . §. 

A helyszini munkálatok megvizsgálását a hivatal-
vezetők (felmérési felügyelők, esetleg kataszteri főmér-
nökök) vagy azok helyettesei végzik, kik tartoznak az 
egyes osztályokat havonkint, egyszer, kezdő vagy kevésbé 
megbízható tisztviselőknél a szükséghez képest, kétszer 
megvizsgálni és pedig ugy, hogy szelvény ellenőrizet-
lenül ne maradjon. Kötelességük továbbá az 55. 
§-hoz képest a határleirással megbizott tisztviselőket 
is két havonként egyszer a helyszinén felkeresni és 
működésük helyes voltáról meggyőződést, szerezni. 

A vizsgálatok általában váratlanul ejtendők meg. 
A felmérési tisztviselők tartoznak hollétüket, helyszini 
működésüket, kellő módon jelezni, egyáltalában állan-
dóan alkalmas módon gondoskodni arról, hogy ha 
lakásuktól vagy irodájuktól távol vannak, könnyen 
feltalálhatók legyenek. 

A vizsgálatok megejtése alkalmával a felügyelő 
köteles a kezdő osztályvezetőket alaposan kioktatni 
és a munkálatokba bevezetni, az alája rendelt összes 
felmérési tisztviselők munkálatait behatóan megvizs-
gálni, irányítani és a tapasztalt, hibákat kijavíttatni: 
a mennyiben pedig oly hiányokat vagy visszaéléseket 
tapasztalna, melyeket saját hatáskörében meg nem 
szüntethetne, köteles a további intézkedések meg-
tétele végett esetenkint a pénzügyministeriumhoz véle-
ményes jelentést tenni. (1. a 3 3 7 — 3 4 3 . §-okat.) 

2 3 5 . §. 

A helyszini vizsgálat a czövekelés és felvételi 
eiőrajzok megbirálásával veszi kezdetét. 

A felügyelő ugyanis a helyszinén, és lehetőleg 
a czövekelést végzett tisztviselők jelenlétében meg-
győződést szerez arról, vájjon a birtokhatárok pon-
tosan vannak-e kiczövekelve, a művelési ágak czél-
szerüen kikülönítve, a czövekek és méretek egy-
mást kölcsönösen kiegészítő összhangban vannak-e 
alkalmazva ? 

2 3 6 . §. 

A mérnöki munkák helyszini vizsgálatának fő-
tárgyát képezik: a részletes háromszögelés, a czövekek 
meghatározása, valamint a méretek felrakása és 
általában a térképezés. 

E czélból a felügyelő a tussal már kihúzott 
vizsgálandó szelvény alkalmas pontján asztalállást 
tesz, és onnét a háromszögelt jeleket, egyes épületek 
sarkait, látható mesgyeköveket, határdombokat, stb., 
valamint zászlózással az egyes részletek végpontjait, 
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illetve az előzetesen kitűzött átlómenetben azok 
átmetszéseit megirányozza és a térképen irónnal 
megjelöli. 

237 . §. 

Asztalálláson kivül egyes felvett pontok közt, 
vagy a mesgyék irányára közelítőleg merőlegesen 
kitűzött átlóvonalon, próbaméréseket is eszközöltet. 

Ily próbamérések különösen a szelvény egy-
mássali összefüggésének megvizsgálása czéljából az 
egyik szelvényből a másikba átvitt pontok között is 
alkalmazandók. 

238 . §. 

Megvizsgálandók továbbá erdőségekben vagy 
egyéb helyeken, különösen a községi határvonal 
mentén eszközölt állomásozások is; mely czélból a 
felügyelő utánméréseket és az egyes meneteket 
összekapcsoló próbaállomásozásokat tesz, valamint 
megvizsgálja azt is, vájjon a lejtősen mért távolságok 
szabályszerűen a vízszintesre vannak-e átvezetve, az 
állomásozás záróhibája a megengedett határt túl nem 
haladta és a menet szabatosan kiegyenlítve, illetve 
behajlítva van-e? 

A vizsgálat minden egyes felvételi lapra kiter-
jesztendő, minek megtörténtét a felügyelő minden 
lap alsó bal sarkában a szelvényvonal alatt nyomban 
következőleg igazolja: „A felvétel helyes, 19 . . . 
hó . . . . n, N. N. felmérési felügyelő". Ha a felvétel 
vagy kidolgozás helyes nem volna, úgy az igazolást a 
helyesbítés megtörténtéig függőben hagyja, e körül-
ményt pedig vizsgálati naplójába, valamint a vizsgálati 
leletek jegyzékébe is bevezeti. (1. 2 4 5 . §-t.) 

2 3 9 . §. 

Műszerek vizsgálása. A vizsgálatok alkalmával a felügyelő megvizs-
gálja a mérőműszereket i s ; nevezetesen meggyőződik 
a távcsöves irányvonalzó, mérőszalagok és szögtükrök 
helyesbitéséről és egyáltalában az összes műszerek 
mikénti használhatóságáról. 

Helyesbitetlen vagy rossz műszerek használata 
tilos, ezért azok haladéktalanul javítandók; ha pedig 
ez a felügyelőnek figyelmeztetése eilenére sem tör-
ténnék meg, úgy erről a pénzügyministeriumnak 
azonnal jelentés teendő. 

Elfogadható különbzet. 

2 4 0 . §. 

Asztalállással tett vizsgálat alkalmával az egyes 
pontoknál tapasztalt eltéréseknek sem a tájékozáshoz, 
sem egymáshoz viszonyítva nem szabad rendes mér-
tékarányu felvételnél ± 0 3 ölet túlhaladni. 

Próbaméréseknél a 4. számú táblázatban fel-
tüntetett mérési hibahatár 0*2 öl pótlásával veendő 
elfogadható különbzetnek; megjegyezvén, hogy az 
asztaltábláról levett térképlap papirbeszáradása is 
figyelembe veendő. 

1 : 1 4 4 0 vagy 1 : 7 2 0 mértékarányu felvétel 
esetén a rajzolati hibahatár a fentiek felében, illetve 
negyedrészében állapittatik meg, mig a mérési hiba-
határ változatlan marad. 

Műszerek vizsgálása. 
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241. 

Vizsgálati" jegyzőkönyv. 

Térképek, felvételi eiőrajzok és birtokvázlatok meg-
vizsgálása. 

A helyszini műszaki vizsgálatok eredményei a 
felügyelő kezénél őrzött s a 39. számú minta szerint 
községenkint és felmérési osztályonkint vezetendő 
vizsgálati jegyzőkönyvbe bejegyeztetnek és pedig 
akkép, hogy a próbavonalak méretei esetenkint az 
illető szelvény megnevezésével a mérnök vagy segéd 
által, a térképről levett méretek pedig, valamint a 
mutatkozó különbözetek — az utóbbiak veres tin-
tával — a felügyelő által vezettetnek be, s úgy a 
mérnök és segéd, valamint a felügyelő által aláiratnak. 

Asztalállások vizsgálati adatai, nemkülönben a 
talált különbzetek a felügyelő által vezettetnek be, 
és általa, valamint, a mérnök által is aláirandók. 

Akár próbaméréseknél, akár asztalállásnál a 
nagyobb eltérések eredete, esetleg a kijavítás iránti 
intézkedés az emiitett jegyzőkönyvben veres tintával 
kitüntetendő. 

2 4 2 . §. 

A helyszini vizsgáláson felül a felügyelő meg-
vizsgálja a térképeken a szelvénykeret s három-
szögelési pontok felrakását, a hüvelykbeosztást a 
részletek kihúzását; a felvételi előrajzzal való tüzetes 
összehasonlítás utján meggyőződik a czövekek mikénti 
összekötéséről és a méretek felrakásának pontosságá-
ról, illetve a mérési különbözetek mikénti elosztásáról; 
különös figyelmet fordit végre a szelvénycsatlakozásra, 
illetve a közös pontok összefüggő felvételének meg-
vizsgálására és arra is, hogy az esetleges tagositási 
és kisajátítási térképek adatai indokolt esetekben 
lehetőleg figyelembe lettek-e véve. 

Hibák kijavítása. 

243 . §. 

A felvételi eiőrajzok és birtokvázlatok is tüze-
tesen megvizsgálandók, vájjon helyesen és szabály-
szerűen vannak-e szerkesztve, nevezetesen pedig 
hogy a birtokosiktatás a két munkarészben egymással 
s a házjegyzékkel és betüsoros névjegyzékkel egy-
öntetűen van-e átvezetve. 

Vizsgálás tárgyát képezik végre a ház-, betü-
soros- és dülőjegyzékek is. 

A 147. §. szerinti hibaiveket, nevezetesen 
azokban jelzett hibák kiigazításának megtörténtét 
gondosan ellenőrzi s a lelethez képest a hibaivet 
láttamozza. 

2 4 4 . §. 

Szabályellenes és hibás munkálat haladéktalanul 
kijavítandó. Ha a kijavítás a felügyelő rendelkezése 
folytán a vizsgálat után eszközlendő, ennek megtör-
téntéről a felügyelő következő vizsgálata alkalmával 
meggyőződést tartozik szerezni. Minden ily lényege-
sebb hiba, s ennek kiigazítása iránt adott meghagyás a 
vizsgálati jegyzőkönyvbe bevezetendő, a kijavítás meg-
történte pedig a legközelebbi vizsgálatkor igazolandó. 

Vizsgálati leletek jegyzéke. 

2 4 5 . §. 

A vizsgálatok alkalmával talált lényegesebb 
műszaki hibák, továbbá a vizsgálati jegyzőkönyvben 
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A zárhelyszinelés és a háromszögelési pontok állandósítá-
sának ellenőrzése. 

A felügyelő vizsgálati naplója. 

Központi felülvizsgálat. 

kifejezésre nem jutó egyéb hiányok, azok helyesbi-
tésére, illetve pótlására vonatkozó utasítások, valamint 
egyéb, főként felsőbb intézkedések betartását illető, 
vagy a felügyelő által saját hatásköreben tett különleges 
rendelkezések és megjegyzések, egyáltalában a vizs-
gálat lelete — úgy a nyári, mint a téli munka-
szakban egyaránt — a felügyelőség által kiszolgál-
tatandó 12 ivből álló s az osztályvezetőnél áthe-
lyezés esetében is maradó és általa megőrizendő 
„ Vizsgálati leletek jegyzékeu czimü füzetbe a vizs-
gálatot teljesített tisztviselő által bevezetendő és 
keltezéssel aláírandó. (1. 40. számú mintát) 

E jegyzékben a következő vizsgálatok alkal-
mával igazolandó az is, vájjon az előző vizsgálatnál 
talált hibák vagy hiányok megfelelően helyesbittettek, 
illetve pótoltattak-e. 

Ily vizsgálati leletek jegyzéke a központból 
teljesített vizsgálatokat illetőleg a felügyelőségi veze-
tőkre nézve is felfektetendő. 

2 4 6 . §. 

A felügyelő köteles a 2 1 4 . §. végpontja szerint 
kezdő osztályvezetőknél a zárhelyszinelések szabály-
szerű menetét lehetőleg ellenőrizni, valamint a három-
szögelési pontok állandósításáról és a helyszínrajzi 
leírások helyes szerkesztéséről meggyőződni. Egyál-
talában feladata a személyzetre alkalmas módon 
erélyesen odahatni, hogy a munkák gyors és rend-
szeres előhaladása érdekében szükséges szabályos 
ügymenet betartassék; feladata továbbá a személy-
zetnél tapasztalt szabálytalanságokat első sorban is 
saját hatásköréből kifolyólag megszüntetni, illetve 
meggátolni. 

2 4 7 . §. 

A vizsgálat leletét, valamint az ellenőrizett 
pontok és megmért vonalak számát ez utóbbiak 
összesített hosszméreteivel a felügyelő felviszi a 
41. számil minta szerint vezetendő vizsgálati naplójába, 
minden egyes felmérési tisztviselőnek alkalmazására 
nézve megteszi észrevételeit és ugyanabban a meg-
engedett különbzetet túlhaladó eltéréseket, továbbá 
más egyéb fontosabb megjegyzéseit is veres tintával 
aláhúzza. 

2 4 8 . §. 

Az országos kataszteri felmérés összes munká-
latainak műszaki irányítása, a munkálatok szabály-
szerű s egyöntetű végrehajtása feletti főfelügyelet, 
illetve ellenőrzés gyakorlása a felmérési központi fel-
ügyelök hivatásszerű feladatát képezvén: a felmérési 
munkálatok általuk úgy a nyári, mint a téli munka-
szakban rendszeresen felülvizsgálandók. 

A nyári munkaszakban a felülvizsgálat főleg a 
helyszíni munkálatokra terjesztendő ki. A részletes 
felmérésre nézve a felülvizsgálat jórészt ugyan a fel-
ügyelőségi vezetőkhöz hasonlóan ejtendő meg; mind-
azonáltal kiváló súly helyezendő a hivatalvezetők 
mikénti működésére s a felmérési munkálatoknak tel-
jes egészükben miként való végrehajtására. Meggyő-
ződik a személyzetnek egyenkint és egészében miként 

15 

A 
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Rajzpapirok ós nyomtatványok elszámolása. 

Helyszini munkálatok összeegyeztetése. 

való hivatalos ténykedéséről. Intézkedik netalán 
tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése, a mun-
kálatoknak szükségessé váló czélszerü szabályozása 
iránt, s az utasításban esetleg nem szabályozott sür-
gős kérdésekben. A pénzügyniinisteriuniot kizárólag 
illető sürgős intézkedéseknek megtétele iránt kése-
delem nélkül előterjesztést tesz. Egyébként a felül-
vizsgálat eredményéről felmérési hivatalonkint a 
pénzügyministeriumnak jelentés, esetleg intézkedés 
végett javaslat teendő. 

Hasonlóan járnak el a központi felülvizsgálatokat 
esetleg külön inegbizás lolytán teljesitö felmérési fel-
ügyelök is kijelölt körzetükre nézve. 

0. Helyszini munkálatok átadása. 

2 4 9 . §. 

Bevégeztetvén a község részletes felmérésének 
helyszini munkálatai, az összes munkarészek részletes 
átadási jegyzék kíséretében a felmérési felügyelő-
ségnek átadatnak. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

H e l y s z i n i f e l m é r é s e k ( f e l v é t e l e k ) i r o d a i k ido l -
gozása . 

A. Általános intézkedések. 

250 . §. 

A helyszini, valamint a további §-ok szerint 
kidolgozandó irodai munkálatok átadásakor az átvett 
hivatalos rajzpapirok és nyomtatványok elszámolandók. 
A 44 a—b számú minták szerint szerkesztendő 
„papirszámadás"-ban ivenként feltüntetendő a felügye-
lőségtől kivett, a munkálatra felhasznált, természetben 
visszaadott, elrontott és megtérítendő papírmennyiség. 

Az elrontott nyomtatványok a felmérési fel-
ügyelőségnek beszolgáltatandók. 

A munkálatra felhasznált papírok mennyisége, 
ha az illető munkálat terjedelme egy ívnél nagyobb, 
a térképek kivételével, a czimlapon feltüntetendő és 
a felügyelő által ellenőrizendő. 

2 5 1 . §. 

Az elrontott rajzpapirok a pénzügyministerium 
által időnkint rendeletileg közzétett árak mellett az 
illető tisztviselők által teljes számban, az elszámolás 
alá eső elrontott nyomtatványokból azonban csak a 
munkálatra felhasznált mennyiségnek öt százalékán 
felül eső rész térítendő meg. 

Hivatalos rajzpapiroknak és nyomtatványoknak 
magán czélra való felhasználása, még megtérítés 
mellett is tilos. 

2 5 2 . §. 

A helyszini munkálatok irodai kidolgozásuk előtt 
a felügyelő vagy az általa kijelölendő (az illető 
munkában részt nem vett) megbízható mérnök (fő-
mérnök) által gondosan összeegyeztetendők. 

Első sorban a térképek a felvételi előrajzokkal 
és ezek a birtokvázlatokkal egyeztetnek össze, kü-
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Hibaiv. 

Czélja. 

Számítási csoportok. 

lönös figyelemmel a művelési ágak és birtokosikta-
tások egyöntetűségére, valamint a helyszínelésnél 
feltalált változásoknak a felvételi előrajzokban, birtok-
vázlatokban és a térképeken való helyesbitésére, 
egyáltalában pedig a munkálatok szabatos és alakilag 
is megfelelő szerkesztésére. Az összeegyeztetés meg-
történte után a felvételi előrajzok minden lapja 
megfelelő záradékkal azonnal aláírandó és ennek ideje 
is jelzendő. (1. 141. §-t.) 

Hasonlóan kiváló gonddal megvizsgálandók 
azután a szelvények és a községi határvonalak csat-
lakozásai, mely alkalommal nemcsak a határvonal 
felvétele, hanem annak a határleirással való egye-
zése, valamint a határjeleknek egyöntetű jelzése is 
megvizsgálandó. 

Ha akár a munkálatok irodai kidolgozásánál, 
akár bármely későbbi vizsgálatnál oly hibák vagy 
hiányok találtatnak, melyek felületes összeegyeztetésre 
vallanak, azokért az összeegyeztetést teljesített tiszt-
viselő felelős (1. 3 4 1 . §-t.) 

2 5 3 . §. 
Az összeegyeztetés alkalmával feltalált hibák és 

hiányok az összeegyeztető által szerkesztendő és 
aláírandó hibaivbe vezettetnek be, az illető hibával 
terhelt tisztviselő pedig tartozik azokat haladéktalanul 
kijavitani, illetve pótolni és ennek megtörténtét alá-
írásával igazolni. 

E hibaivek a felügyelő által megvizsgálandók 
és a mennyiben azokból az illető tisztviselőt terhelő 
határozott hanyagság vagy felületesség volna meg-
állapítható, vagy pedig ha a hibák oly természetűek, 
hogy azok kijavítása hosszabb időt vesz igénybe, 
végre ha a hibák felületesen vagy éppen nem javít-
tattak ki, a hibaivek kivonata, valamint az esetben, 
ha az összeegyeztetés nem a kellő alapossággal és 
gonddal történt volna, úgy az összeegyeztetés után 
feltalált hibákra vonatkozó kimutatás is a kijavítás 
költségeinek jegyzékével együtt tekintettel a 339 . , 
3 4 0 . és 3 4 1 . §-okban foglaltakra, véleményes jelentés 
kapcsán a pénzügyministeriumhoz felterjesztendők. 

(I. 45. számú mintát.) 

B. Ellenőrzési számitás. 

2 5 4 . §. 

A csoportok területének kiszámítása a birtok-
részletek területszámitásának ellenőrzésére szolgál, 
a miért is e műveletnek a részletek területszáinitását 
meg kell előznie. 

255 . §. 
Az egész község határterülete a dülőbeosztás 

és a részletek számainak tekintetbe vételével szá-
mítási csoportokba osztatik. Apróbb részletekből 
1 0 0 — 2 0 0 holdnál, 10 — 50 ölnyi szélességű rész-
letekből 2 0 0 — 5 0 0 holdnál nagyobb csoportok nem 
alakithatók, mig uradalmi vagy tanyaföldek 1 0 0 0 
holdnyi csoportba is foglalhatók; különös figyelem 
fordítandó azonban mindenkor arra, hogy ugyanazon 
csoportba lehetőleg csakis közel egyforma nagyságú 
és alakú részletek vétessenek. 

12* 
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Számítási s ezzel kapcsolatos átnézeti vázlat. 

Négyzethüvelyk-beosztás. 

Csoportok és ürestér kiszámítása. 

Szelvényenkinti összeállítás es kezelési különbzet. 

Határrészleteknél a rajzilag történt felezési 
vonal, tehát a tulajdonképeni községi határvonal 
képezi a csoport-határt, nem pedig a határrész-
letnek széle. 

2 5 6 . §. 

A csoportokról, miután azok beosztása a, fel-
ügyelő által jóváhagyatott, felvételi előrajz papiron 
a birtokrészletezési vázlat nyomán a számítási jegyző-
könyvhöz csatolandó számítási vázlat készíttetik, 
melynek jóváhagyását a felügyelő aláírásával igazolja; 
a csoportok határvonalai vastagabb, a csoporthatárt 
nem képező dülőhatarok vékonyabb vonalakkal 
berajzoltatnak, az egyes csoportokba pedig a jelző 
betű (A., B., C. stb.) és a tartalmazó folyószám 
szerinti részletek első és utolsó számai (pl. 1 2 1 0 — 1 2 8 2 , 
1621 — 1 9 4 0 . ) bejegyeztetnek. (47. számú minta.) 

A számítási csoportokról a felügyelő az egész 
munkaterepre vonatkozó átnézeti vázlatot készíttet; 
hogy abban a részletek kiszámításának, valamint azok 
vizsgálatának előhaladása nyilvántartassák. 

2 5 7 . §. 

A kiszámítandó községnek összes szelvényeit a 
mérnök két-két egymásnak megfelelő hüvelyk össze-
kötése által, finom irónvonalozással, négyzethüvely-
kekre osztja, melyeknek mindegyike a rendes mér-
tékarányban egy kataszteri holdnak felel meg; egy-
úttal pedig az egyes csoportok határait irónkeresz-
tezéssel megjelöli és a csoportok jelzőbetüit irónnal 
bevezeti. 

2 5 8 . §. 

Az egyes csoportoknak valamint a község ha-
tárán kivül eső, de a szelvénykeretet betöltő üres 
térnek területei úgy számittatnak ki, hogy azok kör-
vonalai az egyes négyzethüvelykekben egyenes vona-
lakká, illetve a négyzethüvelykekbe eső területek 
alakjai azonos teriiletü ferdényekké változtatnak át; 
melynek középmagasságai az irónnal előzetesen pon-
tosan vont középarányos vonalakon körzővel össze-
gezve levétetnek, és a négyzethüvelyk oldalának 
valódi hosszával (1 : 2 8 8 0 mértékarányban 4 0 öllel) 
megszoroztatnak. Ezen területhez a csoportban levő 
kiszámlált egész holdak is hozzáadatnak. 

Megjegyeztetik, hogy az átváltoztatás által nyert 
vonalaknak a középarányos vonalakat közel merőle-
gesen ( 6 0 ° - - - 9 0 ° alatt) kell metszeniök, s hogy a 
szelvénybe eső csoportoknak és üres térnek esetleg 
össze nem függő részei külön-külön (a, b, c alatt) 
számitandók és mutatandók ki. 

2 5 9 §. 

A szelvénybe eső csoportok és üres tér területei 
összesítve a szelvénynek valódi területére állíttat-
nak oly módon, hogy a megfelelő papirbeszáradás 
a megengedett kezelési különbzettel együttesen az 
átváltoztatott négyzethüvelykek — holdszelmények — 
csoportonkinti területéhez képest arányosan elosztatik. 
Megengedett a kezelési különbzet akkor, ha a hold-
szelmények területének V400 részét túl nem haladja. 
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Papirbeszáradásnak kiszámítása. 

A csoportok községenkinti összeállítása 

Oly szelvények, melyekbe kizárólag valamely 
határrészletnek (folyónak) csak a rajzi felezővonalon 
túli — tehát a község területéhez nem is tartozó 
— része esik, az ellenőrzési számításban kitünte-
tendők ugyan, de önértőleg terület nélkül. 

A szelvényvonalon túl felvett, de az illető fel-
vételi laphoz tartozó határrész (14 9. §.), valamint 
a többrészből álló üres tér, továbbá szelvényvonalak 
áthelyezése (151 . §.) folytán egy felvételi lapon egye-
sitett, tulaj donképen több szelvénybe eső határrészek 
területeit külön-külön kell számitani és kimutatni. 

260. §. 

A mérnök a tábláról már levett szel vény lapok 
papirbeszáradását ugy puhatolja ki, hogy a szelvény-
keret oldalhosszuságait összehasonlítja a szelvénykeret 
szerkesztésére használt felrakó vonalzó 8 0 0 , illetve 
1 0 0 0 öles beosztásával, a tapasztalt különbzetből 
pedig kiszámítja az 1 holdra és a l O O d - ö l r e eső 
területi papirbeszáradást. 

A papirbeszáradásra vonatkozó adatok egyelőre 
irónnal, véglegesen pedig az ellenőrzési számitás 
összeállítása után vezettetnek be. 

261. §. 

A szelvényenkint kiszámitott és kiegyenlített, 
csoportrészekből az egyes csoportok egész területei 
állíttatnak össze, a melyek összesítése az eg ;sz község 
területét adja; megjegyezvén, hogy a területileg 
össze nem függő határrészek (I., II., stb. rész) terü-
letei előbb részenkint külön-külön megállapitandók s 
azután a község egész területekint összegezendők. 

A község egész területe a számítási jegyző-
könyv első lapján szelvényenkint, is összeállítandó. 

Mihelyt valamely község ellenőrzési számítása 
be van fejezve, vizsgálat végett átadandó a fel-
ügyelőnek. 

A vizsgálat megtörténte és a hibák kijavítása 
után a két vagy több községnek egy szelvénybe 
eső területét kell összeegyeztetni, illetve a szelvény 
valódi területére állítani, mely alkalommal a mutat-
kozó különbzet, ha a csatlakozó közös határvonal 
hossza szerint 100 ölnyi vonalhossz után 4 0 D-ölnél 
nem nagyobb, az illető községek és csoportok terü-
letéhez arányosan, és külön kimutatva elosztatik. 
Nagyobb eltérés esetében a hiba kipuhatolandó és 
kiigazítandó. 

Azon esetben, ha a csatlakozó községek más-
más tengelyrendszerre vonatkoztatva vétettek fel, 
vagy ha a tengelyrendszer azonos is, de az egwk 
község a régi hálózatban (sikra való vetítés nélkül), 
a másik pedig az uj hálózatban (sikra való vetítéssel) 
méretett fel, s ennélfogva a felvételi szelvények nem 
egybevágók; a csatlakozó községek szelvény szerinti 
területének egyeztetése önértőleg elmarad. 

2 6 2 . §. 

Az előző években felmért községek vonatkozó 
területadatai a határszélmásolato' ból veendők át, és 
ha lényegesebb eltérés nincs, megtartandók; ellenkező 



esetben pedig ezen adatok az uj számítás szerint, 
esetleg a szükséghez képest a régi térképeken való 
utánszámitás mellett helyesbittetnek és az előző fel-
mérés munkálatainak a 197. §. szerint való kijavítása 
végett az illető kataszteri térképtárral közöltetnek. 

Az ellenőrzési számítás szerkesztésére nézve 
irányadóul szolgál a 48. számú minta. 

C. Részletek területszámitása. 

2 6 3 . §. 

Minden külön helyrajzi számmal ellátott rész 
letnek területe kiszámítandó és az a számítás mene-
tének feltüntetésével a 49. számú minta szerint a 
számítási jegyzőkönyvben kimutatandó 

Külön számitandók és az illető csoport végén 
kitüntetendők azon véderdők területei, melyek a 
csatlakozó erdőkkel együtt egy birtokrészietet képez-
nek, de a birtokrészleti jegyzőkönyv és a kataszteri 
telekkönyv jegyzet rovatában külön kimutatandók. 

Területek holdakban és egész D-ölekben feje-
zendők ki. Rendkívüli esetekben ettől való eltérés 
(nagyobb mértékarányú különleges czélu felmérésnél 
a területnek a D - ö l részeiben is való kifejezése) 
csak a pénzügyministerium különleges rendelkezése 
alapján foghat helyet. 

2 6 4 . §. 

Negyven ölnyi szélességig -terjedő, egyenes, s 
legalább hosszirányban párhuzamos határvonak által 
képezett részletek, illetve birtoktestek területei minden 
esetben, lOOD-ö le t meg nem haladó szabálytalanabb 
birtoktestek területei pedig lehetőleg természetes 
méretek felhasználásával számitandók. 

Ha a párhuzamosság nem egész szabatosan 
jelentkezik ugyan, de a merőlegesen vett szélességek 
egy ölnél nagyobb eltérést nem mutatnak, a terület-
számitás (önértőleg a megfelelő középszélességgel, 
1. a 265 . §-t) a párhuzamos határu részletek módjára 
eszközlendő. 

Ha ily birtoktestek több művelési ágból állanak, 
melyek külön birtokrészleteket képeznek, akkor a 
művelési ágak területei a 267 . §. szerint terület-
számitó műszerrel is számithatók, de mindenkor az 
illető birtoktestnek természetes méretekből számított 
egész területére állitandók; megjegyezvén, hogy ily 
esetekben a birtoktesteknek a 274 . §. szerint külön 
szelvényekbe való bevonása mellőzendő. 

Ily birtoktestek, illetve birtokrészletek terület-
számitása a 49. Számú minta szerinti számitási 
jegyzőkönyvben a B. csoport 1 0 6 2 — 1 0 6 4 . részleteire 
nézve jelzett módon tüntetendő ki. 

2 6 5 . §. 

A területeknek lermészetes méretek segélyével 
való kiszámítása végett az emiitett párhuzamos alakú 
részleteknél a mindkét végén vagy azok közelében 
( 1 1 7 — 1 1 8 . §.) mért merőleges szélességek szám-
adatai a számitási jegyzőkönyvbe bevezettetnek, azok-
ból a középérték kipuhatoltatik, a szorzóul haszná-

Területszámitás általában. 

Területszámitás természetes méretekkel. 
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landó középhosszuság (papirbeszáradás pótlása nél-
kül) pedig a térképről vétetik. 

Az eredmények egész • ölekre kikerekitendők 
olyképen, hogy a • öl felén aluli részek elhagyan-
dók, a fél vagy ezt meghaladó részek pedig egész-
nek veendők. 

A részletek területi eredményei mellé a jegyzet 
rovatban az illető területnek, fele százas • ölekre 
kikerekített Vi6 holdakban kimutatandó azon czélból, 
hogy ezen területek, mint a melyekre sem papir-
beszáradás, sem pedig kezelési különbözet nem esik, 
a esoportkülönbözet elosztásából kivétessenek. 

2 6 6 . §. 

Az oly párhuzamos részleteknél, melyek a 
dűlőkre nem merőlegesen csatlakoznak és melyek a 
118 . §. szerint merőlegesen átmérhetek nem voltak, 
a terület a következő módon számitható. 

A ferde szélességek a számítási jegyzőkönyvbe 
bevezettetvén, szögfelrakó eszközzel kipuhatoltatik 
azon hegyes szög, melyet a dülővonal az illető 
részlet oldalaira merőleges szélességgel képez, a szög 
számértéke fokok és azoknak becsült első perczei 
szerint az illető ferde szélesség alá bevezettetik. 

Ez után az 5. Számú táblázatból a hajlásszög-
nek megfelelőleg vett értékkel a ferde szélességet 
merőlegessé átváltoztatjuk és bejegyezzük. 

A számitás további menete a 2 6 5 . §. szerint 
történik. 

2 6 7 . §. 

Szabálytalan alakú részletek területeinek kiszámí-
tására az eyyenközű területszámitó műszer használandó, 
melyet ugy kell alkalmazni, hogy az egyenközü szálak a 
részlet hosszabb oldalára közel merőlegesek legyenek. 
Ez által az egész számitandó alak egyenlő magas-
ságú egyenközényekre osztatik, a melyeknek közép-
hosszai körzővel összegezve levétetnek és az eredmény 
az állandó magasság számértékével szoroztatik. 

Állandó magasságul önértőleg oly párhuzamos 
szálak távolságai veendők, a melyeken belül az alaknak 
körforgatrészei — esetleg némi kiegyenlítéssel — 
még egyeneseknek vehetők. 

2 6 8 . §. 

Ha a számitandó részlet nagyobb kiterjedésénél 
fogva nem fér el kellőleg a területszámitó műszer 
keretében, vagy ha egyáltalában oly szabálytalan 
alakú, hogy körvonalai átlag nem hozhatók az egyen-
közü szálakkal közel merőleges helyzetbe, ez esetben 
a részlet számítási alakokra osztatik, melyek területei 
külön-külön kiszámíttatnak és kimutattatnak, össze-
gezésük által pedig az egész részlet területe ké-
peztetik. 

Több művelési ágból álló birtoktestek az egyéni 
birtok területének minél pontosabb megállapítása végett 
lehetőleg szelményszerüleg (274 . §.) számitandók, az 
igy nyert területre pedig a művelési ágak összterülete 
beállítandó. 

Területszámitás műszerrel. 
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Nagyobb részletek területszámitása. 

Szelvényvonalak által metszett részletek területszámitása. 

Határozott arányban osztott részletek területszámitása. 

Birtokrendezési és kisajátítási területadatok figyelembe 
vétele. 

157. §. 

Más szerkezetű területszámitó műszerek hasz-
nálata csak akkor engedtetik meg, ha az általak 
elért eredmény pontossága a térképi területszámitás 
megengedett hibahatárának (278 . §.) megfelelő. 

270 . §. 

Nagyobb — 1 0 — 2 0 holdat meghaladó — 
részletek területei a csoportokhoz hasonlóan számit-
tatnak. ( 2 5 8 . §.) 

Ez alkalommal a kiszámlált egész holdak, vala-
mint a levett középmagasságok segélyével számitott 
kiegészítő területnek fele 16-od holdakban kifejezve 
a jegyzet rovatában kitüntetendő, hogy e területek 
— mint a melyekre sem papirbeszáradás, sem keze-
lési különbözet nem esik — a csoportkülönbözet 
elosztásából kivétessenek. 

Az ilynemű részletekbe befoglalt kisebb részletek 
területei a megfelelő papirbeszáradás pótlásával együtt 
az alaprészlet területéből, valamint a jegyzet-rovatban 
kitüntetett kiszámlált holdak területéből is levonandók. 

271 . §. 

Területszámitó műszer használata mellett a terü-
letek mindenkor az eredeti felvétel lapján számí-
tandók, minélfogva a szelvényvonalon átnyúló és lezárt 
vagy egészben áteső, de még ugyanazon lapon felvett 
részletek ott számittatnak, a hol felvétettek. 

Ha a részlet több szelvénylapon vétetett fel, 
ugy annak az illető szelvényekbe eső részei a szel-
vényvonal lezárása szerint külön kiszámitandók és 
kimutatandók. 

Természetes méretekkel történt számitásnál az 
egyes szelvényekbe eső részek nem a szelvényvonal, 
hanem az annak közelében levő közös mérési vonalak 
által záratnak le. (1. 121 . §-t.) 

2 7 2 . §. 

Azon részletek, melyek a 74. §. szerint vala-
mely területnek meghatározott arányban történt fel-
osztása folytán származtak és mint ilyenek vétettek 
fel, csak összterületileg számitandók, az egyes rész-
ietek területei pedig ezen összterületből az adott 
osztási arányok szerint képeztetnek. 

Ily esetekben az egyes részletek területei a 
térkép adatai szerint a felrajzolás ellenőrzése végett 
utánszámitandók ugyan, de ezen eredmények a 
hányadok szerint megállapitott területet meg nem 
változtathatják. 

Ha az ellenőrzés czéljából eszközölt eme terület-
számitás eredménye az adott hányadok szerinti terü-
lettől lényegesen eltérne, vagyis ha az osztások fel-
rajzolása hibásnak bizonyulna, ugy ez helyesbítendő. 

2 7 3 . §. 

A kataszteri felmérési munkálatokban a fenforgó 
tényleges állapot által megengedett s a műszakilag 
indokolt határokon belül a 103 . §-ban is jelzett szem-
pontból : a jogerős birtokrendezési és kisajátítási mun-
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hálátok területadatai is lehetőleg, illetve indokolt 
határokon belül figyelembe veendők. 

E végből a területszámitás megindítása előtt a 
kész kataszteri térképek az illető birtokrendezési 
vagy kisajátítási térképekkel gondosan összehasonli-
tandók aziránt, vájjon fenforog-e a különböző tér-
képeknek oly szabatos egyezése, mely a kérdéses 
területi adatok érintett figyelembevételét indokolja. 

Igenlő esetben a figyelembevétel kétféle lehet: 
az emiitett jogerős munkálatok területadatainak át-
vétele vagy pedig a kataszteri területeknek a kér-
déses területadatok arányában való megállapítása. 
Ezen terület-átvételt, illetve állítást előzőleg azonban 
önértőleg, ezekre való tekintet nélkül a rendszeres 
kataszteri területszámitásnak meg kell történnie; 
mert csak ily módon lehet a tényleges s a jogi állapot 
szerinti területadatokat összehasonlitani. 

Az összehasonlítás dűlők vagy ezeken belül 
alkalmasan kikerekített részletcsoportok szerint esz-
közlendő, illetve lezárandó. Meg nem engedhető oly 
területi különbözeteknek egyik dűlőből vagy jelzett 
részletcsoportból másik hasonlóba való átvitele, mely 
az illető keretnek, dülőutnak, stb. (a fenforgó mér-
tékarány mellett) rajzi elmozdítását feltételezné, 
vagyis a természeti állapottal már lényeges ellen-
tétbe helyezkednék. Szabatos eljárás szempontjából 
ezért a számítási csoportok keretein belül a kérdéses 
kiegyenlítési csoportok egész területei is külön-külön 
a számítási csoportok egész területének megállapí-
tására nézve fentebb ( 2 5 7 — 2 6 1 , §-okban) már 
emiitett módon megállapitandók. 

Ha ezek után a kiegyenlítési csoporton belül 
(a megengedhető s igy önértőleg kiküszöbölendő ke-
zelési különbözeten felül további) zárókülönbözet már 
nem jelentkezik, az egyes részleteknél külön-külön 
előforduló különbözetek (eltérések) pedig a meg-
engedett hibahatárokon (1. alább) belül maradnak: a 
kérdéses jogerős munkálatok területadatai kataszteri 
területekül átveendők. Ha a kiegyenlítési csoporton 
belül fentiek szerint el nem enyésztethető területi 
eltérés jelentkezik, a csoporton belüli részletek elő-
zetes kataszteri területei azonban a jogi területekhez 
arányosak, akkor a területek végleges megállapitása 
a jogi területek arányában — a záróhiba aránylagos 
megosztásával — történend. Igy, ha egy dűlőben az 
egyes birtok részletek egyenlő területtel adatnak ki, 
a tényleges állapot szerint az egyes részletek általá-
ban ugyan egyenlők, de átlagban egyenkint a joginál 
kisebb vagy nagyobb területüek: akkor a tényleges 
állapotnak megfelelő kisebb vagy nagyobb, de egy-
más közt egyenlő területtel állapitandók meg. Pld: 
egy dűlőben a részletek egyenkint 8 0 0 • ölnek 
megfelelően hasittattak ki, a tényleges állapot szerint 
átlagban most azonban 8 1 2 • öllel jelentkeznek, 
az egyes részleteknél előforduló eltérések pedig a 
megengedett hibahatárokon belül maradnak: az illető 
egyes részletek területei 8 1 2 • öllel állapitandók meg. 

Ha ily kiegyenlítési csoporton belül egyes rész-
letekre a kérdéses jogi terület vagy annak aránya 
lényeges eltérés folytán nem alkalmazható: az, vagy 
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Szelmények számítása. 

azok a jogi terület átvételéből vagy aszerint! terület-
arányitásból kicsatolandók s területeik ezekre való 
tekintet nélkül kataszterileg (önértőleg fenforgó keze-
lési különbözet figyelembe vételével) szabatosan meg-
állapitandók. 

Hibahatárul természetes méretekkel való terület-
számitás esetében a 7. Számtl táblázat-ban kimu-
tatott számitási különbözeteknek legfeljebb kétszerese, 
területszámitó műszerek használata esetében pedig 
legfeljebb azok háromszorosa állapittatik meg. 

Területeknek a birtokrendezési vagy kisajátítási 
adatokra való állítása alkalmával a mutatkozó különbzet 
a számitási jegyzőkönyvben mindenkor kimutatandó, 
a részlet egész területe pedig — a melyre csoport-
különbzet (277 . §.) nem esik — a jegyzet rovatá-
ban 16-od holdakban kifejezve bejegyzendő. 

2 7 4 . §. 

A kisebb terjedelmű részletek terül etszámitásá-
nak ellenőrzése végett, de egyszersmind azon czélból 
is, hogy a csoportba eső különféle alakú, nagyságú, 
esetleg különféle levételi viszonyok mellett számított, 
részleteknél a kikerülhetlen kisebb számitási különbze-
tek lehetőleg egyöntetűvé tétessenek, szelmények 
alakitandók. 

E szelmények lehetőleg egyforma nagyságú, 
illetve egyforma kezelési különbzettel biró s czél-
szerüen folyószám szerint haladó 5 — 1 5 birtoktestből 
alakittatnak és a részletek számítását feltétlenül meg-
előzőleg kétszeri jó levétel középértékéből területileg 
megállapitandók. 

A szelmények csoportonkint külön folyószámmal 
láttatnak el és a számitási jegyzőkönyvben az illető 
számitási csoport elején külön kimutatandók. A szel-
ményekről, a mint ezek az illető csoportra nézve 
kiszámíttattak, nyomban másolat készítendő és ez a 
felügyelőnek átadandó. A szelmények megállapitott 
területeit önkényüleg megváltoztatni nem szabad; ha 
azonban a megváltoztatásnak szüksége mégis fel-
merülne, akkor az a felügyelőnek esetenkint bejelen-
tendő és a felügyelőségnél őrzött másolaton is át-
vezetendő. 

2 7 5 . §. 

A szelmény és a benne előforduló részletek össz-
területe közt mutatkozó selfogadható különbözet(278. §.) 
az egyes részletek területéhez képest arányosan el-
osztandó, az egyes részletek eredeti levétele alatt 
kimutatandó és avval összegezendő, illetve a részletek 
összterületileg a szelmény re állitandók. 

2 7 6 . §. 

Ha a szelménybe eső részletek természetes 
méretekkel számíttattak, maga a szelmény azonban 
területszámitó műszerrel, akkor a szelmény csak ellen-
őrzésül szolgál, az egyes részletek területei pedig a 
mutatkozó különbzettel meg nem változtatandók. 

Természetes méretekkel és területszámitó mű-
szerrel számitaudó részletek egy szelménybe nem 
foglalhatók; kivételt csakis a természetes méretekkel 
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Összeadási jegyzőkönyv és a részletek összeállítása a 
számítási csoportban. 

Területszámitás hibahatára. 

számított egyes kisebb részletek, mint,. lakóházak 
vagy egyéb épületek képeznek. 

2 7 7 . §. 

Bevégeztetvén a csoport részleteinek terület-
számitása, az egyes részletek területadatai a kiszám-
lált holdakkal együtt az összeadási jegyzőkönyvbe 
vezettetnek (50. Számú minta) és abban a birtokrész-
leti jegyzőkönyv oldallezárásai szerint összegeztetnek. 

Hasonló oldalösszegezés végzendő a részletes 
számítási jegyzőkönyvben is. 

Az összhangzásba hozott oldaiteriiletek a csoport 
végén szerkesztendő összeállításba bevezettetvén, az 
egész csoportnak a -részletszámitás alapján nyert 
összterülete megállapíttatik. 

E terület a papirbeszáradás hozzáadása után 
összehasonlittatik a csoportnak az ellenőrzési számí-
tásból nyert területével, a mutatkozó különbzet pedig, 
a mennyiben a 2 7 8 . szerint elfogadható, a papir-
beszáradással együtt, vagyis a részletes számitás által 
nyert összterület, és a csoportnak az ellenőrzési 
számitás folytán megállapított területe közti különbség 
az egyes oldalak és ezek keretén belül az egyes rész-
letek között a terület arányában és a kiszámlált 
holdak figyelembe vételével elosztatik. 

Az elosztott különbzetek a csoport összeállítá-
sában oldalankint, az összeadási jegyzőkönyvben pedig 
oldalankint és részletenkint veres tintával kimnta-
tandók. 

Az összeadási jegyzőkönyv végén oldalak ismét-
lése szerkesztetik, az egyes oldalakból az elosztott 
különbzet pótlásával kiegészített területek az ismét-
lésbe átvive összegeztetnek, a végösszegnek pedig 
az egész község területét kell adnia, ugy a mint az 
az ellenőrzési számításban már megállapittatott. 

Területileg össze nem függő határrészek ([., II. 
stb. rész) területei részenkmt csoportositandók s ki-
ínutatandók. (1. 261 . §. első bekezdését.) 

2 7 8 . §. 

A kiszámított részletek területi összegének a 
csoporttal való összehasonlítása alkalmával mutatkozó 
kezelési különbzet akkor megengedhető, ha az alábbi 
képletből nyert értéket túl nem haladja: 

TA = 3 TI y-H , a hol TA a megengedett 

területi eltérés, S a részletek száma, H pedig a 
csoport területe holdakban. 

g 
IIa -jf értéke kisebb lesz 1-nél, akkor helyette 

mindenkor 1 veendő. 
Például, ha valamely csoportba 25 részlet esik 

és a csoport területe 100 hold, akkor: TA = 
3 . 1 0 0 Yl~= 300 , vagyis 1 holdra esik 3 D ö l . 

A szelmény és a benne levő részletek területei-
nek összege közti különbözet akkor megengedett, ha 
területszámitó műszer alkalmazása mellett a 7 . 
számú táblázatból a szelmény területének és 
alakjának megfelelőleg vett érték 1 '/»-szeresét, ter-
mészetes méretekkel való számitásnál pedig felét túl 
nem haladja. 

12* 
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Próba területszámitás. 

Számitási jegyzőkönyv. 

Szerkesztése. 

Az egy és ugyanazon részlet vagy szelmény 
kétszeri számítása közt megengedett különbzet értéke 
ugyancsak a 7. számú táblázatból veendő. 

A szelmények és részletek területszámitásának 
alaki keresztülvezetésére irányadóul szolgál a 4 9 . 
számú minta. 

2 7 9 . §. 

A területszámitás általában az osztályvezetők 
feladatát képezi. Azonban ebben való kisegítő közre-
működés, s egyszersmind a mérnöksegédeknek ebbeli 
kiképzésük czéljából megengedtetik, hogy utóbbiak is 
részt vehessenek benne. Mielőtt azonban a beosztott 
mérnöksegéd önálló területszámitást végezne, egy alkal-
mas csoportot másodszor kell számítania, a minek 
eredményétől tétetik függővé további önálló számítása. 

A próbaszámítás adatai gondosan összehasonli-
tandók a mérnöknek eredeti számításával, a nagyobb 
eltérések megvizsgáltatnak és helyesbittetnek, mig a 
megengedett kisebb különbözetek tekintetében az első 
számitásnak eredményei tartandók fenn. 

A próbaszámítások nem csatolandók a munká-
lathoz, hanem az annak idejében tett próbafelvétel 
jegyzőkönyvével együtt, a mennyiben pedig az már 
előterjesztetett volna, tudomásul külön a pénzügy-
ministeriumhoz felterjesztendők. 

2 8 0 . §. 

Az ellenőrzési és részletes számítás jegyző-
könyvei az összeadási jegyzőkönyvvel, valamint a 
számitási vázlattal együtt összefíízendők és együttesen 
a számitási jegyzökönyvet képezik, mely a megfelelő 
czimlappal láttatik el. (1. 46. számú mintát.) 

D. Birtokrészleti jegyzőkönyv. 

281. §. 
A helyszini munkálatoknak a 252 . §-ban meg-

határozott összeegyeztetése és a feltalált hibák kija-
vítása után a beosztott tisztviselő megszerkeszti a 
birtokrészleti jegyzőkönyvet, a mire nézve irányadóul 
az 51. számú minta szolgál. 

Ezen jegyzőkönyvbe bevezetendők a birtok-
vázlatból a szelvénylapok számai, melyekbe az illető 
részlet esik, a dülő és esetleg aldülő neve, a birtok-
részletek folyó szám szerinti helyrajzi számai, a bir-
tokos házszáma vagy ennek nem létében a „nélkül" 
jelzés, neve és lakhelye, közős birtokosoknál a bir-
tokarány számokban kifejezve, a művelési ág meg-
nevezése és végre az összeadási jegyzőkönyvből 
minden önálló részletnek — az elosztott számitási 
különbözettel kiegészített — területe. 

282. §. 

Ha egy részlet több szelvénybe esik, elsőnek 
mindig azon lapszám veendő, a melybe a részlet leg-
nagyobb része esik, a többi lapszám pedig számsor 
szerint utána jegyzendő. 

Az esetleg kihagyott (átugrott) részletszámok, 
ha a számsor szerint egymás után több fordulna 
elő — ami azonban csak kivételesen és csak kisebb 
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mennyiségben engedhető meg — egy sorban és pedig 
az első és utolsó számával és kötőjellel vezetendők 
be, a sorban levő rovatok kitöltetlenül maradnak és 
csak is a birtokos nevének bejegyzésére szolgáló 
rovatba irandó az „átugrott" szó. 

A részletszámozásból esetleg kimaradt részletek 
a 230. §. szerint és mindenkor a területszámitást 
végző mérnöknek tudtával pótszámozandók és beve-
zetendők. 

283. §. 

A dűlők és esetleges aldiilők végén a rovat, 
illetve utóbbiaknál az elnevezés beírására szolgáló 
hasított rovat vastagabb vonallal lezárandó. 

Területileg össze nem függő községeknél az eset-
ben, ha a különböző részekben egynevü dűlők for-
dulnának elő, akkor — nehogy azonos elnevezésük 
folytán zavarok álljanak elő — a dűlőnév után zár-
jelben mindig az illető községrész is jelzendő; pél-
dául: „Legelő dülő (az I. részben)," „Legelő dülő 
(a II. részben)." A dűlőknek eme megjelölése a többi 
Írásbeli munkarészben is használható. (1. 67. §-t.) 

284 . §. 

A tulajdonos nevének és házszámának bejegy-
zésére nézve mérvadóul szolgálnak a 6 4 — 6 6 . §§-ok 
határozatai, megjegyezvén, hogy minden birtoklási 
adat bejegyzés előtt a ház-, illetve betüsoros név-
jegyzékkel leltétlenül a leggondosabban összehason-
lítandó és egyezővé teendő. 

Ugyanazon birtokosnak különböző házszámu lak-
házai jegyzőkönyvi iktatásnál a házszám rovatában 
mindenkor a vezető (fő-) házszám irandó, mig a 
művelési ág rovatában a lakházak megfelelő jelzései 
alatt zárjelben a tulajdonképeni házszám jegyzendő 
be. Ez utóbbi bejegyzés alkalmazandó még akkor is, 
ha az illető birtokos csak egy házszámmal bírna. 

Közös birtokosoknál mindegyiknek neve külön 
rovatba irandó, az egy részlethez való tartozásuk 
pedig kapcsolási jellel tüntetendő fel. Hasonló módon 
jeleztetik valamely házszámnak több közös birtokos-
hoz való tartozása. 

A mennyiben valamely közös ingatlan 6-nál 
több birtokos tulajdonát képezi, az összes birtokosok 
neveit csak az illető községben először előforduló 
birtokrészletnél kell kiírni, még később előforduló 
azonos birtoklásu részleteknél csak a 65. §. 11. 
pontja szerint elsőnek veendő birtokos neve jegyez-
tetik be, a többi részbirtokosra nézve pedig a követ-
kező rovatban utalás teendő azon részletszámra, hol 
az összes közös birtokosok nevei felsoroltatnak, p l . : 

Nagy Gábor és birtoktársai: lásd 463. részletnél: 
vagy: 

Nagyháti erdő birtokosai, lásd 1222 . részletnél. 
Az idegen községbeli birtokosok ottani házszámai 

a lakhely rovatában az illető község neve alá írandók. 

285. §. 

A művelési ág rovatába a fő művelési ág, illetve 
adómentes területeknél az „adómentes" jelzés minden 



kor első sorban, külön és erőteljesebb írással, mig 
a hozzákapcsolt művelési ágak, épületek, stb., valamint 
az adómentes területnek közelebbi megjelölése kisebb 
Írással alája vezetendő be. 

286 . §. 

A jegyzet rovatába bevezettetnek a perességrc 
vonatkozó megjegyzések, az idegen telken levő fel-
építmény vagy a 65. §. 15. pontja szerint 
folyókban létesített szabályozási műtárgyak birtokosá-
nak neve és házszáma, a 93. §-ban felemlített szol-
galmi jog bejegyzése, vasutak- és csatornáknál a 
központi telekkönyvbe való bejegyzés az illető, oda 
bejegyzett területekre nézve, végre a véderdők jelzései, 
illetve területei. Utóbbiak, ha külön birtokrészietet 
képeznének: „Véderdő", ellenkező esetben: „Ebből 
. . . . hold . . . . (Dől véderdő" kitétellel tünteten-
dők fel. 

Jegyzet rovatban tömegesebben előforduló azonos 
bejegyzésekhez megfelelő ruggyantabélyegző is hasz-
nálható. 

287 . §. 

Mindeme bejegyzések tisztán, világosan, csínnal 
és állandó fekete tintával eszközlcndők. 

Hibás bejegyzések áthúzása vagy átírása tilos, 
azok tisztára kitörlendők, egyáltalán pedig a birtok-
részleti jegyzőkönyv, mely a további Írásbeli munká-
latok alapját képezi, kiváló gonddal és tüzetességgel 
szerkesztendő. 

288. §. 

A részletek területét a jegyzőkönyv minden 
oldalán össze kell adni, és végül az oldalokat, ismé-
telve összefoglalni Ha az oldalok ismétlései nem 
férnek egy oldalra, főoldalokat, illetve a szükséghez 
képest azok összesítése által újból főfőoldalokat kell 
készíteni és ezeket ismételni. Az ismétlések végösszege 
az egész községnek területét adja. Területileg össze 
nem függő határrészek (I., II. stb. rész) területei 
részenkint, csoportositandók, illetve külön-külön is 
kimutatandók. (1. 277 . §. utolsó bekezdés.) 

289 . §. 

Minden község birtokrészleti jegyzőkönyvét a 
további írásbeli munkarészek szerkesztése előtt a 
felmérést telj esitett mérnök és a jegyzőkönyvet szer-
kesztő segéd együttesen a birtokvázlatokkal gondosan 
egybehasonlitja (összeolvassa). 

A mérnök a birtokvázlatokat, a ház- és betüsoros 
névjegyzéket veszi kézhez, mig a segéd a jegyzőkönyv-
ből minden részletnél az összes rovatokat felolvassa, 
mi mellett a mérnök pontos ellenőrzést gyakorol és 
meggyőződik, vájjon a felolvasott adatok megegyez-
nek-e a birtok vázlatokkal és az emiitett jegyzékekkel. 

A mérnök köteles még arról is meggyőződni, 
vájjon a jegyzőkönyv alakilag is helyesen és szabály-
szerűen lett-e szerkesztve. 

Az egybehasonlitás alkalmával feltalált hibák 
azonnal kijavitandók és csak ennek megtörténte után 
készíthetők el a további munkálatok. 

Egybehasonlitása. 
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Szerkesztése. 

E. Betüsoros kivonat. 

2 9 0 . §. 

A kataszteri birtokivek szerkesztése czéljából a 
birtokrészleti jegyzőkönyv nyomán és az 52. számú 
minta szerint készíttetik a birtokosok neveinek betü-
soros feltüntetésére szolgáló betüsoros kivonat. 

Ebben a birtokosok nevei betűrendbe sorozva 
házszámaikkal együtt feltüntetendők, a lakhely csak 
idegen községbeli lakosoknál tétetik ki. 

A betűsorba való rendezésnél a vezetéknév 
és keresztnév, ezek azonossága esetében pedig a 
melléknév kezdőbetűi veendők figyelembe. Közönségek, 
testületek, társulatok, stb. hivatalos czimük első betűi 
szerint sorozandók ; pl. : M. kir. kincstár „Mu betű 
alá veendő. 

Egyforma nevü birtokosoknál az azonosság a 
betüsoros névjegyzékkel való egybehasonlitás által 
megvizsgálandó, nehogy tévedésből különböző birtoko-
sok egy név alatt egyesittessenek, vagy ellenkezőleg 
ugyanazon birtokosok többszörösen soroltassanak fel. 

Ha egy birtokos több házszámmal bir, a ház-
számok közül a birtokos neve elé a vezető (fő-) 
házszám irandó, a többi pedig folyószám szerint a 
birtokos neve után bevezetendő. (1. 66 . §-t.) 

2 9 1 . §. 

A megfelelő helyrajzi számok a birtokrészleti 
jegyzőkönyvből erős, tisztán kivehető és össze nem 
szorított számokkal, tekintet nélkül a házszámokra, 
folyószám szerinti sorrendben bevezettetnek. 

Minden birtokos nevének bejegyzése folyószám-
mal láttatik el. 

Kincstári birtokoknál az erdészeti és gazdászati 
kezelés alatt álló területek, továbbá a kincstár tulaj-
donát képező közlekedési utak és azokhoz tartozó 
egyéb területek, valamint a hadügyi kormány hasz-
nálatában álló kincstári ingatlanok külön-külön folyó-
számok alatt tüntetendők fel és ehhez képest külön 
birtokivek is szerkesztendők. (1. 52. sz. mintán a 
9 5 — 9 8 . folyószámokat.) 

2 9 2 . §. 

Az összetartozó közös birtokosok nevei együttesen 
az illető részletekkel egy folyó szám alatt a betüsoros 
kivonat végén és pedig a 65. §. 11. pontjának a 
közös birtokosok iktatására vonatkozó szabályai 
szerint sorolandók fel. 

• Külön, közismert elnevezéssel biró közös birto-
koknál a betűsorba való rendezéskor az illető elne-
vezés mérvadó. 

Ha ugyanazon közös birtokosok az egyes részlet-
csoportokat más más arányban birtokolnák, ugy külön 
folyószámokkal látandók el. 

2 9 3 . §. 

A betüsoros kivonat közönséges erős irópapiron, 
birtokosonkint Vi iv nagyságban mint fogalmazvány — 
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Egybehasonlitása. 

Szerkesztése. 

Ellenőrzése. 

Szerkesztése. 

tehát letisztázás nélkül — szerkesztendő, az egyes lapok 
betüsorrendbe való rendezésük és folyószámozásuk 
után lazán összefüzendők. A betüsoros kivonat a fel-
mérési munkálathoz csatolandó. (1. 3 3 0 . — 3 3 2 . §-t.) 

2 9 4 . §. 

Hogy a betüsoros kivonat helyessége ellen-
őriztessék, a felmérést teljesített mérnök és a kivo-
natot szerkesztő segéd tartozik minden egyes 
bevezetett részletet a birtokrészleti jegyzőkönyv 
adataival egybehasonlitani (összeolvasni) és egyszers-
mind meggyőződni arról, vájjon részlet vagy birtokos 
ki nem hagyatott, vagy fel nem cseréltetett-e. 

A mérnök végül megvizsgálja még azt is, hogy 
a nevek betűsorban vannak-e rendezve, a betüsoros 
névjegyzékkel egyöntetűen irva, egyáltalában pedig 
a kivonat szabályszerűen van-e szerkesztve. 

A feltalált hibák azonnal kijavitandók és ennek 
megtörténte után az összehasonlítás a czimlapon 
igazolandó. 

F. Művelési ágak összeállítása. 

2 9 5 . §. 

A művelési ágak összeállításának szerkesztése 
végett az ugyanazon művelési ágakhoz tartozó rész-
letek területeit, oldalankint összegezve, a birtok-
részleti jegyzőkönyv nyomán az illető nyomtatványon 
ki kell vonni és ezen összegeket, főolaalankint ismé-
telve az egész községre nézve, illetve területileg össze 
nem függő határrészeknél ezekre nézve (I., II. stb. 
rész) külön-külön is, az 53. számú minta szerint 
összeállítani. 

Az összeállító kimutatás végén a művelési ágak 
területei dülőnkint is külön összeállitandók. 

2 9 6 . §. 

Minden oldal, főoldal és az egész község műve-
lési ágainak összterületei a birtokrészleti jegyzőkönyv, 
valamint a 2 9 9 . §. szerint szerkesztendő kataszteri 
telekkönyv egyes oldalaival és végösszegeivel össze-
hasonlitandók, illetve egyeztetendők. 

A munkaközben is szükséges ellenőrzés végett 
nem szabad valamely művelési ágnak területét egy 
másiknak az oldalösszegéből való levonása által 
képezni, iianem minden különböző művelési ág egyes 
területeit külön-külön kell összeadni, sőt még ha egyes 
oldalak azonos művelési ágakat tartalmaznának is, 
ily oldalok mindenkor újból összeadandók. 

G. Kataszteri birtokiv. 

2 9 7 . §. 

A kataszteri birtokiv az egyéni birtok megálla-
pítására szolgál, és a betüsoros kivonat, valamint, a 
birtokrészleti jegyzőkönyv nyomán szerkesztetik. 

Tartalmaznia kell : a czimlapon a vármegye és 
község elnevezésén kiviil a birtokos nevét, ház-
számát (ha több házzal bírna, csak a vezető (iő-) 
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A kataszteri birtokivek összesítése és ellenőrzése. 

Szerkesztése. 

házszámát, (1. 66 . §. második bekezdését), idegen 
községbeli lakosoknál a lakóhelynek nevét és ottani 
házszámát; belül pedig a részletek helyrajzi számait, 
a dűlők, esetleg aldűlők elnevezéseit, a megfelelő 
rovatokban az egyes részletek területeit, továbbá az 
adómentes területeknek jelzéseit, lakházaknál még 
ennek kitüntetésén felül ezeknek házszámait is. 

Az egyes művelési ágak, valamint az összeg 
rovatának területei minden oldalon az utolsó részlet 
után összegezendök és végül oldalonkinti ismétléssel 
a birtokiv összege megállapíttatik. Ha a birtokiv csak 
egy részletet tartalmaz, az összeg ismétlése, illetve 
kitétele elmarad. 

Közös birtokosoknál a 65. §-nak 11. pontja 
szerint elsőnek veendő birtokos neve, vagy a közös 
ingatlannak közismert külön elnevezése az 5 4 b — e 
Számú minták szerint a cziinlapon felül, az összes 
részbirtokosok nevei pedig a megfelelő lakhelyükkel 
házszámaikkal és birtokarányaikkal együtt a czimlap 
alsó részén, illetve a hátlapon folytatólagosan alkal-
mazott rovatos kimutatásba vezetendők be. 

A birtokivek a czimlapon a betüsoros kivonat 
folyószámaival azonosan számozandók, szerkesztésükre 
pedig az 54 a—e számú minták mérvadók. 

2 9 8 . §. 

A kataszteri birtokivek területösszegezését bir-
tokosok és művelési ágak szerint az 55. számú 
mintához képest összesítésbe kell foglalni, ott olda-
lonkint összegezni és az egyes oldalakat ismételve 
az összes birtokosok ingatlanainak, illetve az egész 
községnek területét összeállítani; megjegyezvén, hogy 
minden betű után megfelelő számú rovatot (a későbbi 
pótlásokra) üresen kell hagyni. Az összesítés végül 
a szerkesztő tisztviselő által keltezéssel aláírandó. 

Az egyes rovatok végösszegeinek a művelési 
ágak és a kataszteri telekkönyv összeállításával pon-
tosan kell egyeznie. Az esetleges hibák felkuta-
tandók, illetve a birtokivek adatai a birtokrészleti 
jegyzőkönyvvel tételenkint gondosan összehasonlitan-
dók és a feltalált hibák a birtokivekben és ezek 
összesítésében a legnagyobb gonddal átvezetendők. 

A felügyelő tartozik a birtokivek s összesítésük 
rendszeres szerkesztését és lelkiismeretes összeállítását 
ellenőrizni s ezt az összesítés végén aláírásával 
a következő kitétellel igazolni: „A kataszteri birtok-
ivek és azok összesítésének szabatos szerkesztését 
igazolom." 

H. Kataszteri telekkönyv. 

2 9 9 . §. 

A kataszteri telekkönyv a birtokrészleti jegyző-
könyvnek alapján az 56. számú minta szerint, rend-
szerint a felügyelők által megbízott felmérési közegek, 
mint alkumunkások által hivatalos időn kivül, ivenkinti 
külön díjazás mellett szerkesztetik akkép, hogy az a 
kellő időben, mindenesetre pedig a felmérési mun-
kálatoknak végösszehasonlitására teljesen lezárva 
rendelkezésre álljon. 

17 
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Ellenőrzése. 

Térképek tisztítása. 

Szinezés mellőzése. 

Megírása. 

A kataszteri telekkönyvbe a birtokrészleti 
jegyzőkönyv adatai tisztán és pontosan bevezetendők, 
mely alkalommal a földadó alá nem eső területek 
minősége is a megfelelő rovatban jelzendő. 

Az illető részlet területébe beszámitott más, a 
megszabott legkisebb területtel nem biró művelési 
ágak, stb. a jegyzet rovatában jelzendők, hasonlóan 
ide vezetendők be a birtokarányok számai, nem-
különben a 286 . §. szerint jegyzetileg feltüntetendő 
adatok is. 

A kataszteri telekkönyv oldalai ugy az egyes 
művelési ágak, mint az összeg rovatai szerint külön-
külön összeadandók, egyeztetendők, végül pedig az 
egyes oldatok összegei a birtokrészleti jegyzőkönyvvel 
egyezőleg oldalonkint, és főoldalonkint ismétlendők. 
A főoldalok összege mutatja az egyes művelési ágak-
nak, valamint az egész községnek összterületeit. 

Területileg össze nem függő határrészek (I., II. 
stb. rész) területei részenkint csoportositandók, illetve 
külön-külön is kimutatandók. (1. 288 . §-t.) 

3 0 0 §. 

A kataszteri telekkönyvben ugy az egyes oldalokon, 
mint a főoldalokon és az egész község területének 
összeállításában kimutatott minden művelési ág össz-
területének a művelési ágak összeállításának megfelelő 
helyein kimutatott területekkel teljeseu egyezni kell. 
A mutatkozó eltérés eredete kipuhatolandó és hala-
déktalanul helyesbítendő. 

J. Térképek kidolgozása. 

301 . §. 

A területszámitás és megvizsgálásának befejezte 
után a térképek a felesleges irónvonalaktól és piszoktól 
gondosan megtisztíttatnak, a nélkül azonban, hogy 
táblára feszíttetnének vagy megnedvesítetnének; mi 
közben figyelem fordítandó arra, hogy a kihúzott 
vonalak a tisztítás által minél kevésbé sérüljenek és 
a papir felülete fel ne dörzsöltessék. Az esetleg 
megrongált kihúzás a legnagyobb pontossággal után-
huzandó. 

3 0 2 . §. 

Térképek mindennemű színezése mellőzendő. 

3 0 3 . §. 

A térképlapokba a déli vagy északi szelvény-
vonallal párhuzamosan beírandó, a szelvénykere-
ten kivül: felül, balról a lap száma, jobbról a 
község neve és szelvény jelzése, a közepén a mérték-
arány je lzése; alul balról a felügyelőnek vizsgála-
tára, középen a végösszehasonlitásra és jobbról a 
felvételre vonatkozó feljegyzés. A szelvénykereten 
kivül a csatlakozó szelvények lapszámai is kisebb 
számokkal beirandók. 

A szelvénykereten belül az északi vagy déli 
szelvényvonallal párhuzamosan beirandók: a község 
neve, puszták, majorságok, telepitvények, fő- és aldülők 
nevei, egyedül álló épületek, gyárak, hámorok, köz-
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épületek, romok, történelmi halmok, tavak, hegységek, 
hegycsúcsok, völgyek, stb. elnevezései. 

Továbbá a fekvéshez képest, de ugy, hogy a lap-
nak forgatása nélkül is könnyen olvashatók legyenek, 
beirandók: a folyók, patakok, a határvonalon kivtil a 
csatlakozó község és vármegye vagy idegen állam 
nevei, továbbá a határvonalat átmetsző vasutakat és 
közlekedési utakat illetőleg azon főbb állomások, 
helységek, illetve góczpontok nevei, a honnét vagy 
a hová azok vezetnek, vagy a hol elágaznak. 

3 0 4 . §. 

Vitás határoknál az igény vonal: „N. község 
igényvonala" kitétellel megírandó. 

Együttesen felmért községeknél oly szelvények-
ben, melyekben mindkét község határterülete előfordul: 
a lapszámok elé az illető községek nevének kezdőbetűi 
is kiteendők, úgyszintén a jobb oldalon is mindkét köz-
ségnek neve beirandó; megjegyezvén, hogy első sorban 
mindig azon község lapszáma és neve irandó, mely 
község az illető szelvényben nagyobb területet foglal el. 

Területileg össze nem függő községnél a név 
után az illető részek számjelzése (I., II. rész; is 
kiteendő. 

Mindeme megírások a 25. és 42. számú 
mintákban megadott irásnemben és nagyságban, kiváló 
csínnal és gonddal az erre alkalmas tisztviselők által 
végzendők. 

3 0 5 . §. 

A megírás után a térképekbe a birtokvázlat 
nyomán az egyes részletek számai 1V* mm. magas álló 
számokkal, fekete tussal bejegyzendők. 

Nagyobb részletekben a számok a déli vagy 
északi szel vény vonallal párhuzamosan és lehetőleg a 
középen, keskenyebb részletekben pedig ezek fekvése 
szerint és ugy írandók, hogy a lap forgatása nélkül 
könnyen olvashatók legyenek. Hosszan elnyúló rész-
letekben (utak, patakok) a részlet száma többször 
is (a részletek végein, esetleg hasonló részletek keresz-
tezésének közelében, vagy a hol kételyek eloszlatása 
azt szükségessé teszi) bevezetendő. 

Szelvényvonalakon áthaladó részletek — ha 
csak a hely megengedi — mindkét szelvényben, de 
rövidítés nélkül számozandók. 

3 0 6 . §. 

A részletszámozás bevégzése után a térképek 
a 43. számú mintán feltüntetett közegyezési jelek-
kel kirajzoltatnak. 

E kirajzolás első sorban a művelési ágak jel-
zésére szolgál, és mint ilyen minden részletben 
alkalmazandó, másodsorban pedig mint jellegrajz a 
terep feltüntetését czélozza, mely esetben azonban csak 
szórványosan, a térkép túlterhelése nélkül alkalmazandó. 

A felvételi előrajzba s ennek nyomán a birtok-
vázlatba csupán terepjelzésként berajzolt, de egyéb-
ként meg nem határozott patakok a térképen fel 
nem tüntetendők; ellenben a vasút tengelye vékony 
kék vonallal rajzolandó ki (1. 87 . §-t). 

12* 

Részletszámozása. 

Kirajzolása. 
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Föczime. 

Melléktérképek. 

Borilék és boritékczim. 

Védtöltések csak a részlet végein, illetve az 
esetleg áthaladó szelvényvonalak mentén és pedig 
egy hüvelyk hosszúságban rajzoltatnak ki. 

A határvonalak csak együttes felméréseknél vagy 
igény vonalaknál láttatnak el megfelelő közegyezési 
jelzéssel; és pedig rendszerint a hármas határ-
pontoktól és a szelvény kerettől számított egy hüvelyk 
hosszúságban, kétségek elkerülése végett azonban a 
szükséghez képest több helyen is. 

A határjelek mellé az üres térben azok száma 
és esetleg egyéb jelzése is az északi, illetve déli 
szelvényvonallal párhuzamosan bejegyzendő. 

3 0 7 . §. 

A térképszelvények első lapján, vagy ha ott 
kellő üres hely nem volna, a következő lapok egyikén 
a 26 a—b számú minták szerint főczim készítendő. 
Ennek tartalmaznia kell az illető község, vagy együttes 
felmérésnél első sorban a területileg legnagyobb, 
azután sor szerint a kisebbek neveit, területileg 
össze nem függő községnél az egyes részek számait, 
a község közigazgatási jellegének megnevezését, pl-
rendezett tanácsú város, nagyközség, stb., a vármegye 
nevét, a helyszíni felmérés évszámát és a felvétel 
mértékarányának megjelölését. 

Végül a főczim alá a vizsgálati záradék ráve-
zetendő. 

3 0 8 . §. 

A félmértékben eszközölt háromszögelés vagy 
a 157. §. szerint a rendes mértékarányba átváltoz-
tatott félmértékarányu részletes felmérés szelvény-
lapjain csak a szelvénykereten kivül: felül balról a 
megfelelő rendes mértékarányu lapok számai „-hoza 

kitétellel, középen „Háromszögelési-lap", illetve „Mel-
léktérkép" és alája a mértékaránv, jobbról a község 
neve és szelvény jelzése, alul jobbról pedig a felvételre 
vonatkozó jelzés, mint: „Háromszögelte N. N. katasz-
teri mérnök," illetve „Felmérte N. N. kataszteri 
mérnök" irandó. 

Minden egyéb megirás, kirajzolás és részlet-
számozás mellőztetik. (1. 157. és 174 . §-t.) 

A szelvénynek egyes részeiről, egyes csopor-
tokról készített nagyobb mértékarányu felvételi lapjai a 
3 0 1 — 3 0 6 . §-ok szerint rendszeresen kidolgozandók 
és a lapszám mellé „-hoz" kitétel, valamint felül a 
középen „Melléktérkép" és ez alá a mértékarány, a 
rendes mértékarányú térkép megfelelő helyén pedig 
„Lásd melléktérképet" irandó. Ha a melléktérképen 
több szelvényben fekvő kisebb csoportok vannak a 
154. §. utolsó pontjához képest feltüntetve, akkor a 
lapszámok (kisebb számokkal) és a mértékarány az 
egyes csoportok fölé Írandók, valamint a vonatkozási 
betűk is ugyanoda bevezetendők, pl. 12-höz A. 
1 : 1440 . (1. 153 . és 154. §-t.) 

309 . §. 

Minden község térképei részére külön, illetve 
együttesen felmérteké részére közös boritékczim készí-
tendő az 57. számú minta szerint, melyen a község, 
illetve együttes felmérésnél a területileg legnagyobb 
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község: sárga, a többi pedig területi nagyságuk sor-
rendjéhez képest: karminveres, kék, vagy zöld szinnel 
tüntetendő fel. 

Az ugyanegy községhez tartozó nagyobbszámú 
térképek rendszerint 25 szelvényenkint tétetnek 
boritékivbe, melynek első oldala közepére a boriték-
czim felragasztandó. 

3 1 0 . §. 

Mutatóiv együttes felmérésnél. Együttesen felmért azon községek részére, melyek 
a vonatkozó főczimben másodsorban vannak felemlitve, 
a megfelelő nyomtatvány felhasználásával mutatóivek 
készítendők, a melyeken a vármegye neve gömbirással, 
a községé pedig kőirati betűkkel a nyomtatványon 
megjelölt nagyságban irandó. 

A mutató ivek a kataszteri térképtárakban azt 
a helyet foglalják el, a melyet különben az illető 
községek kataszteri térképei elfoglaltak volna. 

Mértékaránya és beosztása. 

K. Földművelési térképek. 

3 1 1 . §. 

A felmérési munkálatok adatainak térképészeti 
czélokra leendő felhasználása végett földművelési 
térképek készítendők. E térképek kivétel nélkül 
1 : 3 6 0 0 0 mértékarányban vármegyék szerint, papir-
lemezre vont regálpapiron egyes laponkint készíttetnek. 

Minden lap, melynek oldalhossza 8 hüvelyk, 
egy négyzetmértföldet, illetve 20 szelvényt foglal 
magában. A szel vény vonalak fekete tussal finoman 
kihúzandók. 

Ha valamely négyzetmértföldbe több felügyelő-
ségnek ugyanazon vármegyében levő munkaterepe 
esik, akkor első sorban azon felügyelőség, mely az 
illető lapon a legkisebb részszel bir, a maga terepét 
berajzolja és további folytatás végett megküldi a 
másik felügyelőségnek. 

Csatlakozás czéljából a korábbi évekből szár-
mazó ily térképlapok az azoknak őrzésével megbízott 
m. kir. állami nyomdából beszerzendők. 

312 . §. 

Szerkesztése. A földművelési térképet a felügyelőségi irodá-
ban s rendszerint a téli munkaszakban az arra alkal-
mas tisztviselők oly módon készitik, hogy a községek 
beltelkeit, házcsoportokat, tanyákat, egyedül álló 
épületeket, utakat, vasutakat, patakokat, folyókat, 
művelési ágakat, községi határvonalakat megfelelő jel-
zéseikkel, háromszögelési pontokat magassági adataik-
kal és minden térképészeti szempontból fontos adatot 
— négyzethálózat alkalmazása mellett lehetőleg pon-
tosan — a kellően előkészitett lapokra megfelelő 
mértékarányban a birtokvázlat nyomán berajzolják, 
fekete tussal kihúzzák és a megfelelő jelzésekkel 
kirajzolják. 

A földművelési térképek egészükben a birtok-
vázlatok módjára szinezendők, s — túlterhelés elkerü-
lése mellett — megfelelően megirandók Az egyes 

Mutatóiv együttes felmérésnél. 

Szerkesztése. 



mértföldlapok ugy rajzolás, mint szinezés tekinteté-
ben egymással szoros összhangzásba hozandók. 

A földművelési térképek kiváló csinnal és egyéb-
ként az 58. és 59. számú minták szerint szerkesz-
tendők, minden egyes lap hátoldalán pedig a megfe-
lelő felirással ellátandó. 

L. Számitási és Írásbeli munkálatok megvizs-
gálása. 

313. §. 

A vizsgálás az összes irodai munkálatokra kiter-
jesztendő és általában a felügyelő, területszámitáso-
kat illetőleg azonban a felügyelő által saját hatás-
körében a szükséghez mérten kijelölt alkalmas és 
megbízható mérnökök (vizsgálók) által is teljesítendő. 

A vizsgálat anyagát a felügyelő osztja ki, mi-
közben figyelemmel kell lennie arra, hogy a leg-
nehezebb munkálatok, vagy kezdők és megbízhat-
lanabb tisztviselők munkájának vizsgálását a maga 
számára tartsa fenn. 

A vizsgálatot teljesítő tisztviselők kötelesek az 
illető munkálatot behatóan és lelkiismeretesen vizs-
gálás alá venni; megjegyezvén, hogy felületes el-
járásuk folytán netán a munkálatban maradt hibákért 
anyagilag is felelősek maradnak. (1. 337 - 3 4 3. §-okat.) 

314 . §. 

Az ellenőrzési számítás még a részletes terület-
számitás megkezdése előtt megvizsgálandó. 

E czélból az eljáró tisztviselő mindenekelőtt 
megvizsgálja a számitási csoportok berajzolásának 
helyességét, a hüvelykbeosztást, a határrészletek 
rajzi felezését és az átváltoztatást, azután szelvé-
nyenkint kiszámítja az egyes csoportokat és ürestért, 
a mely alkalommal általában a 258 . §. szerint 
jár el. 

Az eredményeket összehasonlítja az ellenőrzési 
számítás adataival, a feltalált eltéréseket, a mennyiben 
a 259 . §-ban meghatározott kezelési különbözet határát 
túlhaladják, az ellenőrzési számításhoz tartozó s a 
48. számú minta szerint szerkesztendő hibakimuta-
tásba bevezeti, vagy nemleges esetben e körülményt 
bejegyzi. 

A szelvényenkinti vizsgálat befejezte után az 
ellenőrzési számitási jegyzőkönyvet az illető mér-
nöknek a hibák kijavítása, az egyes szelvénylapoknak 
a csatlakozó községgel való területi egyeztetése és 
a csoportoknak végleges összeállítása végett vissza-
adja; mindezeknek megtörténte után pedig a kijaví-
tásnak, egyeztetésnek és összeállításnak szabályszerű 
foganatosítását ellenőrzi. 

Ezen ellenőrzésnek, illetve a hibák helyesbítésének 
megtörténtét a hibakiinutatáson aláírásával igazolja, vala-
mint a vizsgálat alkalmával feltalált hibák bejegyzése 
és azoknak kijavítása is mindenkor az illető tiszt-
viselők megfelelő aláírása által az említett hiba-
kimutatásban igazolandó. 

Vizsgálás terjedelme. 

Ellenőrzési számitás vizsgálása. 
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Részletek területszámitásának vizsgálása. 

157. §. 

A részletek területszámitásának vizsgálása álta-
lában minden egyes részletre kiterjed, kisebb terü-
letiig közel egyforma nagyságú és alakú 2 — 3 részlet, 
vagy szabályos alakú kisebb birtoktestet képező több 
művelési ág, együttesen is megvizsgálható; mi köz-
ben az egyes részletek területei megközelitő módon, 
esetleg becsléssel is ellenőrizhetők. 

Első sorban a szelmények vizsgáltatnak meg és 
ha a feltalált hibák a 2 7 8 . §-ban meghatározott 
határokat túllépnék, kijavittatnak, evvel kapcsolatban 
pedig a hibás szelményre állítva volt, bár különben 
egyenkint helyesen számított részletek is a szelmény 
helyesbített területére újból állitandók. 

Minden feltalált területi hiba az illető mérnök 
által azonnal utánszámitandó, a helyesbítésnél pedig 
a megszokott szabályos levételi eltérés (erős vagy 
gyenge levétel) figyelembe veendő. 

Természetes méretekkel való területszámitásnál 
nemcsak maga a számítási művelet, hanem az adatok 
kijegyzésének helyessége is ellenőrizendő. 

A vizsgáló különös gondot tartozik arra is for-
dítani, hogy a területszámitásból nem maradt-e ki 
valamely részlet, vagy a részlethez tartozó valamely 
számitási alak, továbbá, hogy a legkisebb területi 
szabvány tekintetében nem követtetett-e el lényegesebb 
hiba- a számozásban, tartozik végre az egyes csoportok 
összeállítását és az elosztandó különbözet megenged-
hetőségét is ellenőrizni. Minden csoport a vizsgáló 
által aláírandó. 

3 1 6 . §. 

A részletek terűletszámitásában felfedezett hibák a 
48. számú minta szerinti hibakimutatásba folytatóla-
gosan a csoportok sorrendje szerint bevezetendők; 
ugy ezen bejegyzést, valamint a helyesbítés meg-
történtét és ennek ellenőrzését pedig az illető tiszt-
viselők aláírásukkal igazolják. A hibakimutatás és 
minden egyes számitási csoport a felügyelő által 
láttamozandó. 

A hibakimutatásba, mely az illető számító tiszt-
viselő által kifejtett pontossági foknak megítélésére 
szolgál, csak azon eltérések vezetendők be, a melyek 
a megállapított hibahatárt határozottan túllépik; mig 
a kisebb eltérések, melyek a megengedett határon 
belül állanak és csak a számítás egyöntetűsége ked-
véért helyesbittetnek, továbbá a melyek a szelmény-
nek megváltoztatása folytán az erre történt újbóli 
állításból származtak, a hibakimutatásba be nem 
veendők. 

3 1 7 . §. 

A mennyiben a részletek területszámitásának vizs-
gálatánál kitűnnék az, hogy a területszámitás olyannyira 
ingadozó, hogy az általában elfogadhatlan, vagy ha 
a czélszerüen alkalmazható természetes méretekkel 
való számítás szabályellenesen mellőztetett és e 
helyett indokolatlanul területszámitó műszer alkal-
maztatott, e körülmény a felügyelőnek bejelentendő, 
ki a szükséghez képest a csoportnak újból való 
számittatása iránt intézkedik. 
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Összeadási jegyzőkönyvnek és különbzet-elosztásnak 
megvizsgálása. 

írásbeli munkálatoknak és térképek kidolgozásának 
ellenőrzése. 

Munkálatok központi felülvizsgálása. 

Összehasonlító bizottság. 

Eljárás az összehasonlításnál. 

157. §. 

A vizsgáló tartozik meggyőződni arról, hogy a 
területszámitásban eszközölt helyesbítések az összeadási 
jegyzőkönyvben át vannak-e vezetve, továbbá tarto-
zik a csoportkülönbzetnek az oldalokban való helyes 
és arányos elosztását ellenőrizni, mert csak ennek 
megtörténte után osztható el a különbzet az egyes 
részletek között. 

3 1 9 . §. 

Az írásbeli munkálatok megvizsgálásánál a 
felügyelő ugy tartalom, mint alak tekintetében a 
281 — 3 0 0 . §-ok szem előtt tartása mellett jár el; 
a feltalált hibákat azonnal kijavíttatja; ha pedig oly 
nagyszámú hibát találna, hogy a javítás az illető 
munkarész tisztaságát és áttekinthetőségét veszélyez-
tetné, ugy a hibákat elkövető költségére a munkálat 
egyes részeinek vagy esetleg az egésznek újból való 
szerkesztése iránt intézkedik. 

Mivel pedig a munkarészek fokozatosan az elő-
zők alapján készülnek, a vizsgálat lehetőleg nemcsak 
közvetlenül elkészültük után, hanem már szerkesztésük 
folyamata alatt is fokozatosan ejtendő meg, nehogy 
hibás adataik a következő munkálatokba is bejussanak 
és ismételt helyesbítés szükségét idézzék elő. 

3 2 0 . §. 

A térképek kidolgozása szintén megkívánja a 
felügyelő folytonos őrködését, ugy a kirajzolás és a 
részletek számozásának helyessége,, mint a helyes 
megírás és birtokvázlatokkal való összhangzás tekin-
tetében. 

3 2 1 . §. 

A felmérési munkálatoknak a téli munkaszak-
ban való felülvizsgálásánál a felmérési központi fel-
ügyelő (avagy teendőivel esetleg megbizott felmérési 
felügyelő) általában a 2 4 8 . §-ban már jelzett irány-
ban jár el; különös figyelmet fordit azonban a nyári 
munkaszakban a felülvizsgálatot követőleg teljesített 
munkálatokra, azután a folyamatban levő összes 
irodai munkálatokra. A területszámitásnak mikénti 
végrehajtásáról való meggyőződés végett a szükséges 
mérvben próbaszámításokat végeztet. Leltár, vala-
mint ügy- és pénzkezelés is általa tüzetesen meg-
vizsgálandó , indokolt esetekben pedig rendszeres 
rovancsolás tartandó. 

A pénz- és ügykezelés egyébkint minden felül-
vizsgálatnál behatóan megvizsgálandó. 

M. Felmérési munkálatok végösszehasonlitása. 
3 2 2 . §. 

A felmérési munkálatok elkészültük után egybe-
hangzásuk tekintetében a felügyelő által e czélra 
összeállított bizottság által gondosan egybehasonli-
tandók. E bizottság áll két osztályvezetőből és két 
beosztott tisztviselőből. 

3 2 3 . §. 

Minden község munkálatainak összehasonlítása 
a térkép, birtokvázlat, birtokrészleti jegyzőkönyv, 
kataszteri telekkönyv, határleirás és a ház- és dülő-
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jegyzék segélyével történik; egyéb munkarészek csak 
akkor vétetnek elő, ha kétségek merülnek fel, vagy 
ha valamely hibát kell azokban kijavítani. 

A térképek mindenkor óvatos és tapasztalt 
mérnökre bizandók, ki egyszersmind a bizottság 
vezetője. 

A birtokvázlatokat s a ház- és dülőjegyzéket 
lehetőleg az veszi át, ki a községet felmérte, a har-
madik összehasonlító a birtokrészleti jegyzőkönyvet 
és a negyedik pedig a kataszteri telekkönyvet veszi 
kézhez. 

A kataszteri telekkönyvből részletenkint az ösz-
szes rovatok adatai felolvastatnak, miközben a többi 
három összehasonlitó egész figyelemmel arra ügyel, 
vájjon a felolvasott adatok az előfekvő munkálatok 
adataival pontosan összeegyeznek-e, a térképek mel-
lett levő tisztviselő pedig ezen felül az egyes rész-
letek területeit szemmérték szerint megbecsüli, illetve 
egymással összehasonlítja. 

Ezután a határleirás olvastatik fel és a tér-
képpel és birtokvázlattal való megegyezése vizsgál-
tatik meg. A vizsgálat a határjeleknek a térképen 
és birtok vázlaton való egyöntetű megjelölésére, illetve 
kirajzolására is kiterjesztendő. 

Eltéréseknél a határos község munkálatai segé-
lyével kipuhatolandó, hogy az eltérést hol kell kija-
vítani ; nagyobb, lényegesebb eltérések a felügyelőnek 
bejelentendők, ki a helyesbítés módozata iránt a 
fennálló szabályok keretében intézkedik. 

324 . §. 

A végösszehasonlitó bizottság által még külö-
nösen átnézendő : 

1. a térképek kirajzolása s kiváltkép vájjon 
minden közegyezési megjelölés a rajzminták szerint 
rajzoltatott-e ki; 

2. a részleteknek tussal való kihúzása a tér-
képen, nevezetesen vájjon a hiányos vonalak minden 
szelvényben utána vannak-e húzva, a szelvényvonalak, 
háromszögelési pontok és a hüvelykbeosztás kellően 
fel vannak-e tüntetve; 

3. a négyzetmértföldek és szelvények jelzései-
nek beírása úgy a térképen, mint a birtok- és birtok-
részletezési vázlaton és a térkép boríték czimén; 

4. a szelvény vonalak által metszett részletek 
számozása, vájjon minden ilyen részlet valamennyi 
szelvényben és egyöntetűen számoztatott-e; 

5. a térképen előforduló elnevezések helyesírása 
és egyezése a birtokvázlatokkal, a különféle jegyző-
könyvek felírásaival, a főczimmel térképboriték 
czimével és dülőjegyzékkel; 

6. a községi, vármegyei és állami határok, vájjon 
úgy a térképen, mint a birtok- és birtokrészletezési 
vázlaton és térképboriték czimén az utasítás szerint 
vannak-e megjelölve és helyesen beirva; 

7. a község területének a számítási jegyző-
könyvben foglalt összege a birtokrészleti jegyző-
könyvben kataszteri telekkönyvben és az egyéni 
birtokivek összesítésében feltüntetett összeggel meg-
egyezik-e ; 



8. a meghatározott külalak a felmérési mun-
kálat minden részeinél megtartatott-e s a munka-
részek az előirt aláírásokkal el vannak-e látva. 

Egyáltalában az összehasonlítás minden irány-
ban a legnagyobb gonddal és körültekintéssel tüze-
tesen aként ejtendő meg, hogy a munkálatokban hiba 
vagy eltérés ne maradjon. 

3 2 5 . §. 

Ha a végösszehasonlitásnál a felmérési munkálat 
egyik vagy másik részében hibák találtatnának, akkor 
ezek rendszerint azonnal kiigazitandók, ha pedig a 
kiigazítás hosszabb időt igényelne, hibaivbe jegy-
zendők és az összehasonlítás befejezése után az illető 
munkarészekben ugyanazon mérnök által, ki a község 
munkálatát átadja, kijavitandók, ennek megtörténte 
pedig a hibái ven úgy a kijavítást teljesítő, mint a 
végösszehasonlitást vezető tisztviselő által megfelelő, 
aláírással igazolandó. 

A felügyelő által mindenkor láttamozandó hibaiv 
nemleges esetben is kiállítandó. 

Ha területszámitási hibák fordulnak elő, azok 
a felügyelőnek bejelentendők, ki azokat saját felügye-
lete alatt és oly módon javíttatja ki, hogy az ellen-
hibát felkeresteti, ennek nem létében pedig a hibát 
lehetőleg a csoportban levő nagyobb részletekben 
úgy osztja el, hogy e részletek területei csakis a 
megengedett hibahatárig változzanak meg. 

3 2 6 . §. 

A végösszehasonlitás befejezte után az illető 
munkarészek a bizottság tagjai által aláíratnak és 
pedig a térképeket és hibaivet a bizottság vezetője, 
a birtokrészleti jegyzőkönyvet azon összehasonlitók, 
kik ezt és a birtokvázlatokat, a kataszteri telek-
könyvet pedig azok írják alá, kik ezt és a birtok-
részleti jegyzőkönyvet kezelték. 

N. Felmérési munkálatok átadása. 

3 2 7 . §. 

Mielőtt a felmérési munkálat a felügyelőnek 
átadatnék, a térképek, birtok vázlatok, az összes 
jegyzőkönyvek s egyáltalában az egész munkálat 
minden szennytől és folttól gondosan kitisztítandó; 
megjegyezvén, hogy a számítási jegyzőkönyvben a 
vizsgáló által tett irónjegyzések kitisztítása mellőzendő. 

328. §. 

A térképek szelvénylapjai a szelvénykerettel 
párhuzamosan és oly módon vágandók körül, hogy 
azok egyik oldala 28, másika pedig 23 hüvelyknyi 
hosszú legyen. 

A körülmetszésnél figyelem fordítandó arra, 
hogy a szelvény kereten kívül eső eredeti felvétel 
és lehetőleg a háromszögtani háromszögelési pontok 
megmaradjanak, a miért is a körülmetszés a fenti 
határok közt ehhez képest alkalmazandó. 

Eljárás előforduló hibáknál. 

Végösszehasonlitás igazolása. 

Az összes munkálatok tisztitása. 

Munkálatok körülvágása. 
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Munkálatok fűzése. 

Munkálatok hováküldése. 

A térképek boritékivei 287» hüvelyk hosszura és 
237« hüvelyk szélesre, a térképboriték-czimek pedig 
úgy raetszendök körül, a mint ezt a czimlap mérete 
kívánja. 

A jegyzőkönyveket és kimutatásokat nem kell 
körülmetszeni. 

3 2 9 . §. 

Az összes jegyzőkönyvek 25 ivenkint füzetekre 
osztatnak és 4 — 4 füzetenkint együvé köttetnek. 

Az egy kötetet ( 1 0 0 ivet) meghaladó 25 iven 
felüli maradék külön kötetet képez, 25 iven aluli 
maradék pedig az előző kötethez csatolandó. 

A jegyzőkönyvek összefüzésénél figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az ivek sorrendje fel ne cserél-
tessék és hogy a rovatok pontosan találkozzanak. 

A betüsoros kivonatot 100 ivenkint csak lazán 
úgy kell összefűzni, hogy könnyen lapozható legyen. 

Minden kötet az első lapon felül balról a kötet 
folyószámával, a másodiktól kezdve ezen felül még 
jobbról a község nevével is ellátandó. 

A ház-, betüsoros- és dülőjegyzék, e sorrend 
szerint, egybefüzendők. 

A felvételi eiőrajzok és kitűzési vázlatok a 
szelvények lapszámainak sorrendjében füzetnek össze. 

A számitási jegyzőkönyv fűzésénél első sorban 
a számitási vázlatot és ellenőrzési számítást, azután 
pedig a csoportokat sorrendjük szerint, végül pedig 
az összeadási jegyzőkönyvet kell venni. 

A kataszteri birtokivek, melyekben belivek van-
nak, egyenkint külön füzetnek, azután az összes birtok-
ivek folyó számozásuk szerint rendezve, 500-ankint 
erős zsineggel átköttetnek. 

A jegyzőkönyvek ivszáma a czimlapokra fel-
jegyzendő, a kataszteri birtokiveké pedig összesítésük 
czimlapjára. 

3 3 0 . §. 

Ha a felmérési munkálat ezek után minden 
irányban teljesen kész, akkor a mérnök azt közsé-
genkint a 60. a—b. számú minták szerinti átadási 
jegyzékek kíséretében a felügyelőnek, vagy általa az 
átvétellel megbizott mérnöknek átadja. 

A munkálat, a szerint, a mint annak részei a 
kataszteri térképtárba vagy pedig a kataszteri hely-
szinelési felügyelőséghez kerülnek, két részre osztva 
és külön csoportosítva adandó át. 

3 3 1 . §. 

A kataszteri térképtárba kerülnek: 
1. az eredeti térképek és melléktérképek szel-

vényei lapszám szerint rendezve és czimmel ellátott 
borítékba helyezve, a végösszehasonlitásnál (1. 325 . §-t) 
és a 2 5 3 . §. szerin* felvett hibaivekkel együtt; 

2. együttes felvétel esetében a térképek helyett 
az illető mutatóiv, mig a községre vonatkozó hibaiv 
azon község térképeihez csatolandó, a hol az együttes 
felvétel előfordul; 

3. a felvételi eiőrajzok összefűzve; 
4. a birtokrészleti jegyzőkönyv; 
5. a számitási jegyzőkönyv vázlattal; 

18* 
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Felmérési munkálat áttekintése és elküldése. 

6. az eredeti határleirási jegyzőkönyv a hozzá-
tartozó vázlattal és az esetleges eredeti pótjegyző-
könyvekkel ; 

7. a felmérési munkálatra közvetlenül vonatkozó 
esetleges egyéb jegyzőkönyvek; 

8. jövő felmérésre vonatkozó határszélmásolatok; 
9. a vizsgálati jegyzőkönyv. 

3 3 2 . §. 

A kataszteri helyszinelési felügyelőséghez 
kerülnek: 

1. a birtokvázlatok szelvényenkint rendezve a 
birtokrészletezési vázlattal és kimutatással együtt; 

2. a kataszteri telekkönyv; 
3. a betüsoros kivonat; 
4. a kataszteri birtokivek és ezek összesitése; 
5. a határleirási jegyzőkönyv és esetleges pót-

jegyzőkönyvek másodlatai a hozzájuk tartozó vázla-
tokkal együtt; 

6. a ház-, betüsoros- és dülőjegyzék egybefüzve. 

3 3 3 . §. 

A megfelelő átadási jegyzék mellett külön 
átadandók a földmivelési térképek, művelési ágak 
kimutatása és a felmérés megkezdésekor átvett régi 
segédmunkálatok, mint tagositási térkép és földkönyv, 
régi kataszteri telekkönyv, kisajátítási stb. munká-
latok. 

3 3 4 . §. 

A felügyelő a vizsgáló, illetve átvevő mérnökkel 
együtt, az átvett munkálatokat és a hibaiveket még 
e.cryszer átnézi, a hibáknak helyesen történt kijavításáról 
meggyőződik, a kataszteri birtokivek területi összegeit 
az összesités megfelelő tételeivel egyenkint össze-
hasonlítja, az egyes munkarészek feljegyzett iv-
mennyiségét ellenőrzi, figyelemmel van arra is, hogy 
a fűzött munkarészekben egyes ivek ne legyenek 
felcserélve és hogy a szükséges aláírások ne hiányoz-
zanak. 

A teljes rendben talált munkálatok végre gon-
dosan csomagolandók és átadási és átvételi jegyzékek 
kíséretében a 3 3 1 . §. alattiak az illetékes kataszteri 
térképtárnak, a 332 . § alattiak pedig az illető 
kataszteri helyszinelési felügyelőségnek megküldetnek; 
megjegyezvén, hogy utóbbi helyről visszaérkezett átvételi 
jegyzékek pótlólag a térképtárnak megküldendők. 

A földművelési térképek a m. kir. állami nyom-
dának, a régi segédmunkálatok pedig oda küldendők 
vissza, a honnét érkeztek. 

Helyszíni munkánál. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Munkálkodási idő. 

3 3 5 . §. 

A helyszíni munkáknál vasár- és ünnepnapok 
kivételével a munkálkodásra a napszak és évszakok 
által megengedett mérvben a kora reggeli óráktól 
kezdve teljes egészében kihasználandó. Vasár- és 
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Felügyelőségi irodában teljesítendő munkánál. 

Felelősség általában. 

Felelősség mérve. 

ünnepnapok délelőttjei irodai munkálatokra haszná-
landók fel. 

A külső (mezei) munkára alkalmas idő első 
sorban helyszíni munkák végzésére használandó fel, 
mindazonáltal figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
külső (mezei) munkával a belső (irodai) munka pár-
huzamban haladjon. 

A munkálkodásra alkalmas idő kellő kihaszná-
lásaért helyszíni munkáknál első sorban az osztály-
vezető felelős. 

A helyszíni működéssel megbízott felmérési 
közegeknek működési állomásukról a fenálló szabályok 
ellenére, önkényesen eltávozni szigorúan tilos. 

3 3 6 . §. 

A helyszíni felvételek kidolgozása a felügyelőség 
állomásán és helyiségében, a felügyelőnek közvetlen 
vezetése alatt, és pedig hétköznapokon reggeli nyolcz 
órától délutáni két óráig, vasár- és ünnepnapokon 
pedig délelőtti kilencz órától tizenegy óráig tartó 
hivatalos időben történik, mely azonban hétköz-
napokon a hosszabb napok beálltával, a szükséghez 
képest határozott idővel meghosszabbítható és ez 
esetben délelőtti és délutáni időszakra osztható; oly 
megjegyzéssel azonban, hogy a napi hivatalos idő 
8 órát meg nem haladhat. A hivatalos idő meg-
hosszabbítása a pénzügyministeriumnak feljelentendő. 

Az eredeti — különösen a helyszíni — mun-
kálatoknak magánlakásba való elvitele tilos. 

HATODIK FEJEZET. 

A felmérési tisztviselők anyagi felelőssége 
és rendbírságok. 

3 3 7 . §. 

A felmérési tisztviselők s egyéb alkalmazottak 
az általuk végzett munkálatok helyességeért, valamint 
az általuk szerkesztett vagy őrizetükre bizott egyéb 
munkálatok(tagositási térképek,kataszteri telekkönyvek, 
stb.), továbbá kincstári mérőműszerek s egyéb leltári 
tárgyak épségbentartásáért és megőrzéseért anyagilag 
is felelősek, és akár a vizsgálatok, akár a később bekö-
vetkezett helyszinelési és nyilvántartási eljárásnál, vagy 
bármi más uton is kiderült lényegesebb hibák és 
hiányok kiigazítási költségei, úgyszintén az őrizetükre 
bizott munkálatok elvesztése vagy megrongálása 
folytán előállott költségek, ha azok műszakilag hely-
telen vagy szabályellenes, illetve gondatlan eljárásból, 
vagyis az illető tisztviselők hibájából eredtek, általuk 
megtérítendők. 

3 3 8 . §. 

A felelősségre nézve a következő határozatok 
mérvadók. 

A szűkebb értelemben vett felvételi hibákért 
a felügyelő vizsgálatát megelőzőleg csupán csak az 
illető osztályvezető, a vizsgálat megejtése után azon-
ban a felügyelő is felelős; utóbbi esetben a költségek 
V4-részét ő viseli, 3 /4-ét pedig az osztályvezető. 
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Kiigazítási költségek, károk megtérítése. 

Rendbírság. 

Az osztályhoz beosztott tisztviselő vagy fel-
mérési díjnok feladatát képező és általa végzett 
helyszíni munkálatokért, ezek végleges átadásáig ő 
maga, azon túl pedig az osztályvezető, ki a fel-
vételt eszközölte, szavatol, megjegyeztetvén, hogy 
a felmérési dijnok, alkalmaztatásának három első 
hónapja alatt az általa elkövetett hibákért anyagi 
felelősségre nem vonható, helyette az osztályvezető 
szavatol. 

A területszámitásért a vizsgálatig az illető 
számító egyedül, azután pedig a vizsgáló is felelős, 
és utóbbi esetben a helyesbítésből felmerült költségek 
V4 részét a vizsgáló, 3 / i - é t pedig a számító köteles 
viselni. 

Egyéb írásbeli munkákért az illető szerkesztő, 
a végösszehasonlitás felületessége folytán netán a 
munkálatban maradt hibákért pedig az összehasonlító 
bizottság egyetemlegesen felelős. 

Kisebb és oly hibák, melyek helyesbítése egy 
munkanapot meg nem halad, vagy ha a hiba az 
illető tisztviselő által a hivatalos időn kivül javítta-
tott ki, anyagi megtérítés alá nem esnek. 

339. §. 

A felmerült hibák vagy hiányok kiigazítási 
költségeinek megtérítése iránt a hibajegyzék, valamint 
a felmerült helyesbítési költségek jegyzékének fel-
terjesztése mellett a pénzügyministeriumhoz véle-
ményes jelentés, illetve a megtérítés iránt javaslat 
teendő. Hogy pedig a hibát elkövetett tisztviselő a 
terhére rótt hibákról tudomást szerezhessen és eset-
leges védekezésére alkalom adassék, a hibajegyzék 
— felterjesztés előtt — általa láttamozandó; a 
mennyiben pedig védelmére felhozni valója van, 8 
nap alatt beterjesztendő nyilatkozata a jelentéshez 
csatolandó. 

Ha a felmérési tisztviselő időközben más fel-
mérési hivatalhoz helyeztetett volna át, a hibajegyzék 
a most jelzett czélból oda átteendő. 

A szolgálattól megvált tisztviselők a rájok vonat-
kozó hibajegyzékeket nem láttamozzák. 

340. §. 

Egyéb természetű hibák vagy mulasztások foly-
tán történt pótlások költségmegtéritési, továbbá 
munkálatok megrongálásáért vagy elvesztéseért az 
anyagi felelősség mérvét az okozott kár vagy 
költséghez képest esetenkint a pénzügyministerium 
állapítja meg. 

3 4 1 . §. 

Ha felfedezett, illetve megállapított hibák kiiga-
zítási költségei vagy károk nyilvánvalólag megtérí-
tendők lettek volna, az iránt azonban az előterjesztés 
megtétele elmulasztatott: a kiigazítási költségek 
viselése a mulasztás mérvéhez képest a hivatalfő-
nököt, illetve vizsgálót is terheli. 

3 4 2 . §. 

Oly esetekben, midőn kiigazítások vagy pótlá-
sok költségei megtérítésének esete fenn nem forog 
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ugyan, azonban szabályellenes, hanyag vagy felületes 
eljárás folytán a felmérési munkálatokban oly hibák 
vagy hiányok merültek fel, melyek helyesbítése vagy 
pótlása a munkálatok előhaladására gátlólag hat, 
vagy ha a munkálat nincs is ugyan feltétlenül helyes-
bítendő hibákkal terhelve, de az a helyes átnézetet 
gátoló s a munkálat belbecsét veszélyeztető rendszer-
telenséggel van szerkesztve, továbbá ha a tisztviselő 
vagy díjnok a helyszini működésnél rendelkezésére 
álló időt vagy a felügyelőségi irodában a megszabott 
hivatalos időt ki nem használja vagy be nem tartja, 
előirt beadványokat meg nem teszi vagy beadványait 
indokolatlanul késedelmesen terjeszti fel, végre pedig 
ha nem menthető csekély munkaeredményt hoz létre: 
az illető esetenkint 5 — 1 0 0 koronáig terjedő rend-
birsággal sújtható. 

Rendbírságot 10 korona erejéig a közvetlen 
hivatalfőnök, esetleg a felmérési munkálatok felül-
vizsgálatával megbizott központi tisztviselő saját 
hatáskörében is alkalmazhat, köteles azonban ezt a 
pénzügyministeriumnak indokolás mellett utólag be-
jelenteni. 

A hivatalfőnök, vagy kiküldött központi tiszt-
viselő által saját hatáskörben kiszabott rendbírság 
az illetőnek munkaátalány- vagy napidíj-nyugtájának 
láttamozása alkalmával a hivatalfőnök által rávezetett 
záradék alapján az illetékes kir. pénztár által az 
esedékes illetményből levonatik. 

A rendbírság ellen az illetőnek a pénzügy-
ministeriumhoz szabályszerű uton benyújtott esetleges 
felebbezése a bírságolás tényleges végrehajtását nem 
gátolhatja. 

Tiz koronánál nagyobb rendbírságot a hivatali 
főnök vagy kiküldött központi tisztviselő javaslatára 
a pénzügyministerium szab ki. 

Hivatalfőnökök bírságolását kizárólag a m. kir. 
pénzügyministerium szabja meg. 

A rendbirságokról külön nyilvántartási könyv 
vezetendő. Ugy ezen nyilvántartási könyvbe, mint 
az illetőnek törzskönyvi lapjába a rendbirság minden 
esetben bevezetendő. 

343 . §. 

Ha rendbírságok ellenére a felmérési tisztviselő 
továbbra is szabályellenes vagy hanyag működést 
tanúsítana, erről a hivatalfőnök a pénzügyministe-
riumhoz késedelem nélkül jelentést tenni köteles. 

A szükségessé való fegyelmi eljárást a pénz-
ügyministerium rendeli el. 
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FÜGGELÉK. 

A felmérési utasítást kiegészítő rendeletek és törvények. 

Háromszögelési pontok és határjelek védelme. 

I. Az országos kataszteri felmérés czéljából felállított határjelek megrongálása vagy megsemmisítése esetében 
követendő eljárás tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet a m. kir. háromszögméreti számító hivatalhoz*), valamennyi felmérési és kataszteri helyszinelési felügyelőséghez és 
kataszteri térképtárhoz, a kolozsvári kataszteri igazgatósághoz és a fö- és székvárosi m. kir. adófelügyelőhöz.) 

1 8 9 7 . évi 7 6 . 5 9 0 . szám. 

A m. kir. belügyminister urnák az országos kataszteri felmérési müveletek során felállított határ-
jelek megrongálásának, vagy megsemmisítésének esetében a közigazgatási hatóságok által követendő eljárás 
tárgyában f. évi szeptember hó 15-én 8 7 . 7 2 7 . szám alatt kibocsátott körrendeletét az 1 8 9 3 . évi február 
hó 24-én 1 1 . 7 5 2 . szám alatt kibocsátott körrendelet kapcsán tudomásul és miheztartás végett az alábbi 
lenyomatban a következő meghagyással adom ki. 

A ni. kir. háromszögméreti számitóhivatal*) a beérkezett jelentések és a közigazgatási hatóságoktól 
netán pótlólag bekivánt felvilágosítások alapján és a vonatkozó felmérési munkarészek, nevezetesen határleirási 
jegyzőkönyvek és birtokvázlatok segélyül vétele mellett a tényállást lehetőleg minélelőbb megállapítja s erről 
az illető munkarészek másolatainak, valamint a tárgyiratoknak eredetben való felterjesztése mellett ide tüzetes 
jelentést tesz. 

A tényállás kiderítésére szükséges kataszteri munkarészeket a pénzügyi hatóságok és hivatalok a 
háromszögméreti számitóhivatalnak *) jelen körrendeletre való hivatkozással tett megkereséseire haladék nélkül 
kiszolgáltatni, nevezett hivatal pedig azokat használat után azonnal visszaküldeni tartozik. 

Azon esetben, ha a pénzügyi hatóságok vagy hivatalok saját ténykedésük során a kérdéses határ-
jelek megrongálásáról vagy megsemmisítéséről értesülnek, kötelesek a tényállást azonnal tüzetesen megállapítani 
s a fenti értelemben teendő eljárás végett a m. kir. háromszögméreti számitóhivatalt*) értesíteni. 

Budapesten, 1 8 9 7 . évi október hó 16-án. 

Melléklet az 1897. évi 76.590. számú körrendelethez. 

A m. kir. belügvministernek 87.727/lV-a szám alatt valamennyi vármegye közönségéhez intézett körrendelete. 

A kataszteri határjelek megrongálásának vagy megsemmisítésének esetében az elkövetett vétség 
megtorlását több ízben azon körülmény akadályozta meg, hogy a tettesek a közigazgatási hatóságok által az 
arra illetékes kir. bíróságoknak az 1 8 9 1 . évi XLL t.-cz 5. §-ában meghatározott időn tul jelentettek be. 

Minthogy ezen késedelmes eljárás által egyrészt az államkincstárnak a határjelek újbóli felállításával 
járó, semmivel sem igazolható megterhelése okoztatik, másrészről pedig a tettesek is büntetlenek maradnak, 
ennélfogva annak megakadályozása végett 1 8 9 3 . évi január hó 24-én 6 . 1 3 6 . szám alatt kelt itteni körrendelet 
kapcsán felhívom a törvényhatóságot, hogy utasítsa a községeket arra nézve, miszerint az országos kataszteri 
felmérési müveletek során felállított határjelek megrongálásáról vagy megsemmisítéséről és a hivatkozott 
körrendelethez képest a m. kir. liáromszögméreti számitóhivatalt haladék nélkül értesítsék, a törvényhatóság 
pedig a bűnvádi eljárásnak az idézett törvényczikk 6. §-ra való tekintettel leendő megindítása végett a kellő 
lépéseket, minden egyes felmerülő esetben késedelem nélkül tegye meg, minek megtörténte az imént érintett 
községelőljárói értesítésben jelezendő lesz. 

Budapesten, 1 8 9 7 . évi szeptember hó 15-én. 

*) Most: „m. kir. háromszögelő hivatal'1. 
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2. A védtöltéseken elhelyezett kataszteri háromszögelési jeleknek megóvása, illetve azoknak netalán szükségessé 
válandó áthelyezése esetén követendő eljárás tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet a ni. kir. háromszögméreti számitó hivatalhoz, továjbbá valamennyi felmérési felügyelőség és vezetőséghez, kataszteri 
térképtárakhoz és a kolozsvári m. kir. kataszteri igazgatósághoz.) 

1 8 9 5 . évi 8 5 . 5 4 6 . szám. 

A földmivelésiigyi m. kir. minister úrnak a védtöltéseken elhelyezett kataszteri háromszögelési 
jelek megóvása, illetve azoknak szükségessé válandó áthelyezése esetén követendő eljárás tárgyában valamennyi 
vizszabályozó és ármentesitő társulathoz, m. kir. folyammérnöki hivatalhoz, a morvaszabályozási m. kir. 
kirendeltséghez, és a felső dunaszabályozási m kir. művezetőséghez a f. évi november hó 2-án 7 8 . 1 1 5 . szám 
alatt intézett körrendeletét az alábbi lenyomatban tudomásul és miheztartás végett oly meghagyással adom 
ki, hogy ezen körrendelet által érintett s tudomásra jutott esetekről a m. kir. háromszögméreti számitó-
hivatal azonnal értesítendő, ez utóbb nevezett hivatal pedig a történt bejelentésekről, esetről-esetre, a tényállásnak 
tüzetes ismertetése mellett ide haladék nélkül véleményes jelentést teend. 

Budapesten, 1895 . évi november hó 29-én. 

Melléklet az 1895. évi 85.54f>. számhoz. 

A földmivelésiigyi m. kir. minister úrnak f. évi november hó 2-án 78.115. szám alatt kelt s valamennyi ármentesitő 
és vizszabályozó társulathoz, valamennyi m. kir. folyammérnöki hivatalhoz, a morvaszabályozási m. kir. kirendeltséghez 

és a felső dunaszabályozási in. kir. művezetőséghez intézett körrendelete. 

Ismételve megtörtént, hogy a védtöltéseken elhelyezett kataszteri háromszögelési jelek az 1891 . évi 
XLI. t.-cz., valamint a volt közm. és közlekedésügyi m. kir. minister úr által 1885 . évi január 15-én 
36 . szám alatt, nemkülönben egyéb kiadott rendelkezések daczára, egyes ármentesitő és vizszabályozó 
társulatok által önkényesen eltávolíttattak, mi által ezen közérdekű jeleknek szükséges megújítása esetén a 
kincstárra nagy költség hárult. 

Tekintettel arra, hogy ezen háromszögelési jeleknek megóvása és fentartása a vízszabályozási 
munkálatokra nézve is kiváló fontossággal bir: szigorú alkalmazkodás végett felhívom a czimet, hogy a 
midőn ily jelek áthelyezésének, vagy eltávolításának szüksége netalán bekövetkezik, arról a további intézkedések 
megtétele végett a m. kir. háromszögméreti számitó hivatalt (Budapest, I., vár, Verbőczy-utcza 7. szám*) 
— a közvetlen árvízveszélyek eseteit kivéve — mindenkor idejekorán és előzetesen értesítse, megjelölve 
azon időpontot is, a meddig az áthelyezés eszközlendő volna. 

A mennyiben pedig a háromszögelési jeleknek szóban forgó eltávolítása vagy áthelyezése a múltban 
előfordult volna, az előfordult eseteket a nevezett hivatallal ínég a folyó év végéig pótlólag közölje. 

Budapesten, 1 8 9 5 . évi november hó 2-án. 

*) Ez idő szerint Budapest, II. ker., Fő-utcza 34. szám, II. emelet. 

3. A háromszögelési jelek megőrzése körül az erdélyrészi törvényhatóságok által követendő eljárás tárgyában. 
(l'énzügyministeri körrendelet a m. kir. háromszögméreti számitó hivatalhoz, valamennyi m. kir. felmérési és helyszínelő felmérési felügyelőséghez 

és a kolozsvári m. kir. kataszteri igazgatósághoz.) 

1 8 9 4 . évi 2 9 . 9 1 8 . szám. 

A m. kir. belügyminister ur a h á r o m s z ö g e l é s i j e l e k m e g ő r z é s e i r á n t , f. évi április hó 
9-én 2 7 . 5 0 7 . szám alatt az erdélyrészi törvényhatóságokhoz az alábbi lenyomatban olvasható körrendeletet 
bocsátotta ki. 

E körrendeletet c z i m m e l a mult évi február hó 4-én 1 1 .752 . szám alatt kelt és a mult évi 
„Pénzügyi Közlöny" 6. számában megjelent körrendeletemmel való kapcsolatban tudomásvétel és miheztartás 
végett ezennel közlöm. 

Budapesten, 1 8 9 4 . évi május hó 16-án. 

Melléklet az 1894. évi 29.918. számhoz. 

A magyar királyi belügy minister úrnak folyó évi április hó 9-én 27.507. szám alatt kelt s valamennyi erdélyrészi 
törvényhatósághoz intézett körrendelete. 

Hivatali elődöm 1883 . évi január hó 30-án 6 . 1 2 3 . szám alatt és az 1887 . évi augusztus hó 17-én 
5 3 . 7 1 5 . szám alatt a pénzügyminister úrral egyetértőleg kibocsátott körrendeleteiben kijelentette, miszerint a 
kataszteri felmérés folyamán megállapított háromszögméreti pontok megőrzése és épségben tartásáról feltét-
lenül a községek tartoznak gondoskodni; minélfogva felhívta a törvényhatóságokat., hogy a törvényhatóság 
területéhez tartozó községeket a minden évben közhírré tett kataszteri felmérés előirányzata kapcsán ily 
irányban oly figyelmeztetéssel utasítsa, miszerint a kellő gondozás elmulasztása, vagy szándékos megrongálás 
következtében szükségessé váló minden munkaujitás az illető község költségén fogna véghez vitetni. 
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Időközben és pedig legújabban az 1 8 9 1 : XLI. t.-cz. végrehajtása alkalmából a határ- és föld-
mérési jeleknek a rongálástól való megóvása érdekében 1 8 9 1 . évi 9 3 . 3 0 0 . és 1 8 9 3 . évi 6 . 1 3 6 . szám alatt 
bocsáttattak ki körrendeletek, melyekben a községek csakis a kellő felügyelet elmulasztása és a tetteseknek 
ki nem derithetése esetében tétettek felelőssé. 

Ezen utóbbemlitett körrendeletek valamennyi törvényhatósággal közöltettek; a mi azonban a három-
szögelési pontok megőrzéséről intézkedő körrendeleteket illeti, azok az erdélyrészi vármegyék számára, 
melyekben a háromszögelési felmérés akkor még folyamatban nem volt, — nem adatott ki. 

Pmnek folytán hivatali elődömnek a kataszteri felmérési pontok fentartása érdekében kiadott kör-
rendeleteit a törvényhatósággal oly felhivással közlöm, miszerint azokat a legkiterjedtebb körben tétesse 
közliirré és az abban foglalt rendelkezésnek szigorú foganatot szerezni feladatának tekintse. 

4. A háromszögelési jelek vagy gúlák, továbbá az alap- vagy szintezési jegyek megrongálása vagy megsemmisitése 
esetében a közigazgatási hatóságok áltel követendő eljárás tárgyában. 

(Pénzilgyministeri körrendelet a m. kir. háromszögméreti számitó hivatalhoz, valamennyi m. kir. felmérési és helyszínelő felmérési felügyelő-
séghez és a kolozsvári m. kir. kataszteri igazgatósághoz.) 

1 8 9 3 . évi 1 1 . 7 5 2 . szám. 

A háromszögelési jelek vagy gúlák, továbbá az alap- vagy szintezési jegyek megrongálása vagy 
megsemmisitése esetében a közigazgatási hatóságok által követendő eljárás tárgyában a m. kir. belügyminister 
urnák folyó évi január hó 24-én 6 . 1 3 6 . sz. alatt valamennyi törvényhatósághoz kibocsátott körrendeletét az 
ezzel szoros kapcsolatban lévő 9 3 . 3 0 0 / 1 8 9 1 . és 3 . 2 2 2 / 1 8 8 9 . számú, nemkülönben ide vonatkozólag még 
korábban kiadott 5 3 . 7 1 5 / 1 8 8 7 és 6 . 1 2 3 / 1 8 8 3 . számú belügyministeri rendeletek másolatát tudomás, mihez-
tartás és az alattas személyzet értesitése végett alábbi lenyomatban kiadom. 

Egyben utasitom a m. kir. háromszögméreti számitó hivatalt, hogy a mennyiben ez e tárgyban 
oda beérkezendő jelentések a bécsi cs. és kir. földrajzi intézetet is érdekelnék, azt haladék nélkül kellően 
értesítse; továbbá pedig, hogy a midőn gúlák faanyagának elárvereztetése szükségessé válik, ez iránt az 
eddigi gyakorlathoz képest saját hatáskörében intézkedjék, s az eredményről az árverési jegyzőkönyvnek, 
nemkülönben a befolyt összegnek a kir. adóhivatalnál való befizetéséről szóló nyugtának felterjesztése mellett 
tegyen ide jelentést. 

Budapesten, 1893 . február hó 24-én. 

1. melléklet az 1893. évi 11.752. számhoz. 

A ni. kir. belögyniiiiister urnák 1893. évi január bő 24-én fi. 136. szám alatt kelt körrendelete. 

A katonai háromszögelési jelek vagy gúlák, továbbá az alap vagy szintezési magassági jegyek 
megrongálása, vagy megsemmisítése esetén a hatóságok részéről követendő eljárás tárgyában m. é. február 
4-én 9 3 . 3 0 0 . szám alatt kiadott körrendelet hatályát, a m. kir. pénzügyi, igazságügyi és honvédelemügyi 
minister urakkal egyetértőleg, az 1 8 9 1 . évi XLI. t.-cz. 4. §-a alapján a kataszteri földmérés czéljából 
létesített oszlopok és egyéb jelzőkre is, azon módosítással, hogy az idézett körrendeletben érintett, akár 
katonai, akár polgári hatóság által eszközölt földmérési jelvények bárminemű megrongálása vagy megkáro-
sítása, azok minemüségére való tekintet nélkül jövőre egyenesen és kizárólag a m. kir. háromszögméreti 
számitó hivatalnak (Budapest, I. ker., vár, Verbőczy-utcza 7. sz. *) lesz bejelentendő, kiterjesztem. Végül 
különösen figyelmeztetem a törvényhatóságot, miszerint az esetleg elkövetett kihágások az idézett törvényczikk 
6. §-a szerint eljárni hivatott illetékes bírósághoz lesznek hivatalból feljelentendők. 

Miről a törvényhatóságot szoros alkalmazkodás és megfelelő eljárás végett oly felhivással értesítem, 
hogy ezen körrendeletemnek a legszélesebb módon lett közhírré tételéről jelentést tegyen. 

2. melléklet az 1893. évi 11.752. számhoz. 

A magyar kir. belügyminister urnák 1892. évi február hó 4-én 93.300. szám alatt kelt körrendelete. 

A cs. és kir. közös hadügyminister urnák a m. kir. honvédelmi minister úrhoz intézett, s velem 
közölt átirata szerint a katonai háromszögelési jelek vagy gúlák, továbbá az alap- vagy szintezési oszlopok 
és a szintezési magassági jegyek megrongálása vagy megsemmisitése esetében a politikai hatóságok részéről 

*) Ez idő szerint: Budapest, II. ker., Fő-utcza 34. szám, II. emelet. 

12* 
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nem követtetik egységes eljárás. Ennélfogva a vármegye közönségét ugyanazon tárgyra nézve az 18S9. évi 
3 .222 . sz. alatt kibocsátott beiügyministeri körrendelet kapcsán miheztartás végett a következőkről értesítem. 

1. A fent említett jelvények bárminemű megrongálása a vármegye alispánja által közvetlenül 
a cs. és kir. földrajzi intézetnek azonnal bejelentendő. 

2. A helyreállítás iránt csak annyiban kell azonnal intézkedni, hogy a fából való háromszögelési 
jelvények és gúlák famaradványai eltakarittassanak, s a létező föld- vagy kőhalmok újra feltöltessenek, 
illetve jókarban tartassanak. 

3. A továbbiakra nézve a jelentés alapján teendő felsőbb intézkedések lesznek bevárandók. 
A felügyeletet illetőleg a mulasztással terhelt községek közegei felelőssége tekintetében azonban hivatali 
elődöm idézett körrendelete érintetlenül marad, az elkövetett kihágás megtorlására nézve pedig az 1891 : 
XLI. t.-cz. 4. §-ára irányozom a vármegye közönség figyelmét. 

3. melléklet az 1893. évi 11.752. számhoz. 

A magyar kir. belttgyminister urnák 1889. évi február hó 23-án 3.222. szám alatt kelt körrendelete. 

A cs. és kir. közös hadiigyminister urnák a m. kir. honvédelmi minister úrhoz intézett s velem 
közölt átirata szerint számos esetben tapasztaltatott, hogy a cs. és kir. katonai földrajzi intézet tisztjei által 
Magyarország területén felállított háromszögelési jelvények a lakosság által olyannyira megrongáltattak, hogy 
teljesen hasznavehetetlenekké váltak, sőt igen gyakran ezen jelvények egészen el is tűntek. 

Minthogy ezen közérdekben tetemes költséggel felállított háromszögelési jelvényeken a közel múltban 
is jelentékeny kár okoztatott, felhívom a törvényhatóságot, hogy a törvényhatóság lakosságát, a mennyiben 
hasonló rendeltetésű jelvények a területen léteznének, vagy olyanok esetleges felállítása után a lehető leg-
szélesebb körű módon figyelmeztesse, miszerint az ilynemű kártételektől tartózkodjék, s erről alantos hatóságait 
megfelelő rendőri intézkedések megtétele s nevezetesen a tettesek minél gyorsabb kinyomozása végett oly 
megjegyzéssel értesítse, hogy jövőre a háromszögelési jelvényeken okozott bárminemű károk a községekben 
az elöljáróság által a főszolgabírónak, városokban pedig a tanácsnak haladéktalanul bejelentendők, s a meny-
nyiben az annak folytán megejtendő vizsgálatból kitűnnék, hogy a kár a köteles felügyelet hiánya miatt 
történt, azon esetben a községi elöljáróság, illetve a városokban a felügyelettel megbizott közeg fog felelőssé 
tétetni és a kellő vigyázat elmulasztása következtében szükségessé válandó minden mulasztás az illető község 
költségén keresztül vitetni. 

4. melléklet az 1893. évi 11.752. számhoz. 

A magyar kir. belttgyminister urnák 1887. évi augusztus hó 17-én 53.715. szám alatt kelt körrendelete. 

A pénzügyminister ur által arról értesültem, hogy az országos kataszteri felmérés körül ismételve 
azon okból merülnek fel nehézségek, mert az állandósított háromszögméreti pontok egyes községek határaiban 
oly annyira elpusztíttatnak és megsemmisíttetnek, hogy a jövőben netán szükségessé válandó bármily felmérések 
ezen pontok hiánya miatt nagyobb költséggel és időveszteséggel lesznek csak eszközölhetők. 

Ennélfogva felhívom a törvényhatóságot, hogy a háromszögméreti pontoknak a községek általi 
gondozása tárgyában az 1883. évi január 30-án G.123. sz. a. kelt körrendeletemben foglalt utasításokat 
szigorúan hajtsa végre, illetőleg a területéhez tartozó községeket felelősség terhe mellett arra kötelezze, 
hogy a község határában felállított, illetőleg már állandósított, s a községek őrizetére bizott mérnöki jelek 
épentartására felügyeljenek és azokat a szándékos lerombolástól annál is inkább megóvják, mert máskülönben 
a községek az igy lerombolt vagy mulasztásaik miatt elpusztulni engedett jelek újbóli felállításából a kincs-
tárra háramló költségek megtérítésében fognának elmarasztaltatni. 

5. melléklet az 1893. évi 11.752. számhoz. 

A magyar kir. belttgyminister urnák 1883. évi január lió 30-án ti. 123. szám alatt kelt körrendelete. 

A pénzügyminister ur által arról értesíttettem, hogy egy községben az állandósított háromszög-
méreti pontok a községi lakosság által legnagyobb részben kiásattak és elpusztíttattak, ugy hogy a részletes 
kataszteri fölmérés után végrehajtott tagositási állapotnak újból felmérése végett oda kirendelt kataszteri 
mérnök ezen uj felmérés alapját képezendő pontoknak fölkeresése és kitűzésével sok időt volt kénytelen 
elveszíteni s a miatt azon községnek felmérése majdnem kérdésessé vált. 

Az állandósított s a község őrizetére bizott háromszögméreti pontok, melyek egy bekövetkezhető 
uj felmérés esetében, erre az egyedüli biztos alapot nyújtják, nélkülözhetlenek, és mint ilyeneknek megőrzése 
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a jövőre nézve is mindig szükséges marad; a felmérés pedig olyan esetben, ha a szükséges pontok föl nem 
találhatók, eltekintve a fölkeresésökre fordított időveszteségtől, az illető területnek tetemes pénzbeli kiadá-
sokkal járó és ezen felül még községi szolgálmányokat, is igénybe vevő uj háromszögméretést tesz szükségessé, 
holott ez a pontok megőrzése esetében mind elmaradna. 

Ezeknél fogva felhivom a törvényhatóságot, hogy a törvényhatósága területéhez tartozó községeket, 
a minden évben közhirré tett kataszteri felmérés előirányzata kapcsán szigorúan utasítsa, hogy az állandó-
sított háromszögméreti pontok épségben tartásáról szorgalmasan gondoskodjanak, mert különben, a kellő 
vigyázat elmulasztása vagy szándékos megrongálás következtében szükségessé válandó minden munkaujitás az 
illető község költségén fogna véghez vitetni. 

A z 1891. é v i X L I . t ö r v é n y c z i k k 

a határ- és földmérési jelek büntetőjogi védelméről. 

1. §• 

A ki az ország határának megjelölésére szolgáló szobrot, kő- vagy fa-oszlopot, árkot, kő- vagy 
földhalmot, vagy más jelzőt szándékosan és jogtalanul megrongál, vagy a határszobornak vagy oszlopnak 
feliratát vagy egyéb megjelölést, részben, vagy egészben, olvashatlanná vagy felismerhetlenné teszi: vétséget 
követ el, és hat hóig terjedhető fogházzal büntetendő. 

2- §• 

Három évig terjedhető fogházzal és hivatalvesztéssel büntettetik az, ki az előző §-ban felsorolt 
határjeleket szándékosan és jogtalanul, ha nem is a birtokviszonyok megzavarása czéljából, megsemmisíti, 
kidönti, szétrombolja, felismerhetlenekké teszi, vagy áthelyezi. 

A kísérlet büntetendő. 
3. §. 

A jelen törvény 1. §-ában meghatározott cselekvények büntetése három hóig terjedhető fogház, 
a 2. §-ban körülirtaké pedig egy évig terjedhető fogház, ha azok törvényhatósági vagy községi határjelre 
vonatkozólag követtetnek el. 

Vétséget követ el, és három hóig terjedhető fogházzal büntettetik az, ki a polgári vagy katonai 
hatóság által elrendelt földmérés (háromszögmérés) czéljából felállított gúlát, oszlopot, czöveket, vagy e czélra 
alkalmazott más jelzőt szándékosan és jogtalanul megrongál, megsemmisít, eltávolít vagy áthelyez. 

5. §. 
A bűntettekről és vétségekről szóló büntető-törvénykönyv (1878 . évi V. t.-cz.) első részének, 

továbbá az 1887. évi VIII. törvényczikknek határozatai a jelen törvénybe ütköző vétségek tekintetében is 
alkalmazandók. 

6. §. 

A jelen törvényben meghatározott vétségek tárgyában a bűnvádi eljárás hivatalból indítandó meg. 
Az 1. és 3. §§-ban meghatározott vétségekre nézve az eljárás és Ítélethozatal a kir. járásbíró-

ságok, — a 2. §-ban körülirt vétségre nézve pedig a kir. törvényszékek hatáskörébe tartozik. 

7- §• 
Ezen törvény kihirdetése napján lép hatályba, s csak az e nap után elkövetett cselekvényekre 

alkalmazható. 
8. §. 

Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg. 
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Községalakulások. 

Az 1886. évi XXI I . törvényczikk 

a községekről. 

(Kivonat.) 

X. FEJEZET. 

Vegyes intézkedések. 

148. §. 

Az önálló pusztákra és önálló havasokra vonatkozólag, melyekre nézve az 1871 : XVIII. t.-cz. 
20. és 21. §-ai rendeleteinek elég tétetett, a mennyiben azoknak ugyanazon törvényhatóság területén fekvő 
más szomszédos községhez való csatoltatása czéloztatik, az eddigi kötelék felbontása, illetőleg az újabb csatla-
kozás megengedendő: 

a) ha ez a puszta, illetőleg havasok tulajdonosa vagy a puszta, illetőleg havasok tulajdonosainak 
azon része kivánja, mely a puszta, illetőleg havasok összes egyenes állam adójának felénél nagyobb részét 
fizeti; továbbá: 

b) ha ezen újabb csatlakozás czélszerüsége a pusztának, illetőleg havasoknak közelebbi fekvése, a 
közlekedés könnyebbsége és a közigazgatás érdeke által igazoltatik; végre 

c) ha az elszakadás folytán azon község, melyhez a puszta, illetőleg havasok addig tartoztak, a 
törvény által reá ruházott kötelezettségek teljesítésére képtelenné nem válik. 

A kérelem felett, ha kis- és nagyközségről van szó, a főszolgabíró, ha rendezett tanácsú városról 
is van szó, az alispán az érdekelt községek meghallgatása mellett tárgyalást tart. Ha a tárgyalást a főszolgabíró 
tartotta, annak eredményét saját véleménye kíséretében az alispánhoz küldi. 

Első fokban mindkét esetben az alispán határoz, kinek határozata ellen 15 nap alatt a törvény-
hatósági közigazgatási bizottsághoz, onnét további 15 nap alatt a belügyministerhez felebbezésnek van helye. 

A csatlakozás megengedése esetén az illető községek vagyona vagy adósságai iránt felmerült kérdések, 
a jelen törvény 156. §-ának rendelkezése szerint döntetnek el. 

Ha valamely puszta, illetőleg havasok vagy bármely különálló gazdászati terület birtokosa vagy 
birtokosai azt egy más törvényhatóság területén fekvő községhez kívánnák csatoltatni, előzetesen az ily 
pusztának, illetőleg havasoknak az illető törvényhatóságba való átkebelezése, ha a két törvényhatóság közt 
egyetértés jött létre, a belügyminister által a törvényhozásnak való utólagos bejelentés mellett engedélyezhető, 
máskülönben törvényhozási uton eszközlendő. 

149. §. 

A 14 8. §-ban körülirt eljárásnak van helye azon akár pusztai, akár községi határhoz tartozó 
területrészekre nézve is, melyek valamely más község vagy rendezett tanácsú város területébe beékelve vagy 
azon községtől, melyhez jelenleg csatolva vannak, természetes akadályok (folyók, hegylánczok stb.) által 
olyképen vannak elválasztva, hogy azoknak a közvetlen közelükben fekvő egy másik község vagy rendezett 
tanácsú városhoz leendő átcsatolása a birtokosok és a közigazgatás érdeke szempontjából egyformán kívána-
tosnak mutatkozik. 

Ha valamely község vagy rendezett tanácsú várossal összefüggő területrésznek a közelében fekvő 
község vagy városhoz való átcsatolást magasabb közigazgatási, kivált pedig rendőri tekintetek követelik: ezt 
a belügyminister az illetékes törvényhatóság meghallgatása után a 148. §. a) pontja alatt foglalt feltétel 
hiányában is elrendelheti. 

150 . §. 

Rendezett tanácsú városoknak külön törvényhatósággá leendő átalakulását a törvényhozás engedi meg. 
A felett pedig, hogy a puszta községgé, a kisközség nagyközséggé, nagyközség a rendezett tanácsú 

várossá és viszont, hogy a rendezett tanácsú város nagyközséggé, nagyközség kisközséggé alakuljon át, vagy 
valamely község eddigi állásával felhagyva, más községhez csatlakozhassák vagy avval egyesülhessen, vagy a 
pusztából lett község ismét mint puszta valamely községhez közigazgatásilag esatlakozhassék, az érdekelt községek 
és felek, valamint az illető törvényhatóság meghallgatása mellett a következő §-ok korlátai között a belügy-
minister határoz. 
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. §. 

Ha a kisközség nagyközséggé, nagyközség rendezett tanácsú várossá akar átalakulni, az átalakításért 
folyamodók kérvényüket a képviselő-testület útján az illető törvényhatóságnál nyújtják be és tartoznak 
bebizonyítani: 

a) hogy ezen átalakulást a községi lakosok és birtokosok azon része kívánja, mely együtt a község 
összes egyenes államadójának felénél nagyobb részét fizeti; és 

b) hogy az ezen átalakulás folytán reájuk nehezedő kötelezettségek pontos teljesítésére elégséges 
szellemi és anyagi erővel rendelkeznek; 

c) kisközségnek nagyközséggé alakulása esetében még igazolandó, hogy a másik vagy többi kisközség 
a körjegyzőség további fentartására képes marad vagy valamely más körjegyzőséghez czélszerüen csatlakozhatik. 

Ha be van bizonyítva mindaz, a mi a fentebbiek szerint bebizonyítandó, az átalakulás meg nem 
tagadtathatik. 

152. §. 

Ha valamely puszta birtokosai azt önálló községgé kívánják átalakítani, tartoznak beigazolni: 
a) hogy ezen átalakulást a pusztai birtokosok azon része kivánja, mely együtt a puszta összes 

egyenes államadójának felénél nagyobb részét fizeti; 
b) hogy az átalakítandó területen legalább 50 állandóan megtelepedett család lakik és ezek között 

a lélekszám arányához képest felállítandó képviselő-testület választás alá eső tagjainak számát legalább három-
szorosan meghaladó számban találtatik oly lakos, ki saját tulajdonul házat vagy földet bír, az ezek után 
fizetett állami adó alapján nyeri választói jogosultságát s e szerint a pusztáról saját akaratján kiviil el nem 
távolittathatik; 

c) hogy elegendő számban vannak oly törzslakosok, kik a jegyzői állás kivételével a többi elöljárói 
állások betöltésére a törvény értelmében képesítve vannak; 

d) hogy alkalmatos községház és a törvény kellékeinek megfelelő népiskola felállításáról és pedig 
czélszerü helyen gondoskodva van; 

e) hogy a pusztai lakosok és birtokosok az egyesek túlterheltetése nélkül anyagilag is képesek 
lesznek az átalakulás folytán reájuk háruló terheket viselni és átalában teljesíteni mindazt, a mit egy községnek 
ugy saját belügyei elintézése, mint a közigazgatás és közoktatás tekintetében a törvény és a szabályrendeletek 
szerint teljesíteni kell; végre 

f ) hogy a község, melytől a puszta elszakadt, azontúl is képes lesz mint kis- vagy nagyközség 
teljesíteni a törvény által megszabott közigazgatási és közművelődési kötelezettségeit. 

153. §. 

Ha több puszta vagy külön gazdászati terület birtokosai akarnak egy községet alakítani, a megelőző 
§-ban felhozott kellékeken felül még beigazolni tartoznak: 

a) hogy a községgé alakítandó puszták, illetőleg külön gazdászati területek összefüggő területet 
képeznek ; 

b) hogy az azoknak területén lakók az új községházához és népiskolához közelebb lesznek vagy 
könnyebben hozzáférhetnek, mint azon községben, amelyhez eddig tartoztak. 

154. §. 

A 152. és 153. §-ok rendelkezései alkalmazandók akkor is, ha egy vagy több község határához 
tartozó s egymással területileg összefüggő birtokok összesítése vagy valamely pusztához csatolása által szándé-
koltatik új önálló község alakíttatni. 

155. §. 

Ha valamely akár községi, akár pusztai határbeli birtokrészt ennek tulajdonosa az azzal összefüggő 
más községi határba óhajtana átkebeleztetni és nevezetesen, ha két vagy több község határában történt 
tagosítás folytán keletkezett és területileg összefüggő birtoktestet egy község határrészévé kivánja tenni, a 
kérelem felett az érdekelt községek meghallgatása után s a 152. és 153. §§. határozmányainak figyelembe-
vétele mellett az alispán határoz. 

Határozata a közigazgatási bizottsághoz s onnnét a belügyministerhez felebbezhető. 

156. §. 

Midőn valamely puszta területe valamely szomszéd község területéhez közigazgatásilag csatoltatik, 
ha azon község már akkor törzsvagyonnal bir, vagy adósságai vannak és kérdés támad az iránt, fog-e és 
mennyiben részesülni a törzsvagyon jövedelmében, vagy tartozik-e s mennyiben az eddigi adóssághoz járulni ? 
előbb a törvényhatóság közbejöttével barátságos egyezség lesz megkisérlendő és ha ez nem sikerül, a kérdés 
a községre illetékes bíróság előtt indítandó per útján fog eldöntetni. 

Ugyanezen intézkedés szolgál irányadóul a fentebbi §-okban emiitett átalakulásoknál is. 
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157. §. 

Ha rendezett tanácsú város nagyközséggé, nagyközség kisközséggé akar átalakulni, vagy pedig 
valamely község eddigi önállásával felhagyva, más szomszédos községhez kiván csatlakozni vagy ezzel egyesülni, 
avagy valamely község mint puszta akar valamely községhez közigazgatásilag csatlakozni, végre ha két vagy 
több szomszédos kisközség egy községgé akar alakulni, az e végett folyamodók kérvényüket a 151. §-ban 
megszabott módon tartoznak benyújtani és kötelesek bebizonyítani, hogy ezen átalakulást a községi lakosok 
és birtokosok azon része kívánja, mely a község összes egyenes államadójának felénél nagyobb részét fizeti 
és hogy azon kötelezettségeket, melyek a község eddigi állásában reájuk hárultak, elégséges szellemi vagy 
anyagi erők hiányában teljesíteni nem képesek. 

A nagyközségnek kisközséggé alakulása s a kisközség megszüntetése esetében, a fentebbieken kivül 
kimutatandó az is, hogy ezen czélból a jelen törvény 1. §. c) pontja értelmében valamely szomszédos községgel 
vagy községekkel való szövetkezés létesíthető és hogy az illető községi jegyző az illetményei iránti igényeire 
nézve egyezség vagy ennek nem sikerülte esetén hatósági határozat által kielégíttetett. 

Az átalakulás megengedése folytán községi önállóságát vesztett, pusztai jelleget öltött területnek 
közigazgatási tekintetben, valamely szomszédos községhez leendő csatoltatásánál a jelen törvény 148. §-ában 
foglalt intézkedések szolgálnak irányadóul. 

158. §. 

Rendezett tanácsú városnak nagyközséggé, nagyközségnek kisközséggé leendő átalakítását, valamint 
kisközség ezen községi önállásának megszüntetését s közigazgatási tekintetben valamely szomszédos községhez 
leendő csatoltatását vagy azzal egyesítését, avagy végre két vagy több szomszédos kisközségnek egy községgé 
alakulását a belügyminister a törvényhatóság felterjesztésére vagy annak meghallgatásával az illető kérelme 
nélkül is elrendelheti: 

a) ha a községek az eddigi állásukkal járó kötelezettségeiknek meg nem felelnek s azokat negyedévi 
időközökben háromszor hozzájuk intézett hatósági figyelmeztetés után sem teljesitik; 

b) ha elvesztik azon szellemi vagy anyagi kellékeket, a melyekhez eddigi szervezetükben való 
fennállásuk kötve van; végre 

c) ha bebizonyittatik, hogy kötelezettségeiknek csak a szomszédos községeket tetemesen felülmúló 
községi adó kivetése által képesek megfelelni. 

159. §. 

A községek egyesítése esetén azok vagyonának egyesítése iránt egyezség kisérlendő meg, mely ha 
nem sikerül, az ezentúl is ugy a birtoklás, mint használat tekintetében elkülönítve kezelendő. 

160. §. 

Az egy körjegyzőséget képező kisközségek valamelyikének a körjegyzőségből való kilépését és egy 
más körjegyzőséghez leendő csatlakozását az illető község kérelme folytán a törvényhatóság a többi érdekelt 
községek meghallgatása mellett megengedheti; 

a) ha ez a helyi körülmények által kellőleg indokolva van s a közigazgatás hátránya nélkül 
eszközölhető; 

b) ha a körjegyzőséghez tartozó többi községek ez által törvényszabta kötelezettségeik további 
teljesítésére képességüket el nem vesztik; 

c) ha az illető körjegyző az illetményei iránti igényeire nézve egyezség vagy ennek nem sikerült 
esetén hatósági határozat által kielégíttetett. 

Azon esetben, ha a községek között a csatlakozás iránt közös egyetértéssel megállapodás nem jött 
létre, vagy pedig a kérelmezett csatlakozás közigazgatási tekintetből alapos kifogás alá esik, a szövetkezés 
módozatát az érdekelt községek helyzetének, népességének és anyagi viszonyainak tekintetbevételével a törvény-
hatóság hivatalból állapítja meg, melynek határozata a belügyministerhez felebbezhető. 

161. §. 

Ha valamely község a községi kötelezettségek teljesítése végett más kisközséggel vagy községekkel 
elkülönített helyzete vagy közlekedés nehézségei miatt egyáltalán nem szövetkezhetik, annak valamely szomszédos 
nagyközséggel leendő szövetkezését, a nélkül, hogy ez utóbbi nagyközségi jellegét elveszítené, a törvényhatóság 
kivételesen megengedheti, ha az illető községek között a jegyző és kör- vagy közgyám választása, a jegyzői 
teendők ellátása s a csatlakozással járó költségek fedezése iránt egyezség jött létre. 

Ha ily egyezség létre nem jön, a csatlakozásnak fentemiitett feltételei felett az érdekelt községek 
meghallgatásával a törvényhatóság határoz. 

Ezen határozat ellen a belügyministerhez felebbezésnek van helye. 
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162. §. 
összeépült községeknek a közigazgatás érdekei által követelt egyesítését, egyik vagy másik község 

képviseletének indokolt s a törvényhatóság által támogatott folyamodására, az illető község meghallgatása s 
az egyesülés és a községi pótadó viselésében való részesülés feltételeinek megállapítása mellett a belügyminister 
határozza el. 

Ha az egyesülést mind a két község lakosságának külön-külön azon része kívánja, mely a községi 
egyenes államadónak nagyobb részét fizeti, a belügyminister az egyesülést meg nem tagadhatja. 

163. §. 

Két külön törvényhatóság területén fekvő összeépitett községek egyesítése csak az egyik községnek 
illető törvényhatósági területbe való átkebelezése után történhetik meg. 

Ezen átkebelezés, ha az érdekelt törvényhatóságok egyetértenek, a belügyminister által a törvény-
hozásnak való utólagos bejelentés mellett engedélyezhető, máskülönben törvényhozási uton eszközlendő. 

A z 1 8 7 0 . évi X V I . h o r v á t - s z l a v o n a u t o n o m t ö r v é n y c z i k k 

a községek és rendezett tanácscsal nem biró mezővárosok rendezéséről, 

(Kivonat.) 

I. FEJEZET. 

A területi kiterjedés. 

i . §• 

Oly helyiségek és falvak, melyek a reájuk, mint külön községekre háramló kötelességeknek egy-
magukban eleget tenni s magukat mint külön községeket berendezni nem képesek, a közérdek követelmé-
nyeihez képest, különösen pedig akként, hogy a reájuk, mint, községre háramló kötelességeknek eleget 
tehessenek, egy községgé egyesítendők; ily egyesítéseknél, a mennyire csak lehetséges, az érdekek közössége 
veendő figyelembe.-

A községeknek ezen törvény alapján leendő első szervezése és kikerekítése a főispánok által 
alakítandó megyei bizottságok hatáskörébe tartozik, a melyeknek teendőit a legelső megyei közgyűlés fogja 
tárgyalni s végleges jóváhagyás végett az országos kormányhoz felterjeszteni. 

A községeknek törvényes alapon történt szervezése után, területi változás csak a megyegyűlés 
határozatával s az országos kormány jóváhagyása mellett foganatosítható. 

3. §. 

Egyes falvaknak és helységeknek egy községgé való egyesítése nem vonja maga után az egyes 
falvak, helységek vagy községek külön vagyonának egyesítését is; ez továbbra is az illetők kizárólagos 
tulajdona marad. 

1 8 8 6 . é v i f e b r u á r l ió 5 - é n k e l t h o r v á t - s z l a v o n a u t o n o m t ö r v é n y 

a megyék szervezetéről, valamint a megyei és járási közigazgatás rendezéséről. 

(Kivonat.) 

II. FEJEZET. 

A megyei közgyűlések. 

27. §. 

A főispán, ennek akadályoztatása esetében pedig az alispán elnöklete alatt tartandó megyei köz-
gyűlés körébe tartozik: 

1. szabályrendeletek alkotása; 
2. azon jog, hogy közérdekű ügyeket tárgyalhasson, ez iránti nézeteinek kifejezést adhasson, 

ezeket a nézeteket a többi megyékkel és a kormánynyal közölhesse és kérvény alakjában az országgyűléshez 
közvetlenül fordulhasson, azon megszorítással, hogy az ily felterjesztések és kérvények azon rendelkezésnek 
végrehajtását, a mely ellen azok irányulnak, nem gátolják; 

3. a községek területének megváltoztatása iránti kérdések elintézése (a községek és rendezett 
tanácscsal nem biró mezővárosok rendezéséről szóló 1 8 7 0 : XVI. törvényczikk 2. §-a); stb. -

20 
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Határátcsatolások. 

A községi határok megváltoztatása vagy terület-átcsatolások tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet valamennyi m. kir. felmérési felügyelőséghez.) 

1 8 9 8 . évi 7 4 . 2 1 0 . szám. 

A m. kir. belügyminister urnák folyó évi augusztus hó 12-én 8 5 . 4 6 2 . szám alatt kelt körrende-
letét, melyben a községi határok tervezett megváltoztatása, avagy területi átcsatolások eseteiben a felmérési 
felügyelőségek véleményének előzőleg leendő meghallgatására a vármegyei törvényhatóságokat utasitja, ide-
zárva tudomás és miheztartás végett oly meghagyással adom ki, hogy a kivánt véleményeket, a mennyiben 
e végből előzőleg helyszíni eljárás szüksége fenn nem forog, a közlendő adatok nyomán haladék nélkül 
írásban adja meg, de egyúttal azon esetben, midőn a megkeresés szerint oly határváltozás vagy átcsatolás 
terveztetnék, mely a kataszteri felmérésre nézve fennálló szabályokba ütközik, s különösen ha ez által a 
községek határának területi összefüggése megszakittatnék, — erre a megkereső törvényhatóságot kellő fel-
világosítás mellett figyelmeztesse, hogy a tervezetet módosítsa, mert ellen esetben az a kataszteri munkála-
tokban nem lesz érvényesíthető. 

Ha azonban a kivánt vélemény megadása előzőleg helyszíni eljárást szükségelne, erre nézve sürgős 
esetek kivételével a kirendelés végett azonnal javaslat teendő, sürgős esetekben azonban a kirendelés a 
felügyelőség saját hatáskörében eszközlendő, de az ez ügyben tett intézkedés azonnal feljelentendő. 

A helyszíni eljárás eseteiben annak tartamára a kiküldött a szabályszerű útiköltségek mellett, a 
teljes napidijakat felszámitandja, a munkaátalány azonban levonásba hozandó. 

Minthogy pedig az ebből felmerülő költségek a határváltozást vagy átcsatolást kérő felek, községek-
áltál lesznek viselendők, ezek megtérítésének elrendelése végett a kérdéses eljárás befejezése után a szabály-
szerűen szerkesztett számadás ide felterjesztendő és a törvényhatóságnak a kivánt írásbeli vélemény is 
megküldendő. 

Budapest, 1898 . augusztus hó 23-án. 

Melléklet az 1898. évi 74.210. számhoz. 

A m. kir. belügyminister urnák 1898. évi augusztus lió 12-én 85.462. szám alatt kelt körrendelete. 

(Körrendelet valamennyi vármegyei törvényhatóságnak.) 

A pénzügyminister ur f. évi május hó 7-én 2 6 . 6 1 7 . szám alatt kelt átiratával arra irányította 
figyelmemet, hogy a községi és pusztai határrészeknek egyik községtől a másikhoz való átcsatolása, úgy-
szintén a határváltozással kapcsolatos községi átalakulások alkalmával többször fordul elő az az eset, hogy 
egyes községek határának összefüggése megzavartatik, sőt ketté is osztatik. 

Ezen visszás helyzet megszüntetése végett felhívom a vármegye közönségét, intézkedjék, hogy a 
községi és pusztai határrészeknek egyik községtől a másik község határához való átcsatolás iránt az 1 8 8 6 . 
évi XXII. t.-cz 148. , 149 . és 155. §§-ai alapján hozandó alispáni első fokú határozatok meghozatala előtt, 
úgyszintén az idézett törvény 152 . és a többi §§-ai alapján tervezett községi alakulások eseteiben a vár-
megye területén működő felmérési felügyelőség véleménye a tervezett határátcsatolás avagy változásra nézve 
az alispán által előzetesen kikéressék, oly esetekben pedig, midőn akár a felmérési felügyelőség javaslata 
következtében, akár az alispán kezdeményezésére helyszíni tárgyalás tartatik, erre az illető felmérési fel-
ügyelőség mindenkor meghivassék. Az esetben, ha a vármegye területén felmérési felügyelőség nem működnék, 
a kataszteri mérnöki vélemény közlése, illetve kataszteri mérnök kirendelése végett a m. kir. pénzügy-
ministerium megkeresendő. 

Egyszersmind felhívom a vármegye közönségét, legyen felügyelettel arra, hogy a szóban levő 
határváltozások hozzám felterjesztendő eseteiben az ezekre vonatkozó tárgyiratok a kataszteri felmérési 
felügyelőség nyilatkozatával felszerelve terjesztessenek fel. 

Budapesten, 1 8 9 8 . évi augusztus hó 12-én. 
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A községi alakulások terén történt határváltozásoknak a pénzügyigazgatóságokkal és felmérési felügyelőségekkel való 

közlése tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz és felmérési felügyelőséghez.) 

1 8 9 5 . évi 3 4 . 7 9 7 . szám. 

A m. kir. belügyminister úrnak a községi alakulások terén keletkező, törvényhatósági intézkedések 
következtében történt határváltozásoknak a pénzügyigazgatóságokkal és felmérési felügyelőségekkel leendő 
közlése tárgyában f. évi április hó 30-án 3 2 . 2 6 6 / I V . a. szám alatt valamennyi vármegye közönségéhez 
intézett körrendeletét tudomásul és miheztartás végett az alábbi lenyomatban kiadom. 

Budapesten, 1 8 9 5 . május 16-án. 

Melléklet az 1895. évi 34.797. számhoz. 

A m. kir. belügyminister úrnak folyó évi április hó 30-án 32.266. szám alatt valamennyi vármegye közönségéhez 
intézett körrendelete. 

A pénzügy minister úr f. évi április hó 5-én 1 8 . 7 2 6 . szám alatt kelt átiratával azon kérelmet 
intézte hozzám, hogy a községi alakulások terén keletkező törvényhatósági intézkedések következtében történt 
határváltozásoknak a kataszteri munkálatokban való szabatos átvezetés érdekében az illető törvényhatóság 
területén működő pénzügyigazgatósággal és felmérési felügyelőséggel leendő közlését rendeljem el. 

Ennélfogva felhívom a vármegye közönségét, hogy legyen felügyelettel arra, miszerint a vármegye 
alispánja a puszták vagy egyéb községi területrészeknek más község határához leendő átcsatolása iránt az 
1886 : XXII. t.-czikk 148. , 149 . és 155 . §-ai alapján hozandó első fokú határozatait azoknak jogerőre 
emelkedése után, a vármegye közigazgatási bizottsági Il-od fokú jogerős és a belügyministeri végérvényes 
határozatokat pedig az ügyiratoknak foganatositás végett leendő visszaküldése után a vármegye területén 
működő pénzügyigazgatósággal és felmérési felügyelőséggel a kataszteri munkálatok megfelelő kiigazithatása 
végett esetről-esetre közölje. 

Dülőutak és egyéni uirtokliatárok megjelölése. 

A földbirtokok határainak állandó megjelölése tárgyában. 

(Pénzügyministori körrendelet valamennyi m. kir. felmérési felügyelőségnek, a kolozsvári kataszteri igazgatóság műszaki osztályának és a m. kir. 
háromszögméreti számitó hivatalnak.) 

1 9 0 1 . évi 9 7 . 2 8 3 . szám. 

A földmivelésügyi in. kir. minister úrnak a földbirtokok határainak állandó megjelölése tárgyában 
1901 . évi november hó 9 én 8 5 . 5 7 9 . szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett rendeleit az alábbi 
lenyomatban 1897 . évi október hó 14-én 8 2 . 6 6 6 . szám alatt kelt körrendeletem (Pénzügyi Közlöny 1 8 9 7 . 
évfolyam 27 . szám) kapcsán tudomásul és miheztartás végett oly meghagyással közlöm, hogy a mennyiben a 
községek ezen rendelkezésnek kellőképen eleget nem tennének, az illető törvényhatóság megfelelő intézkedés 
végett azonnal megkeresendő, ennek eredménytelensége esetében pedig ide jelentés teendő. 

Budapesten, 1 9 0 2 . évi január hó 9-én. 

I. 
A földmivelésügyi m. kir. ministernek 85.579. VII/I. 1901. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz (kivéve: Árva, 
Bács-Bodrog, Göinör-Kis-űont, Szatmár, Szabolcs, Turócz, Ung vármegyéket és Budapest, Baja, Kolozsvár, Szabadka, 

Temesvár városokat) intézett rendelete. 

Általános a panasz, hogy a mezőgazdaságról és mezőiendőrségről szóló 1 8 9 4 : XIÍ. törvényczikknek 
a birtokhatár megjelölésére vonatkozó intézkedései (32 — 35. §.), valamint az azok alapján alkotott törvény-
hatósági szabályrendeletek nincsenek végrehajtva. 

Minthogy az ingatag birtoklási viszonyok nemcsak sok költséget és felesleges határperre adnak 
okot, hanem a földadó megállapítására s a földadó kataszter nyomán szerkesztendő telekkönyvi betétek ada-
tainak biztosságára is hátrányosak, mert a birtokhatárok állandó és tüzetes megjelölése nélkül ezen munká-
latokat helyesen megszerkeszteni lehetetlen, fölhívom a közönséget; intézkedjék, hogy a birtokhatár megjelö-
léséről szóló törvényhatósági szabályrendelet haladék nélkül végrehajtassék s a mulasztók ellen az 1 8 9 4 : XII. 
törvényczikk 35-ik § ának rendelkezései teljes szigorral alkalmaztassanak. 

Ezen rendeletem foganatosításáról a folyó év végéig jelentést várok. 
Budapesten, 1 9 0 1 . évi november hó 9-én. 

12* 
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241. 

A földmivelésiigyi m. kir. ministernek 85.579/VII. 1—1901. szám alatt Árva, Kacs-Bodrog, (»öinöp-Kis-Hoiit, Szatmár, 
Szabolcs, Turócz, Ung vármegyék, Budapest, Baja, Kolozsvár, Szabadka, Temesvár városok közönségéhez intézett rendelete. 

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1 8 0 4 : XII. törvényezikk 33. §-ában előirt szabály-
rendelet közönsége mindezideig nem alkotta meg. Felhívom tehát, hogy a mulasztás pótlása iránt 
haladék nélkül intézkedjék s a birtokhatár megjelöléséről szóló szabályrendeletet legkésőbb 1 9 0 2 . évi február 
hó l - i g alkossa meg és szabályszerű kihirdetés után hozzám terjeszsze föl. 

Minthogy pedig az országos kataszteri felméréseknek 1901 . évi előirányzata szerint a kataszteri 
munkálatok a törvényhatóság területén már megindultak, vagy meg fognak indulni, a birtokhatárok állandó 
és tüzetes megjelölése nélkül pedig a kataszteri munkálatokat helyesen megszerkeszteni lehetetlen s ezen 
hiány ugy a földadó megállapítására, mint a földadó kataszter nyomán szerkesztendő telekkönyvi betétek 
adatainak biztosságára káros; addig is, míg a birtokhatárok megjelölése a megalkotandó szabályrendelet alapján 
foganatosítható, — a törvényhatóságnak ideiglenesen kell intézkednie az iránt, hogy a birtokhatárok az 1894 . 
évi XII. törvényezikk 32. §-ának megfelelő jelekkel (faczövekkel, alkalmas kövekkel) legkésőbb 1902 . évi 
május hó l - i g mindenütt megjelöltessenek s hogy a mulasztó birtokosok ellen az idézett törvény 35. §-ának 
rendelkezése szigorúan alkalmaztassék. 

Intézkedéséről jelentést várok. 

Budapesten, 1901 . évi november hó 9-én. 

A mezei dülő-utaknak a kataszteri felméréseket megelőzőleg való rendezése tárgyában. 

(Pénziigyministeri körrendelet valamennyi m. kir. felmérési felügyelőséghez és térképtárhoz, a m. ki-, háromszögméreti azámitó hivatalhoz és a 
kolozsvári m. kir. kataszteri igazgatósághoz.) 

1897 . évi 8 2 . 6 6 6 . szám. 

A földmivelésügyi m. kir. minister urnák a mezei dülő-utak rendezése tárgyában folyó évi 
szeptember hó 27-én 4 2 . 1 5 0 . szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett rendeletét, az abban hivat-
kozott mult 1896 . évi november hó 12-én 6 9 . 9 0 9 . szám alatt kelt rendeletével együtt,, az alábbi lenyomatban 
tudomásul és miheztartás végett oly meghagyással adom ki, hogy a mennyiben a községek ezen rendelkezésnek 
kellőképen eleget nem tennének, az illető törvényhatóság megfelelő intézkedés végett azonnal megkeresendő 
s erről — a tényállás tüzetes ismertetése mellett — egyidejűleg ide jelentés teendő. 

Budapesten, 1897 . évi október hó 14-én. 

I. 

A földmivelésügyi magyar királyi ministernek 42.150. VII/I. 1897. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz 
intézett rendelete. 

A mezei közös dülő-utaknak a telekkönyvi betétszerkesztési eljárást megelőzőleg való rendezése 
tárgyában mult évi november hó 12-én 6 9 . 9 0 9 . szám alatt kelt rendeletem kiegészitéseül a követke-
zőket rendelem: 

Az 1 8 9 4 : XII. törvényezikk végrehajtása tárgyában 1 8 9 4 . évi 4 8 . 0 0 0 szám alatt kiadott rende-
letem 37-ik §-a megszabja az eljárást, a melyet a községi elöljáróságoknak a közös mezei dülő-utak fentartása 
és ápolása érdekében követni s évről-évre foganatosítani kell. 

Ezen eljárás alkalmával az is kitűnik, hogy a mezei közös dűlő utak iránya és szélessége épségben 
tartatott-e s nincs-e szükség az útvonal áttétele vagy megszükitése, esetleg teljes elfoglalása miatt különös 
intézkedésre ? 

Azon községekben, a melyekben a telekkönyvi betétszerkesztési eljárást megelőző kataszteri felmérés 
folyik, a fent idézett rendelet 37-ik §-ában előirt eljárás alkalmával a mezei utak helyes iránya és megfelelő 
szélessége hivatalból megvizsgálandó, ugy, hogy a mezei közös dülő-utak már a kataszteri felmérést megelő-
zőleg, vagy legkésőbben annak tartama alatt a jogi állapotnak megfelelőleg teljesen rendeztessenek, kijelöl-
tessenek, tényleges használatba vétessenek, s a telekkönyvi betétszerkesztés, a melynél a tényleges állapot 
mindenkor figyelembe veendő, már teljesen tisztázott állapotokat találjon. 

Felhívom a közönséget, hogy ezen rendeletein foganatosítása iránt hatályosan intézkedjék s tett 
intézkedéséről hozzám jelentést tegyen. 

Kelt Budapesten, 1897 . évi szeptember hó 27-én. 



157 

241. 

A földmivelésügyi magyar királyi ministernek 69.909. VII/I. 1896. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz 
intézett rendelete. 

A mezei közös dülő-utak, köztudomás szerint, igen sok esetben az utmenti birtokosok által az 
idők folytán eszközölt foglalások által megvannak szükitve, eredeti irányuktól elvannak térítve és sok esetben 
teljesen elvannak vonva rendeltetésüktől. 

A telekkönyvi betétszerkesztő munkálatok során pedig a telekkönyvi állapot kiigazításánál, a 
telekkönyvi betétek szekesztésénél a meglevő tényleges állapot vétetik alapul, s igy, miután a tényleges 
állapot a jogi állapotnak igen sokszor meg nem felel, a telekkönyvi betétek szerkesztése által esetleg törvény-
telen állapot nyer törvényes alakot, ugy, hogy az igy elfoglalt vagy megcsonkított s nem eredeti irányában 
és szélességében telekkönyvezett mezei közös dülő-utak később csak per- vagy kisajátítás utján állíthatók 
vissza eredeti állapotukba. 

A mezei gazdálkodásra felette hátrányosan kiható eme viszonyok lehető megszüntetése érdekéből 
felhívom ennélfogva a közönséget, utasítsa a hatósága alá tartozó összes községek elöljáróit és járások 
főszolgabiráit (városi tanácsot), hogy mindazokban a községekben, a melyekben telekkönyvi betétszerkesztési 
munkálatok foganatosíttatnak, ezeket a munkálatokat megelőzőleg kellő időben, a mennyiben pedig ezek a 
munkálatok már folyamatban volnának, azonnal állapítsák meg azt, hogy a birtokrendezés, vagy a tagosítás 
alkalmával hol, mily irányban és mily szélességben lettek a mezei közös diilő-utak kijelölve, az igy minden 
rendelkezésükre álló eszközökkel kinyomozott mezei közös dülő-utakat a vármegyei szabályrendeletben megha-
tározott határjelekkel, vagy a mennyiben a határjelzésre vonatkozólag a vármegye közönsége szabályrendeletet 
még nem alkotott volna, egyébként megfelelő módon jelöljék meg és a megállapitott és megjelölt mezei közös 
dülő-utakra vonatkozó adatokat bocsássák a telekkönyvi betétszerkesztő bizottság rendelkezésére. 

Fölhívom végre a közönséget arra, hogy évenként, mind addig, mig a törvényhatóság területén a 
betétszerkesztési munkálatok teljesen befejezve nem lesznek, jelen intézkedésem pontos végrehajtásának ellen-
őrzéséről gondoskodni szíveskedjék. 

Kelt Budapesten, 1896. évi november hó 12-én. 

A z 1 8 9 4 . é v i XI I . t ö r v é n y c z i k k 

a mezőgazdaságról e's mezőrendőrségről. 

(Kivonat.) 

IV. FEJEZET. 

A birtok-határ megjelöléséről. 

32. §. 

A földbirtok határai, minden birtokos által látható módon megjelölendők. 
Ha a földbirtok határát folyók, csatornák, patakok, rendesen vízzel biró erek vagy el nem moz-

dítható természetes jelek képezik, más határjelzés nem szükséges. 

33. §. 

A birtok határainak jelzése tárgyában a törvényhatóságok a törvény életbeléptetésétől számitva 
egy év alatt szabályrendeletet alkotni tartoznak. 

34. §. 

A határjelek felállitása, kijavítása és megújítása körül felmerülő vitás kérdések elintézése a községi 
elöljáróságnál kérendő. 

Az elöljáróság (városi tanács, Budapesten kerületi elöljáróság) a vitás kérdésnek egyezség utján 
való elintézését megkísérli s ha az nem sikerül, Budapesten a kerületi elöljáróság elsőfokúlag határoz, egyéb 
helyeken az elöljáróság a feleket az elsőfokú közigazgatási hatósághoz utasítja. 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság a vitás kérdésre nézve az érdekelteknek, a helyi viszonyokkal 
ismerős egyéneknek, esetleg szakértőknek meghallgatása és szükség esetében helyszíni szemle megtartása után, 
az egyévi békés és háborítatlan birtoknak épségben tartása mellett határoz. 

Ha a határ vitás, ez esetben a határozat ellen közigazgatási uton felebbezésnek helye nincs; de az 
abban meg nem nyugvó fél 30 napi záros határidő kitűzése mellett birói útra utasitandó. 

Ha ez alatt a határidő alatt a kereset be nem adatik, a határjelek a határozat értelmében azonnal 
felállitandók. 
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Azon határozat ellen, mely a határjelzések módozataira, vagy közös határjeleknél a költség vise-
lésére vonatkoznak, közigazgatási uton felebbezésnek van helye, mely esetben a másodfokú hatóság végérvé-
nyesen határoz. 

35. §. 

A földbirtok határjeleinek a szabályrendelet értelmében leendő felállítására és fentartására a községi 
elöljáróság (városi tanács, Budapesten kerületi elöljáróság) ügyel fel, mely a megszabott idő alatt fel nem 
állított, megrongált vagy megsemmisült határjeleket, ha azok a felszólítás után tizenöt nap alatt elfogadható 
indok nélkül nem állíttatnak fel, az illető tulajdonos költségére állíttatja fel. 

Folyók és közvizek felvételéhez. 

Az 1885. évi XXI I I . törvényczikk 

a vizjogról. 

(Kivonat.) 

Általános határozatok. 

i . §• 
Az általános magánjogi törvények és szabályok intézkedései a jelen törvény által szabályozott 

magánjogi viszonyokra csak annyiban alkalmazhatók, a mennyiben azt ezen törvény intézkedései ki nem zárják. 

2- §• 
Vízvezetékek (csatornák, árkok, csövek és hasonlók), melyek a vizet épületbe vagy telekre vezetik 

avagy azt onnan elvezetik, a vízvezetési joggal együtt azon ingatlannak tartozékát képezik, a melynek szol-
gálatára rendeltetve vannak. 

3. §. 
A vizén uszó, de állandóan a parthoz kötött építmények, melyek rendeltetésüknél fogva a parton 

levő építményhez tartoznak, a parton levő épitménynyel, valamint a vízhasználati joggal együtt egy dolognak 
tekintetnek. 

A vizek partja és medre a parti birtokos tulajdona és a parti birtoknak elválaszthatatlan alkatrésze. 
Átellenes parti birtokoknál a meder középvonala képezi a birtokhatárt. 

5. §. 
Természetes iszapolások és a mederben támadt szigetek a parti birtok növedékét képezik. 
Támadt szigeteknél a határt ugyanazon part birtokosainál az a merőleges vonal képezi, a mely a 

birtok végpontjáról a vízfolyás középvonalára húzható. 
A 4. §. és a jelen §. rendelkezései által az e törvény életbelépte előtt magánjogi czimen szerzett 

tulajdon nem érintetik. 
6. §. 

A meder és part tulajdonosa tulajdonjogát csak a vízhasználatok sérelme nélkül és a rendőri 
szabályok megtartása mellett gyakorolhatja. 

7- §• 
Ezen törvény életbelépte után támadó szigetek vagy iszapolások folyamszabályozás vagy a hajózás 

érdekében 30 éven belül a területért való minden kártalanítás nélkül eltávolíthatók, azonban az azokon levő 
épületekért, függő termésért és ültetményekért ezen határidőn belül is kártalanítás jár. 

8. §• 

Ha a viz ereje által valamely birtoknak felismerhető része elszakittatnék és a szemben vagy alább 
fekvó birtokhoz vitetnék, a volt birtokos az ekként elszakított földnek továbbra is tulajdonosa marad, feltéve, 
hogy ezen tulajdonjogát az elszakítás napjától számított egy év alatt igénybe veszi — ellenkező esetben 
annak tulajdonába megy át, kinek partjához azt a viz sodorta. 

9. §• 
Ha a folyóvíz medrét hirtelen elhagyja, egy éven belül mind az elhagyott, mind az új meder 

birtokosai az eredeti folyást visszaállíthatják. 
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I. FEJEZET. 

A vízhasználatokról. 

A) A s z a b a d r e n d e l k e z é s a l a t t á l l ó v i z e k r ő l . 

10. §. 

Forrásból, talajvízből vagy csapadékból származó vizek és azok lefolyása fölött, mások szerzett 
jogainak épségben tartása mellett az, a kinek birtokán a forrás vagy talajvíz fakad, vagy a kinek birtokára 
a csapadék hullott, mindaddig szabadon rendelkezik, mig a viz birtokának határát el nem hagyja. 

fí) A h a t ó s á g i r e n d e l k e z é s a l a t t á l l ó v i z e k r ő l . 

18. §. 

A jelen törvény 10. §. alá nem tartozó vizek használata felett a hatóság az e törvényben foglalt 
rendelkezések szerint intézkedik. 

II. FEJEZET. 

A vizi munkálatokról. 

45 . §. 

Országos határt képező, valamint hajózható és tutajozható folyók szabályozását, azok medrének 
tisztítását és partjainak védelmét az állam bármikor eszközölheti. 

III. FEJEZET. 

Vizi szolgalmak. 

65. §. 

A parti és mederbirtokos kártalanítás nélkül megengedni tartozik, hogy a hatóságilag engedélyezett 
vagy a 45 . §. értelmében az állam által létesítendő vízvédelmi, szabályozási és vízhasználati müvek 
a mederben létesíttessenek, illetve abba beépíttessenek és a partokba beköttessenek, valamint hogy a köz-
érdekből létesítendő szabályozási és mederrendezési munkálatoknál nyert anyagot a munkálat létesítője 
kártérítés nélkül felhasználhassa. A beépített müvek az illető építtető tulajdonát képezik. 

Az 1891. deczember 31-iki horvát-szlavon autonom törvény 
a vizjogró). 

(Kivonat.) 

Általános határozatok. 

A vizekre vonatkozó jogviszonyok, a mennyiben a jelen törvény azok tekintetében más intézkedéseket 
nem tartalmaz, az általános polgári jog elvei szerint itélendők meg. 

2. §. 

A hajózható és tutajozható folyók, mellékágaikkal együtt, közjavakat képeznek s ezen jellegüket 
megtartják akkor is, ha ezen használatuk akár bizonyos időre megszakad, akár véglegesen megszűnik. 

3. §. 
Közjavaknak tekintetnek az összes többi folyók, patakok, tavak és egyéb álló vagy folyóvizek is, 

a mennyiben a törvény határozatai szerint, vagy külön magánjogi czimeken valakit meg nem illetnek. 

A következő vizek a föld birtokosának tulajdonát képezik, a mennyiben azt mások szerzett jogai 

nem akadályozzák: 
a) a birtokos területén a löldben lévő és onnan a felszínre felhatoló talajvizek, kivéve a sóegyed-

árúság alá eső, sótartalmú forrásokat és a bánya-regáléhoz tartozó czementvizeket; 
b) a birtokos területén légközi csapadékokból összegyűlő vizek; 
c) a föld birtokosának területén kutakban, halastavakban, czisternákban és más víztartályokban 

vagy saját magánhasználatára létesített árkokban (csatornákban), csövekben stb. foglalt vizek; 
d) az említett vizek lefolyásai mindaddig, a mig idegen, magántulajdont képező, vagy nyilvános 

vizekbe át nem folytak és a mig a föld birtokosának területét el nem hagyták. 
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157. §. 

A magánpatakok és egyéb folyóvizek, ha az ellenkezője be nem bizonyittatik, azon földterületek 
tartozékainak tekintetnek, a melyeken át, vagy a melyek között folynak. 

6 . §. 

A vizek partjai és medrei a part birtokosainak tulajdonát s a parti birtok elválaszthatlan 

tartozékát képezik. 
A szemben fekvő parti birtokok között a meder középvonala képezi a határt. 
A meder és part tulajdonosa tulajdonjogát csak a vízhasználat akadályozása nélkül és a rendőri 

szabályok betartása mellett gyakorolhatja. 

Természetes iszapolások és a mederben támadt szigetek a parti birtok növedékét képezik. 
Ha a sziget a mederben támadt, a határt ugyanazon part birtokosai között az a merőleges vonal 

képezi, a mely a birtok végpontjáról a viz középvonalára húzható. 

8. §. 

Ezen törvény hatálybaléptc után támadó szigetek vagy iszapolások, ha ez a folyó szabályozása 
vagy a hajózás berendezése érdekében szükséges, 3 0 éven belül a területért való minden kártalanítás nélkül 
eltávolíthatók; az ezen szigeteken és iszapolásokon lévő épületekért, függő termésért és ültetvényekért 
azonban ezen határidőn belül is kártalanítás jár. 

9. §• 

IIa a folyóvíz medrét hirtelen elhagyja és más mederben folyik le, egy éven belül ugy az 
elhagyott, mint az uj meder tulajdonosa a vizet előbbi folyásába visszavezetheti. 

III. FEJEZET. 

A vizi terhekről és szolgalmakról. 

56 . §. 

A parti birtokos kártalanítás nélkül tartozik: 
1. hajózható és tutajozható folyók mentén emberek és állatok számára szabályrendeletileg meg-

állapított. szélességű vontató utat hagyni; 
2. a hajók és tutajok kikötését a hatóságilag megállapított helyeken megengedni; 
3. a fausztatásra jogosítottaknak és munkásaiknak, ha az a szállítás eszközlésére elkerülhetlenül 

szükséges, közvetlen a parton fekvő földeken a szabad közlekedést megengedni; 
4. a partoknak vizrendőri szempontból való bejárását megengedni; 
5. a hatóságilag engedélyezett vagy elrendelt vízvédelmi, vízszabályozási és vízhasználati müveknek 

(41. §.) a mederben való létesítését, illetve azoknak a mederbe való beépitését és a partokba való bekötését, 
valamint azt is megengedni, hogy a közérdekből létesítendő szabályozási és mederrendezési munkálatoknál 
nyert anyagok kártalanítás nélkül felhasználtassanak. Az ily módon beépített művek az építési vállalkozó 
tulajdonát képezik. 

Közutak felvételéhez. 

189Ü. é v i I. t ö r v é n y c z i k k 
a közutakról és vámokról. 

(Kivonat.) 

I. RÉSZ. 

A közutak osztályozása, építése, kezelése és fentartása. 

i - §• 

A jelen törvényben tárgyalt közutak következőleg osztályoztatnak: 
1. államutak, melyek országos fontossággal bírnak és az állam költségén építtetnek 

kezeltetnek és tartatnak fenn; 

A közutak 
osztályozása. 
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2. törvényhatósági utak, melyek a törvényhatóság által építtetnek és annak költségén 
kezeltetnek és tartatnak fenn; 

3. a vasnti állomásokhoz vezető utak, melyek a vasúti állomásokat a legközelebbi állami, 
törvényhatósági vagy községi utakkal vagy községekkel összekötik és a melyek létesítésének, 
kezelésének és fentartásának költségei a törvényhatóság, az érdekelt község vagy községek, 
az érdekelt kereskedelmi és iparvállalatok, végül az illető vasút által aránylagosan viselendők 
és rendszerint a törvényhatóságok által kezelendők; 

4. a községi közlekedési (vicinális) utak, melyek több község közlekedésének közvetí-
tésére szükségesek és a melyeknek létesítése, kezelése és fentartása az e czélra csoportosított 
érdekelt községeket illeti; 

5. a tisztán községi (közdűlő) utak, melyek csak egy község közlekedési érdekeinek 
szolgálnak és az illető község által létesítendők, kezelendők és fentartandók; 

6. egyesek, társaságok vagy szövetkezetek által, közforgalom czéljaira létesített köz-
utak, melyeknek kezelése és fentartása a létesítőket vagy azoknak meghatalmazottjait illeti. 

Hogy az ország határán átvezető, vagy az egyes vidékeken a közutakat pótló, tehát, 
közforgalomnak szolgáló és különösen hadászati vagy közgazdasági szempontokból is fontos-
sággal bíró gyalogutak és ösvények az épités, fentartás és kezelés szempontjából a közutaknak 
mely osztályába sorozandók, azt felmerülő eset alkalmából, az illető törvényhatóság meghall-
gatásával, a kereskedelemügyi minister állapítja meg. 

Az állami és törvényhatósági, valamint a vasutakhoz vezető utak felvétele tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet valamennyi m. kir. felmérési és helyszínelő felmérési felügyelőségnek.) 

1 8 9 4 . évi 7 2 . 9 2 6 . szám. 

Az állami és törvényhatósági, valamint a vasúti állomásokhoz vezető közutak s az azokhoz tartozó 
területek határpontjai a kereskedelemügyi m. kir. minister urnák múlt 1 8 9 3 . évi julius hó 8-án 4 3 . 1 1 0 . szám 
alatt kelt körrendeletével kiadott s egy példányban ide csatolt „Részletes műszaki utasítás" szerint a hely-
szinén lehetőleg mélyen ( 4 0 — 5 0 cnmyire a földbe bevert s kiálló részükben felhantolt földdel beborítandó 
karókkal jelölendők meg. 

Hogy a kérdéses utaknak a kataszteri részletes felmérés, helyszínelés, műszaki nyilvántartás alkal-
mával való felvétele s birtokbeiktatás ezen kitűzés, illetve az ezen utakról vezetendő törzskönyvek értelmében 
a kellő szabatossággal eszközöltessék, utasitandók az alattas felmérési osztályok, illetve tisztviselők, hogy a 
kérdéses határpontok jegyzékét s a többi szükséges adatokat az illető s a kereskedelemügyi m. kir. minister 
urnák mult 1 8 9 3 . évi szeptember hó 27-én 6 7 . 0 0 9 . szám alatt kelt és másolatban ide csatolt rendeletével 
utasította a m. kir. államépitészeti hivatal, illetve törvényhatósági joggal felruházott város közönségétől kérjék 
ki, szükség esetében azokat a kérdéses határpontoknak a természetben való látható kitűzésére hívják fel s a 
felvételt és birtokbeigazitást ezen kitűzés, illetve az ilykép nyert adatok és felvilágosítások értelmében 
eszközöljék. 

Jelen rendeletem tudomás és miheztartás végett teljes egészében a személyzettel azonnal közlendő, 
jövőben minden évben a nyári munkálatok megkezdése előtt megujitandó, pontos betartására pedig a felügyelőségi 
vezetők különös figyelmet tartoznak fordítani. 

Budapest, 1 8 9 4 . évi február 2-án. 

Melléklet az 1894. évi 72.926*. számhoz. 

A kereskedelem ügyi m. kir. ministerium 1893. évi 67.009. számú rendelete. 

I. 
(Körrendelet valamennyi m. kir. államépitészeti hivatalnak, kivéve a horvátországiakat) 

II. 
(Valamennyi magyarországi vármegye és önálló törvényhatósági joggal felruházott város közöngégének.) 

A folyó évi julius hó 8-án 4 3 . 1 1 0 . szám alatt keit rendeletemmel kiadott és a közutakról készí-
tendő törzskönyvekhez tartozó térképek és műleírások szerkesztésére vonatkozó részletes műszaki utasítás 
szerint, a közutakhoz tartozó területek határpontjai a helyszinén, lehetőleg mélyen ( 4 0 — 5 0 cm-re) a földbe 
bevert s kiálló részükben felhantolt földdel beboritandó karókkal jelölendők meg. 

Bár ennek folytán a látható jelekkel elhatárolt terület a helyszinén bármikor megállapjtható lesz, 
mégis tekintettel arra, hogy a m. kir. pénzügyminister ur f. é. szeptember hó 6-án 6 3 . 5 3 1 . sz. a. hozzám 
intézett átiratában kívánatosnak jelezte, miszerint az országos kataszteri felmérés alkalmával a közutak ezen 
kijelölésének megfelelőleg vétessenek fel, 

17 
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ad I. utasítom a hivatalt, | 
ad II. felhivóm a város közönségét, j hogy ezen határpontok épségben tartásáról az útfenntartási 

személyzet megfelelő utasítása által gondoskodjék s a kataszteri felmérési felügyelőségek vagy felmérési 
osztályok részéről a közutak felvétele tekintetében czimhez intézendő megkereséseknek tegyen eleget, nevezet-
teket e részbeni működésűknél megfelelő támogatásban részesítse és a közutaknak s az azokhoz tartozó 
területeknek szabatos birtok beiktatása czéljából, a határpontoknak jegyzékét a felmérési felügyelőkkel, illetve 
osztályokkal annak idején közölje szükség esetében pedig ezen határpontokat a helyszínén is mutassa meg, 
esetleg nevezett kataszteri közegeket a határpontok jegyzékére vonatkozólag a szükséges útbaigazításokkal és 
magyarázó felvilágosításokkal lássa el. 

Budapesten, 1893 . évi szeptember 27-én. 

Vasutak felvételéhez. 

1. (Pénzügyministeri körrendelet valamennyi felmérési felügyelőségnek.) 

1 9 0 0 . évi 7 9 . 9 4 2 . szám. 

Több esetben megtörtént, hogy a vasutvállalatok az illető vasút kataszteri felmérése alkalmával 
határaikat vagy ki nem jelölték vagy pedig az ezen czélra, valamint az eljáró kataszteri mérnöknek nyújtandó 
egyéb felvilágosítások megadására a szükséges vasúti közeget kirendelték ugyan, de később a felmerült 
kiadások megtérítését igényelték. 

Értesítem a felmérési felügyelőséget, hogy a kereskedelemügyi m. kir. minister ur folyó évi 
szeptember hó 25-én 6 7 . 2 4 4 . szám alatt kelt átirata szerint az önálló üzemmel bíró összes hazai vasut-
vállalatokat, egyidejűleg utasította, hogy az üzemük alatt álló vasutvonalak birtokhatárait a kataszteri mérnök 
megkeresésére tüzetesen kijelöljék s a netán szükséges vasúti közeget kirendeljék; megjegyezvén, hogy ezen 
közeg kirendelése folytán felmerülő költségeket mindenkor az illető vasúti vállalat tartozik viselni. 

Utasítandó ennélfogva az alattas személyzet, hogy a vasúti hivatalokat ez irányban mindig hivat-
kozással a kereskedelemügyi m. kir. minister urnák fent emlitett, számú rendeletére keressék meg. 

Budapesten, 1 9 0 0 . október 8-án. 

2. A kataszteri felmérésnek a hazai vasutvállalatok általi támogatása. 
(Pénzügyministeri körrendelet valamennyi m. kir. felmérési felügyelőséghez.) 

A m. kir. kereskedelemügyi minister urnák a hazai vasutvállalatokhoz menesztett 2 7 . 6 6 8 . számú 

rendeletét tudomásul adom ki. 
Budapest, 1896 . évi május hó 18-án. 

(Másolat 27.668. szám. Valamennyi hazai vasutvállalatnak.) 

Az országos kataszteri felmérések alkalmával, különösen mióta az 1886 . évi XXIX. t.-cz. alapján 
a telekkönyvi betétek szerkesztetnek, kiváló gond fordítandó a vasutak és azokhoz tartozó területek felvételére. 

A kataszteri mérnökök, miut a pénzügyminister ur e végből kirendelt közegeinek ebbeli eljárására 
azonban bénitólag hat az a körülmény, hogy a vasuttestek és az azokhoz tartozó területek szabatos meg-
állapításában az illető vasutak részéről a kellő támagatásban nem részesülnek. 

Ennélfogva a pénzügyminister ur megkeresése folytán felhívom a vállalatot, hogy saját jól felfogott 
érdekében a kataszteri felméréseket teljesítő közegek, illetve felmérési felügyelőségek felhívására a kivánt 
felvilágosításokat haladék nélkül adja meg, és megkeresésükre a kisajátítási terveket és kapcsolatos egyedi 
kimutatásokat is rendelkezésre bocsássa. 

Budapesten, 1896 . május 5-én. 
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A községi földadónyilvántartók közreműködése a kataszteri felmérésnél. 

A kataszteri részletes felmérés, mérnöki helyszínelés és a birtokvalósitás végrehajtásának a városi földadó nyilván-
tartók és a községi és körjegyzők részéről leendő támogatása tárgyában. 

(Pénzügyministeri körrendelet valamennyi m. kir. felmérési felügyelőségnek, a kolozsvári kataszteri igazgatóságnak és az összes kataszteri hely-
szinelési felügyelőségnek.) 

1 9 0 2 . évi 3 4 . 3 1 3 . szám. 

A részletes felmérés és mérnöki helyszínelés alapján szerkesztett földadó munkálatok birtoklási 
adatai helyességének biztosítása végett a m. kir. belügyminister ur az összes vármegyei és városi törvény-
hatóságokhoz az alábbi körrendeletet bocsátotta ki. 

Ezen körrendelettel a törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városok földadó nyil-
vántartói és a községi és körjegyzők utasíttattak, hogy a részletes felmérés és mérnöki helyszínelés után 
bizottságilag megejtendő zárhelyszinelésen mindenkor mint a bizottság elnökei személyesen részt vegyenek és 
eljáró kataszteri tisztviselőt közreműködésükkel támogatni szoros kötelességüknek tartsák. 

A megejtendő zárhelyszinelésről a városok földadó nyilvántartói a községi és körjegyzők jó eleve 
értesitendők, illetőleg arra, mint a községi bizottság elnökei a működő osztály által Írásban meghívandók. 

Azon esetre, ha a városi földadónyilvántartók és a községi és körjegyzők az Írásbeli meghívás 
daczára sem vennének részt a zárhelyszinelésen s a helyes birtoklás megállapítása nehézségekbe ütköznék, 
erről a törvényhatóság vezető tisztviselője hivatkozással a belügyminister ur által kiadott körrendeletre, 
sürgősen értesítendő, illetőleg a szükséges intézkedések azonnali megtételére felkérendő, ha pedig ez sikerre 
nem vezetne, további intézkedés végett ide azonnal jelentés teendő. 

Budapesten, 1902 . évi junius hó 19-én. 

Melléklet az 1902. évi 34.313. számn kői rendelethez. 

A in. kir. belttgyminister urnák folyó évi április hó 10-én 9.670/902. B. M. szám alatt a vármegyei és városi törvény-
hatóságokhoz intézett körrendelete. 

(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.) 

A pénzügyminister ur folyó évi január hó 21-én 1 0 6 . 4 5 8 . sz. a. kelt átiratában arról értesített, 
hogy az évenkint végrehajtandó részletes felmérés és mérnöki helyszínelés alapján szerkesztett földadómun-
kálatok ellen azon évről-évre ismétlődő panasz merült fel, hogy a birtokvalósitás alapjául szolgáló eme 
munkarészek birtoklási adatai, a legtöbb esetben nem felelnek meg a tényleges állapotnak, minek folytán a 
kataszteri birtokivek egy tetemes részének időt. fáradságot és költséget igénylő átalakítása válik szükségessé. 

Ezen folyton ismétlődő panaszoknak okát a pénzügyminister ur abban találja, hogy a felmérési 
személyzet a birtokviszonyokkal ismerős 

(A vármegyei törvényhatóságoknak) 

községi és körjegyzők, illetve a rendezett, tanácsú városok földadónyilvántartói 

(A városi törvényhatóságoknak) 

városi földadónyilvántartók 
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak) 

részéről nem részesül oly támogatásban, mint a minőt a kataszteri földadómunkálatok fontossága és helyessége 
feltétlenül megkövetel. 

A külső munkálat teljes befejezte után a birtoklási adatoknak helyes megállapítása czéljából 
bizottságilag megejtendő véghelyszinelésnél ugyanis 

(A vármegyei törvényhatóságoknak) 

a községi és körjegyzők és a rendezett tanácsú városok földadó nyilvántartói 

(A városi törvényhatóságoknak) 

a városi földadónyilvántartók 
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak) 

daczára a meghívásnak, sok esetben nem vesznek részt s egyáltalában kevés érdeklődést tanúsítanak a 
munkálatok menete iránt. 

Miután pedig a földadó helyes kivetésének nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a föladókataszteri 
munkálatok a tényleges, valamint a hitel telekkönyvi állapotnak megfelelően vétessenek fel, ennélfogva a 
helyes adókivetés mint az 1886 : XXIX. törvényczikk alapján szerkesztendő telekkönyvi betétek alapjául 
szolgáló eme földadókataszteri munkálat helyességének érdekében felhívom a (Czimet), miszerint a legerélye-
sebben intézkedjék az iránt, hogy 

12* 
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(A vármegyei törvényhatóságoknak) 

a községi és körjegyzők "által a külső munkálatokat megelőzőleg szerkesztendő s a kat. földadómunkálatok 
tulajdonképeni alapját képező, ház- és betüsoros névjegyzékek, az illetékes jegyzők által a legpontosabban 
szerkesztessenek, és hogy a községi és körjegyzők, valamint a rendezett tanácsú városok földadónyilvántartói 

(A városi törvényhatóságoknak) 

a városi földadónyilvántartók 
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak) 

a külső munkálatok befejezte után bizottságilag megejtendő zárhelyszinelésen mindenkor, mint a bizottság 
elnökei személyesen részt vegyenek, az eljáró tisztviselőt közremüködésökkel és a szükséges felvilágosítá-
sokkal és útbaigazítással támogatni szoros kötelességüknek tartsák, mert csakis a tulajdoni viszonyokkal 
teljesen ismerős 

(A vármegyei törvényhatóságoknak) 

községi és körjegyzők és városi földadónyilvántartók 

(A városi törvényhatóságoknak) 

városi földadónyilvántartók 
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak) 

közreműködése biztosithatja a földadókataszteri munkálatok helyességét. 
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A in. kir. pénztigyminister által 1904. évi julius hó 20-án 43.220. szám alatt kelt rendelettel kiadott 

utasitás 
a Magyarország és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közötti 
állami határvonal nagyobb szakaszainak felmérésénél követendő műszaki eljárás iránt.*) 

Műszaki munkafeladat. 

A mérnökök rendelkezésére bocsátandó munkálatok. 

Eljárás véleménykülönbségek és kételyek esetében. 

Kijárás uj határjelek közbeiktatásának szüksége esetén. 

i - §• 
A szükségessé vált állami határmérésekhez 

úgy magyar, mint osztrák részről esetről-esetre mű-
szaki tisztviselők (határfelmérő mérnökök, Magyar-
országon kataszteri mérnökök) rendeltetnek ki, a 
kiknek feladata: az állami határvonal felmérését a 
vegyes határ-rendező bizottság által felvett határ-
jelzési munkálatoknak adatai alapján végrehajtani ; 
vagy pedig az állami határvonal kipuhatolására fel-
méréseket végezni, a melyeknek eredményei a vegyes 
határ-rendező bizottság számára az állami határ-
vonal megállapításához segédeszközül szolgálandnak-

2- §• 

Az állami határ felmérésével megbízott mér-
nököknek rendelkezésére bocsátandók a vegyes határ-
rendező bizottság által már előzőleg kidolgozott 
határ-rendezési munkálatok, továbbá kivánatukra még 
kiszolgáltatandók a határ-térképek, kataszteri vagy 
más térképek, stb., a melyek az uj állami határ-
térkép készítésénél értékesíthetők, illetve jelentő-
séggel birnak. 

Ezen térképek a mérnököknek a szükséghez 
képest szolgáltatnak ki, azon korlátozással azonban, 
hogy esetenkint csakis a felmérés alatt álló határ-
szakaszhoz szükséges térképek adhatók ki hivatalos 
használatra. 

Ezen térkép-anyagból kivonatok készítendők és 
ezek használandók a helyszinén a szükséges nyomo-
zásokhoz és mérésekhez. Maguk az eredeti térképek 
pedig mint értékes és jórészt egyetlen példányok 
az illetékes hatósághoz mielőbb visszaküldendők. 

3. §. 

Ha az állami határvonal részletes felmérésénél 
a határrendezési munkálatok értelmezése tekintetében 
a két mérnök között kételyek vagy véleménykülönb-
ségek merülnének fel, akkor a működő mérnökök 
— a felmérési munkálatok megszakítása nélkül — 
ezen kételyekről, illetve véleménykülönbségekről 
jegyzőkönyvet vesznek fel, a melyet mindegyik a 
kérdés eldöntése czéljából az állami határ megálla-
pítására hivatott saját hatóságához felterjeszt. 

Hasonlókép járnak el a határt felmérő mér-
nökök akkor is, ha szükségessé válik, hogy a vegyes 
határ-rendező bizottság által megállapított határjelek 
közé ujabb határjelek iktattassanak. 

*) Vonatkozó rajzminták a mellékleteknél 61. szám alatt. 
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Határjelek közbeiktatásának, illetve elhelyezésének 
szabályai. 

4 - §• 

Ugy az uj határjelek közbeiktatásánál, mint álta-
lában véve az állami határvonalon a vegyes határ-
rendező bizottság által felállítandó határjelek elhelye-
zésénél a következő alapelvek lesznek irányadók : 

a) Az állami határvonal azon pontjain, hol 
két községnek határvonala találkozik, rendszerint 
állami határkő állítandó. 

b) A hol utak, országutak, keskenyebb patakok 
— hegyi vadpatakok kivételével — vagy kes-
kenyebb árkok képezik az állami határt: ott a 
határkövek az illető határrészlet mentén váltakozva, 
hol magyar, hol osztrák oldalon helyezendők el. 

Szélesebb vizek, továbbá olyan patakok — hegyi 
vadpatakok — és folyók mellett, melyeknek medre 
gyakori helyváltoztatásnak van alávetve, a határkövek 
a határrészleteknek mindkét oldalán egymással 
szemben helyezendők el. 

c) Azon helyeken, a hol az állami határvonalat 
nyilvános út, országút, vasút vagy vizek metszik át, 
rendszerint határkő állítandó fel. 

Azon helyeken is, a hol az állami határt képező 
patakba hasonló jellegű patak ömlik be, határkövek 
állitandók és pedig mindenkor a határt nem képező 
patak beömlésével szemben levő parton. 

Azon esetben pedig, midőn az állami határ-
vonal egyik patakon lefelé halad egy másik hasonló 
jellegű patakba való beömléseig, azután ez utóbbi 
patakon fölfelé halad: akkor ezen egyesülésnél 
mindenkor a két patak közti sarokban határkő állí-
tandó fel. 

d) Ha az állami határvonal patakok vagy folyók 
medrében haladva szigeten vezet keresztül, akkor a 
határvonal a szigeten is határkövek által minden 
kétséget kizáró módon megjelölendő. 

e) A határkövek egymástóli távolsága a határ-
vonal alakjától és u terep-viszonyoktól függ; vagyis, 
ha a határvonal erős töréseket képez, a határkövek 
egymáshoz közelebb, ha pedig egyenes, akkor 
távolabb helyezendők el. Ha a határvonal hosszabb 
szakaszon egyenes vonalú, akkor a közbeeső határ-
kövek oly távolságban állitandók fel, hogy a szom-
szédos határkövek közt a kellő összelátás meglegyen. 
Száraz határvonalnál rendesen a határkövek egymástól 
2 0 0 m., esetleg 300 m. távolságban helyezendők e l ; 
patakhatárnál a távolság 4 0 0 méterig terjedhet. 

f ) A hol az állami határvonal erdőségeken 
vonul keresztül, ott a határ mentén körülbelől 8 m. 
szélességben erdőnyilásokat kell kivágni, ugy, hogy 
az erdőnyilás középvonala legyen a tulajdonképeni 
állami határvonal. 

g) Folyók mellett a határkövek, hogy az 
elmosatás veszélyének kitéve ne legyenek, rendszerint 
ugy helyezendők el, hogy azok a folyó sodrának 
belső szögletében a parttól 1 0 — 2 0 m. távolságra 
legyenek ; az ellenkező oldalon pedig ugy állíttassanak 
fel, hogy az elmosás veszélye azokat ne fenyegesse. 

Árkok, patakok mellett — a hegyi patakok 
kivételével — elégséges a határköveket a parttól 
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Az állami határfelmérés megindítása. 

Határfelmérésnek alapja. 

Mértékegység. 

Sokszögpontok kijelölése. 

1 — 2 m. távolságban állítani fel, ha az ily távol-
ságban lehetséges. 

5. §• 

Az állami határvonal felmérése csak akkor 
kezdhető meg, ha a két kormány között létrejött 
megállapodások alapján egy meghatalmazott vegyes 
határ-rendező bizottság által az állami határvonal 
állandó jelekkel véglegesen kijelöltetett és a vegyes 
határ-rendező bizottság eljárása az érdekelt kormá-
nyok által minden részében jóváhagyatott. 

Ennélfogva oly esetekben, a mikor a már végle-
gesen elfogadott állami határvonal valamely korábbi 
vegyes határ-rendező bizottság által csak ideiglenes 
határjelek elhelyezése által jelöltetett ki, mindenek-
előtt az illető kormányoktól nyert felhatalmazás 
alapján a végleges határkövek állitandók fel és csak 
azután kezdhető meg az állami határvonal felmérése. 

6. §. 
A felmérés alapja az állami határvonal mentén 

vezetendő sokszöghálózat, amely a terepviszonyok 
szerint 1 0 0 0 m., legfeljebb 2 0 0 0 m. hosszúságú 
szakaszokban a háromszögtanilag meghatározott 
pontok közé bekapcsolandó. A háromszögelés alap-
jául a legújabb időkben a magyar részen végzett 
országos háromszögelés szolgál. 

A háromszögelésbe azonban az állami határ-
vonal mentén osztrák oldalon levő háromszögelési 
pontok közül is annyi pont vonandó be, mely ezeknek 
a magyar összrendezői rendszerben kiszámított össz-
rendezőiből a háromszögelés eredményei alapján az 
illető osztrák összrendezői rendszerbe való átszámí-
tása minden további háromszögelés nélkül lehetséges 
legyen. 

Amennyiben a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országok területén a határ mentén 
háromszögelési pontok hiányoznának, akkor ily helye-
ken uj pontok aképp helyezendők el, hogy ezek az 
osztrák háromszögelés távolabb fekvő pontjaiból 
mindenesetre meghatározhatók legyenek. 

7. §• 

A felmérés mértékegysége a méter. 

8. §• 

a) A sokszögpontok ugy választandók meg, hogy 
a sokszögoldalak az állami határvonalhoz lehetőleg 
közel essenek, ugy, hogy a határvonal ezekből vagy 
közvetlenül, vagy egyszerűen rövid merőlegesekkel 
meghatározható legyen. 

b) Sokszögpontokul rendszerint a határkövek 
választandók, amelyek tetején a pont egy bevésett 
kis kereszttel pontosan megjelölendő. 

c) Ha kivételesen más pontot kell sokszögpontul 
választani, akkor az földfuró segélyével 50 cm. 
mélyen elsülyesztett alagcső által a földszin alatt 
állandósítandó és ezenfelül ugy mérendő be, hogy 
egyszerű mérés segítségével bármikor könnyen fel-
található, illetőleg újból pontosan helyreállítható legyen. 
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Sokszögpontok számozása. 

Szögmérés. 

Hosszmérés. 

Az állami határvonal és közvetlen környékének 
részletes felmérése. 

A felmérés tartamára az ilyen pont alkalmas 
módon láthatóvá teendő. 

9. §. 

Azon sokszögpontok, melyek a határkövekkel 
egybeesnek, ezeknek számát kapják; a többiek az 
előző kisebb számú határkő számát, a, b, c, stb. betűk 
melléklésével és pedig megkülönböztetésül az esetleg 
közbeiktatott határkövek számától, melyek szintén az 
előző kisebb számú határkő számát, kapják, de 1., 
2., 3. stb. számok által való aljelzéssel. 

10. §. 

A sokszöghálózat szögeinek mérése oly kisebb 
teodolittal — vagy tahimeter-teodolittal — törté-
nik, mely 20", de legalább 30" nonius leolvasást 
enged meg. 

i i . §. 

A sokszögoldalak kétszer méretnek és pedig 
rendszerint aczélszalaggal vagy mérőléezczel. Ha 
azonban a terepviszonyok olyanok, hogy a közvetlen 
hosszmérés a fenti módon megfelelő pontossággal 
egyáltalában nem, vagy csak aránytalanul nagy idő-
veszteséggel és költséggel volna végezhető, mint 
például széles vizeknél vagy árkoknál, meredek 
hegyeken, vagy ott, ahol alj fa vagy sziklák a köz-
vetlen mérést akadályoznák, stb., kivételesen a kellő 
elővigyázat és ellenőrzés mellett az optikai vagy 
trigonometrikus hosszmérés is megengedtetik, a mikor 
is egyúttal az országos határhoz csatlakozó rész-
leteknek a 12. §. a—d. pontjai alatt előirt felmérése 
is elvégzendő. 

12. §. 

Ha a hosszmérés aczélmérőszalaggal vagy mérő-
léezczel történik, a sokszögoldal második mérésénél 
az állami határ részletesen is bemérendő, ezen 
mérésbe pedig bevonandó: 

a) az állami határvonalon levő minden határkő; 
b) két határkő közé eső állami határvonal összes 

törései és görbületei; 
c) az állami határvonal mindkét oldalán körül-

belül 40 m. széles határsáv az összes rajta levő rész-
letekkel, mi közben különösen az állami határvonalra 
ütköző vagy a mérési vonalakat metsző birtok-, köz-
ségi-, vagy uradalmi határokra kell figyelemmel lenni; 

d) az állami határvonal mindkét oldalán levő 
kőfalak, sövények, keritések, földhányások, jelző-
kövek, árkok, erdőnyilások, mezei és közlekedési 
utak, jelzőtáblák, tilalomfák, keresztek, kiváló élőfák 
és más nevezetesebb tárgyak, melyek az állami 
határvonal helyszíni helyzetét jellemzik és valamelyik 
határkő elpusztulása esetén annak feltalálására vagy 
helyreállítására támpontot nyújtanak. 

Megjegyeztetik, hogy oly szilárd tárgyak, me-
lyeknek helyzete a sokszögoldalakból vagy három-
szögelési pontokból szögmérés utján meghatározható, 
az állami határvonaltól 40 m.-nél távolabb és pedig 
a körülmények szerint egész 200 m. távolságig is 
bevonandók a felmérésbe. 
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Községek, elülök és birtokosok neveinek megállapítása. 

Felvételi előrajzok. 

Mértékarány. 

Bemérési kézikönyv. 

A felvételi előrajzok szerkesztésének szabályai. 

157. §. 

A községek és dűlők nevei s a helyi elneve-
zések, továbbá a birtokosok nevei a közigazgatási 
hatóság által kirendelendő birtokbemondók segélyével 
pontosan kinyomozandók vagy hiteles térképekből 
átveendők. 

14. §. 

A részletes mérés eredményei jóminőségü fehér 
papiron készítendő felvételi előrajzokba vezetendők be. 

A felvételi előrajz kimoshatatlan fekete tussal 
a helyszinén oly teljes érthetőséggel szerkesztendő, 
hogy annak alapján a térképezést bármely más 
szakértő elvégezhesse. 

A mértékarány 1 : 2 8 8 0 , kisebb részleteknél 
1 : 1440 vagy 1 : 720 . 

Kivételesen és különösen kedvezőtlen időjárás 
esetében meg van engedve, hogy a mérési eredmények 
egy bemérési kézikönyvbe tintával, illetve kemény 
irónnal bejegyeztessenek. 

A mérési adatoknak a bemérési kézikönyvből a 
felvételi előrajzba való átvitelének azonban mielőbb 
meg kell történnie. A bemérési kézikönyvben irónnal 
bejegyzett adatokat tintával átirni nem szabad. 

A bemérési kézikönyvből a felvételi előrajzra 
átvitt adatok gondosan összehasonlitandók és az össze-
hasonlítás kelte a bemérési kézikönyv lapszámával 
együtt a felvételi előrajzra rávezetendő és az illető 
egybehasonlitó tisztviselő által aláírandó. A bemérési 
kézikönyvben egyúttal a felvételi előrajz illető lap-
száma is bejegyzendő. 

15. §. 

A felvételi előrajzokban a mérési eredményeké 
kitüntetése a következő szabályok szerint történik: 

a) A méretek, mint a melyeken az egész fel-
mérési munkálat alapul, tisztán és olvashatóan 
Írandók be. 

b) Folytatólagos mérésből eredő méretek a mérési 
vonalra merőlegesen, az illető bemért ponthoz 
lehetőleg közel Írandók be. A mérési vonal utolsó 
mérete kétszeresen; azon bemért pontok méretei 
pedig, melyekből más mérési vonal ágazik ki, egyszer 
huzandók alá. 

c) Ha pontok bemérése rendezők által tör-
ténik, akkor a méretek szintén merőlegesen iratnak 
a mérési vonalra. Ha azonban a rendező több rajta 
levő pont bemérésére szolgál — tehát egyúttal mérési 
vonal is — akkor az illető méretek a rendezőre merő-
legesen írandók be és az utolsó méret kétszeresen 
aláhúzandó. 

d) Áttekinthetőség czéljából — a hol csak lehet-
séges — a folytatólagos méréseknél a méretek a ren-
dezőkkel átellenben Írandók be. 

e) Azon méretek, melyek egyes vonalok hosz-
szára vonatkoznak, pl. a házak méretei, a részletek 
szélessége stb. a mért vonallal párhuzamosan Írandók. 

f ) Ha valamely vonal kétszer lesz mérve, az 
illető méretek — teljes megegyezés esetében is — 
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A háromszögelés végrehajtása. 

Háromszögelési hálózat váz la ta . 

egymás alá Írandók s kapcsoló jegygyei ( } ) össze-
kapcsolandók. 

Ha ilyen ismételt méréseknél az egyik méret 
hibásnak találtatnék, akkor a hibás adat áthúzandó, 
úgy azonban, hogy a számok olvashatók maradjanak. 

g) A birtoklási adatok és a művelési ág beve-
zetése, a birtokhatároknak erősebb vonallal való jel-
zése és az épületek különböző nemeinek, valamint 
más, a felmérésbe bevett* tárgyak jelzésének tekin-
tetében az 1865. évi kataszteri felmérési utasitás, 
illetőleg az 1870 . évi hasonló magyar utasitás sza-
bályai irányadók, amennyiben azok megváltoztatva 
vagy kiegészitve nem lennének. 

h) A háromszögelési pontok a szokásos jelek-
kel, a sokszögpontok 2 mm. átmérőjű, a kötőpontok 
lV4 mm. átmérőjű vörös körökkel jelöltetnek; a 
határkövek fekete szinü 2 mm. oldalú négyzetekkel 
és ha egyúttal sokszögpontok is, a négyzetet körül-
záró vörös körrel. 

A sokszögelési és mérési vonalhálózat vörös 
vonalzással jeleztetik és pedig az előbbi pontok által 
megszakított vonalakkal ( ), az utóbbi 
szakgatott vonalakkal ( ). 

A mérési vonalakkal hasonló módon jeleztetnek 
a birtokhatárok vagy egyéb részlet-pontok meghatá-
rozására mért rendező vonalak vagy meghosszab-
bítások is. 

i) A felvételi előrajz külső lapján feltüntetendő 
a felvételi előrajz száma, a felvételi lap jelzése, azon 
községek nevei, a melyek között az állami határ-
vonal húzódik, a felvétel kezdésének és befejezésének 
kelte és a mérnök neve. 

k) A felvételi előrajzon a vizek, utak és épü-
letek szokott módon szinezendők; ott a hol a 
nedves festék a mérési adatokat esetleg elmoshatná, 
a színezés színes irónokkal történik. 

I) A felvételi előrajz egyes lapjainak egymás-
közti helyzetéről átnézeti vázlat készítendő. 

16. §. 
a) A határfelmérés alapját képező háromszö-

gelést a m. kir. háromszögelő hivatal tisztviselői 
fogják végezni. 

Miután a tulajdonképeni felmérés csak a három-
szögelési hálózat megállapítása után veheti kezdetét, 
a határméréssel mindkét részről megbizott műszaki 
közegek a háromszögelési hálózat kitűzésénél közre-
működnek és pedig az osztrák mérnöknek ekkor az 
lesz a feladata, hogy a m. kir. háromszögelő hi-
vatal által a háromszögelés végzésére kiküldött 
tisztviselővel egyetértőleg a birodalmi tanácsban kép-
viselt királyságok és országok területén a kitűzést 
és ugyanott a háromszögelési pontok állandósítását 
teljesítse. 

b) A háromszögelési hálózatról megfelelő mér-
tékarányu vázlat készítendő aként, hogy abból a hálózat 
kifejlesztése és valamennyi háromszögelési pont meg-
határozásának módja kivihető legyen. 



A háromszögelési hálózat kiszámítása. 

A sokszögelési hálózat tervezése és pontjainak 
állandósítása. 

Uj határkövek közbeiktatása. 

Sokszögelési hálózat vázlata. 
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Ezen vázlatban mind a két részen végzett katasz-
teri háromszögelésnek azon pontjai, melyek az uj 
háromszögelési pontok meghatározására szolgálnak, 
külön jelzendők. 

Továbbá a vázlatba az állami határvonal 
menete is berajzolandó s a kataszteri szelvények 
mindkét összrendezői rendszer szerint különböző színű 
vékony vonalakkal feltüntetendők és megfelelően 
jelezendők. 

c) A háromszögelési hálózat kiszámítása a magyar 
országos háromszögelés szabályai szerint a m. kir. 
háromszögelő hivatalban történik. 

Az ezen módon befejezett háromszögelési mű-
velet a es. kir. osztrák háromszögelési- és számitó 
hivatallal közöltetik lemásolás és a magyar összren-
dezői rendszerben számított összrendezőknek a biro-
dalmi tanácsban képviselt királyság vagy ország 
rendszerébe történő átszámitása czéljából. 

17. §. 
a) Az állami határt felmérő két mérnök végezi 

a sokszögelési hálózat kifejlesztését, az országos határ-
kövekkel egybe nem eső sokszögpontoknak karimás 
alagcsövekkel való állandósítását, továbbá a sokszög-
oldalaknak és szögeknek mérését közösen s oly módon, 
hogy a hossz- és szögmérés, valamint az állandósitási 
munkák tekintetében czélszerü munkamegosztás érvé-
nyesüljön. 

Ezen munkák szakaszokban végzendők és pedig 
mindenkor csak olyan terjedelemben, hogy ezen szaka-
szokon a részletes mérés is az illető külső működési 
időszakban előr; láthatólag befejezhető legyen. 

b) Ha a sokszögelési hálózat kifejlesztésénél 
— melyet az 5. §. határozmányai szerint az állami 
határvonal állandó megjelölésének kellett meg-
előznie — a határt mérő mérnökök uj határkövek 
közbeiktatását találnák czélszerünek, akár az elfoga-
dott határvonal biztosabb felismerése, akár pedig 
annak a természetben leendő pontosabb megjelölése 
czéljából — anélkül azonban, hogy ily kövek közbe-
iktatása által az állami határvonal változást szen-
vedhetne — és ezen nézetükhöz a vegyes határ-
bizottság is hozzájárul: ez esetben a két kormány 
döntése az állandó határmegjelölés kiegészítése végett 
mindig kikérendő. 

c) A sokszögelési hálózat kifejlesztésének és alak-
jának áttekinthetősége czéljából, különösen pedig 
ezen hálózatnak kiszámításához, valamint a mérési 
vonal-hálózat fektetéséhez segédeszközül a sokszögelési 
hálózatról átnézeti térkép készítendő, rendszerint: 
1 : 1 0 0 0 0 mértékarányban. 

Ezen átnézeti térkép tartalmazza: 
a) A sokszögelési hálózat bekapcsolására szol-

gáló háromszögelési kiinduló és csatlakozó pontokat. 
ß) A sokszögpontokról egymás között és más 

háromszögelési pontokra mért irányokat. 
y) A sokszögmenetek számozását, a melynek a 

kiszámítási jegyzőkönyv számozásával egyeznie kell. 
• 22* 
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A sokszögelési mérési adatoknak időszakonkénti 
beküldése. 

A kiszámítási eredményeknek közlése a cs. kir. osztrák 
háromszögelő és számitó hivatallal. 

A határfelmérés munkabeosztása és ellenőrzése. 

A határkövekre vonatkozó mérési adatoknak havonkinti 
beküldése. 

Térképszerkesztés. 

ó) A kiszámítási menet irányának megjelölését 
a sokszögvonalak mentén alkalmazott nyilak által. 

A sokszögelési hálózat átnézeti térképe a birtok-
vázlatok módjára hasonló alakban kartonon készítendő. 

d) A sokszögelési hálózat mérési adatai a 
munkáknak előrehaladása szerint csoportonként a 
m. kir. háromszögelő hivatalhoz beküldendők, a hol 
az összrendezők kiszámíttatnak. 

Ezen számítás eredményei is közlendők a cs. 
kir. osztrák háromszögelő és számitó hivatallal 
lemásolás és az összrendezőknek az illető osztrák 
rendszerben történő átszámítása czéljából. 

18. §. 

a) Az állami határvonal mellett húzódó terü-
letsávnak ezen utasítás 12. §-a értelmében történő 
felmérése a munkaerők gazdaságosabb kihasználása 
végett rendszerint megosztva, vagyis a kiküldött 
mérnökök által szakaszonkint váltakozva úgy vég-
zendő, hogy ugyanazon egy szakaszon a magyar és 
osztrák mérnök közösen együtt ne dolgozzék. 

A két mérnök köteles azonban egymás mun-
kájának szabályszerűségéről és helyességéről ellenőrző 
mérések által kellő meggyőződést szerezni és a vizs-
gálat megtörténtét, illetve a felvétel helyességét a 
felvételi előrajzlapon aláírásával igazolni. 

Azon esetben, midőn a vizsgálat a megenged-
hetőség határain túlmenő különbségeket mutatna ki, 
vagy bizonyos kétségek merülnének fel, a különb-
ségek kiderítésére, vagy a felmerült kétségek elosz-
latására szükséges munkákat a két mérnök együtt 
közösen végzendi. 

b) A részletes felmérés folyama alatt mind-
két mérnök tartozik a sokszögoldalak mérésére vonat-
kozó adatokat és pedig úgy azokat, melyek a sok-
szögelési hálózat fejlesztése alkalmával — 11. és 
17. §. — mint pedig azokat, melyek a részletes 
felmérés alkalmával — 12. §. — nyeretnek, továbbá 
azon határkövek meghatározására szolgáló mérési 
adatokat, melyek nem egyúttal sokszögpontok: az 
összrendezők kiszámítása végett ugy a m. kir. három-
szögelő hivatalhoz, mint a cs. kir. háromszögelő 
és számitó hivatalhoz havonkint beküldeni. 

A nevezett hivatalok az utóbb emiitett határ-
kövek összrendezőit, mindenik a maga összrendezői 
rendszerében kiszámítja és a kiszámítás eredményeit 
egymással közli, hogy az összrendezők kölcsönös 
átszámítása által a számítás helyessége ellenőrizve 
legyen. 

19. §. 

A térképezést a határ felmérésével megbízott 
mérnökök az illető állam kataszteri felmérésének 
szelvénybeosztása szerint 1 : 2 8 8 0 mérték arányban 
szelvényenként végzendik a következő módon: 

a) A sokszögpontoknak és a szükséges három-
szögelési pontoknak felrakását, továbbá a tulajdon-
képeni állami határvonalnak térképi szerkesztését 
az összes határkövekkel együtt — az ide vonat-
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Térképmásolatok készítése a hatóságok használatára. 
(Határtérkép-gyüjtemény.) 

kozó számitási és bemérési adatok alapján mind a 
két mérnök külön, egymástól függetlenül végezi az 
egész felmért állami határvonalra kitérjedőleg. 

b) Az állami határvonal mellett húzódó terü-
letsáv részletei a bemérési adatok alapján azonban 
csak azon állam térképébe szerkesztetnek meg, a 
mely állam mérnöke a felvételt az illető szakaszon 
végezte. 

c) A két mérnök a b) pont szerinti részletes 
térképezés eredményeit és pedig a határtérképet a 
vonatkozó felvételi előrajzokkal együtt egymással köl-
csönösen közli a czélból, hogy a másik által tér-
képezett és előzetesen próbákkal megvizsgált rész a 
saját térképébe pontosan átmásolja. 

Ily módon lehetséges lesz az állami határ tér-
képének két példányát teljesen egyezőleg a leg-
egyszerűbb módon előállítani. 

Ezen példányok mindegyike mind a két mérnök 
által aláírandó. 

20. §. 

Az egész állami határvonal áttekintésére, vala-
mint az érdekelt mindkét részen levő hatóságok hasz-
nálatára kőnyomatu uton határtérképgyűjtemény készí-
tendő a következő elvek szerint: 

a) A gyűjtemény 8 0 / 6 0 cm. nagyságú térkép-
lapokból áll, melyek 4 0 / 6 0 cm. alakban beköt-
tetnek. 

b) A kinyitott térképgyűjtemény minden lap-
jának jobb oldalára a határvonal a határkövekkel, 
a sokszögelési és háromszögelési pontokkal, továbbá 
a határ mindkét oldalán bemért részletekkel az 
1 : 2 8 8 0 mértékarányu határtérképről (19. §.) 
pantografálás utján 1 : 5 7 6 0 mértékarányra kiseb-
bítve átviendő. 

Ez alkalommal egyúttal mindkét rész kataszteri 
szelvénybeosztása a megfelelő jelzéssel együtt fel-
tüntetendő. 

A többi részletek feltüntetését, a határtérkép-
lapok megírását és kirajzolását illetőleg a mellékelt 
minta irányadó. 

c) A térkép-lapok baloldalára jön a mellékelt 
minta szerint az állami határvonal az összes mérési 
adatokkal, melyek a térképezéshez használtattak, 
megfelelő mértékarányban, ugy, hogy a méretek 
abból tisztán és olvashatólag kivehetők legyenek. 

A határvonal ezen rajzánál az égtájak szerinti 
fekvésre nem kell ügyelni, hanem a határ mindig 
egyes, szétdarabolt részletekben rajzolandó, melyek 
sokszögpontból kiindulva sokszögpontban záródnak és 
lehetőleg ugyanazon főirányú és összefüggő határ-
részt ábrázolják. 

A lap ezen oldalára alkalmas helyen egyúttal 
a lapon előforduló összes határköveknek, az azokkal 
egybe nem eső sokszögpontoknak és a három-
szögelési pontoknak az összrendezői is táblázatos 
alakban mind a két összrendezői rendszer szerint 
rávezetendők. 
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Végliafározmány. 

21. §. 

Azon esetre, ha még meg nem állapitott állami 
határ méretnék fel és a felmérés csupán az állami 
határvonalnak az 1. §. szerinti megállapítására segéd-
eszközül szolgálna, akkor a felmérésnél ügyelni kell 
arra, hogy annak eredményei minden további vagy 
legalább is hosszadalmas mérések nélkül a határ-
vonalnak ezen utasítás határozmányai szerint való 
későbbi ábrázolására felhasználhatók legyenek. 

Feltétlenül szükséges tehát, hogy az ily fel-
mérés alapjai, nevezetesen a háromszögelési és sok-
szögelési pontok, továbbá a fő kötőpontok ugy állandó-
sítás, mint czélszerü bemérés által biztosíttassanak. 
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MÁSODIK FÜGGELÉK 
az 1904. évi december hó 17-én 1.583. szám alatt kelt pénz-

ügyministeri rendelettel kiadott „Felmérési utasításihoz. 

3. §-hoz : 

A kolozsvári kataszteri igazgatóság műszaki osztályának felmérési felügyelő-
s é g g é való átszervezése. M. kir. pénzügy minister iumnak 1908. évi április hó 16-án 
38.914. szám alatt kelt rendelete (Pénzügyi Közlöny 1908. évfolyam 12. száma). 

A kataszteri térképtárak szolgálati viszonyának rendezése. M. kir. pénz-
ügy mi nisteriumnak 1910. évi május hó 31-én 02.218. szám alatt kelt rendelete. 

4. §-hoz: 

A mértékekről, ezek használatáról és ellenőrzéséről szóló 1907. évi V. 
törvényczikk 13. §-ának 1. pontja szerint a földterület mennyiségének kifejezésére 
a régi (öl) mértékek használata érintetlenül marad mindaddig, amig az adókatasz-
terben és a telekkönyvben az ingatlanok területe a jelenleg alkalmazásban levő (öl) 
mértékegységekben fejeztetik ki. (L. a m. kir. pénzügyministeriumnak 1910. év 
november hó 7-én 125 .588 . szám alatt kelt rendeletét). 

Mértékarány kitétel helyett „méretarány" alkalmazása. M. kir. pénzügyminis-
teriumnak 1910. évi március hó 10-én 19.850. szám alatt kelt körrendelete nyomán. 

1 1 — 1 6 . §-hoz: 

Uj „hengervetületének alkalmazásba vétele. M kir. pénzügy minister ium-
nak 1908. évi május hó 3-án 35.965. szám alatt kelt rendelete. Lásd: „A magyar 
országos háromszögelések és részletes felmérések uj vetületi rendszerei" cimü 
munkát. A m. kir. pénzügyministerium megbízásából kidolgozta és irta: Dr. Fasching 
Antal háromszögelő főmérnök. Kiadta a m. kir. pénzügyministerium 1909. évi 
november hó 3'án 115.007. szám alatt kelt rendeletével. 

38. §. b) pontjához: 
A község neve után a megfelelő jelleget, mint kisközség, nagyközség, csupán 

az egyes munkarészek címlapjain, mig a határleirás szövegében s általában vala-
mennyi munkarészben a birtokosiktatásnál a „kis" vagy „nagy" megjelölés nélkül 
csupán a „község" szót kell kiirni. 

46. §-hoz: 

Határjelekül könnyen felismerhető alkalmas faragott határköveket minél 
kiterjedtebben kell alkalmazni. M. kir. pénzügy minister iumnak 1910. évi március 
hó 10-én 19.850. szám alatt kelt körrendelete (8. oldal utolsó bekezdés). 

62. §-hoz: 

Ha városokban vagy nagyobb községekben a házszámozás az egyes kerületek 
utcái szerint külön-külön 1-től kezdődőleg alkalmaztatott: a házjegyzéket a kerületek 
s azokban az utcák neveinek betű szerinti sorrendjében kell szerkeszteni. 

Ugyanezt az eljárást kell követni akkor is, ha kerületenkinti beosztás nincs 
s a házszámozás utcánkint történt. 

63. §-hoz: 
A bettisoros névjegyzék készitéséhez a 290. §. szerinti betüsoros kivonat 

céljaira szolgáló nyomtatványon a már kész házjegyzék adatai nyomán birtokosok-
kint külön lapot kell előirni, azokat betűsorba rendezni s ezek alapján a betüsoros 
névjegyzéket letisztázni. 

A letisztázás megtörténte után az előirt kivonati lapokat a 290. §. szerinti 
betüsoros kivonat elkészítésénél való felhasználás végett a felügyelőségnek kell átadni. 



05. §. 13. pontjához: 

Az idegen hangzású, nem magyar utónevek iktatása, illetve irása a m. kir. 
belügyminister által 1895. évi október hó 19 én 86 .225 . szám alatt kelt rendelete 
kapcsán kiadott „Jegyzék" szerint. (Kapcsolatosak még az 1900. évi január hó 
20-án 5 5 . 0 9 3 / 1 8 9 9 . és 1901. évi március hó 14-én 24 .233 . számok alatt kelt 
belügyministeri rendeletek.) M. kir. pénzügyministeriumnak 1905. évi február hó 
16-án 8.580. szám alatt kelt rendelete (Pénzügyi Közlöny 1905. évf. 8. számának 
249—263. oldala). 

73. §-hoz: . 

„Birtokrészlet" jelzés helyett általában „fö ldrész le t" használandó (lásd 38. 
§-nak c) pontját). 

82. §-hoz: 

Ha a törzskönyvezett állami és törvényhatósági közutak elhatárolása árko-
lással vagy látható határjelekkel (kövek, karók) történt és igy az elhatárolás minden 
kétséget kizáró módon megállapítható: az úttengelynek felvételét mellőzni kell. 

87. és 306. §-hoz: 

A vasút t e n g e l y é t a térképen vékony fekete tusvonallal kell feltüntetni. 
M. kir. pénzügyministeriumnak 1910. évi március hó 10-én 19.850. szám alatt 
kelt körrendelete (15. oldal harmadik bekezdés). 

99. §-hoz: 

A községi határvonalak bejárásáról a tényállásnak megfelelő jegyzőkönyvet 
kell felvenni, melyet a bejárást foganatosító kataszteri mérnök és községi elöljáróság 
vagy megbízottjai irnak alá. 

101. §-hoz: 

A határrészleteket már nem képező termővé vált holt, folyómedreket a kijelölt 
határvonalig az egyéni birtoklás és művelési ágak szerint kell felvenni (1. 43. §-nak 
b) pontját, továbbá 74. és 124. §-t). 

103. §-hoz: 

Közlegelöknek hatósági jóváhagyás nélkül való felosztását mellőzni kell a 
felmérési munkálatokban. M. kir. pénzügyministeriumnak 1909. évi március hó 
29-én 17.786. szám alatt kelt körrendelete (13. oldal harmadik bekezdés). 

129. §-hoz: 

A felvételi előrajzokat általában 1 : 1440, igen részletezett terepek, különösen 
belsőségek bemérésénél pedig 1 : 7 2 0 , s csak nagyobb földrészletek, tagos vagy ura-
dalmi birtokok cövekelésénél vagy bemérésénél kell 1: 2 8 8 0 méretarányban minden 
kétséget kizáró érthetőséggel szerkeszteni. M. kir. pénzügyministeriumnak 1909. évi 
március hó 29-én 17.786. szám alatt kelt körrendelete (11. oldal hetedik bekezdés). 

138. §-hoz: 

Az aldülővonalakat kettős keresztezésse l—X—X X—X X — X — ) 
kell a felvételi előrajzon feltüntetni. 

139. §-hoz: 

A birtokosiktatást a felvételi előrajzban a ház- és előforduló esetben a 
betüsoros névjegyzékkel teljesen egyezőleg kell a helyszinén teljesíteni. 

148. §-hoz: 

Városok és jelentősebb községek belsőségeit 1 : 2 8 8 0 méretarányban is — 
ha a kivitelre nézve a szükséges feltételek megvannak — lehetőleg, az állami és 
törvényhatósági közutaknak a belsőségeken átvonuló szakaszait, illetve az azokat 
szegélyező közterületeket (tér, utca) azonban rendszerint sokszögelési eljárással (szám-
szerűleg) kell felmérni. 

Ugyanezen eljárás segélyével kell felmérni az állami határvonalakat is, kivéve 
azokat az eseteket, amidőn az állami határvonalak előzőleg vegyes bizottságilag 
háromszögelés vagy sokszögelés útján már részletesen felmérettek s ezen felmérést 
a 162. §. értelmében változtatás nélkül át kell venni. 

M. kir. pénzügyministeriumnak 1910. évi március hó 10-én 19.850. szám 
alatt kelt körrendelete (11. oldal utolsó és 12. oldal második bekezdés). 
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A sokszögelési eljárás szabályozását lásd: „az országos kataszteri felmérésnél 
alkalmazandó sokszögelésről" szóló „utasitásu-ban. Kiadta a m. kir. pénzügyminis-
terium 1908. évi december hó 6-án 129.588. szám alatt kelt rendeletével. 

Továbbá a 0*1, illetve 0*01 hosszegységre éles „Koordináta-táblázat sok-
szögvonalak számításáraK cimű munkát. Kidolgozta és magyarázattal ellátta: Dr. 
Fasching Antal m. kir. háromszögelő főmérnök. Kiadta a m. kir. pénzügy ministerium 
1909. évi november hó 17-én 115.099. szám alatt kelt rendeletével. 

160. §-hoz: 

Ha a felmérés alatt álló községgel határos község sokszögelési eljárással 
méretett fel, a községi határvonal mentén megállapitott ötödrendü háromszögelési és 
sokszögelési pontok összrendezőinek adatait még az illető szelvény felmérésének 
megkezdése előtt a felmérési felügyelőség útján a kataszteri térképtártól beszerezni 
és a helyszinén feltalálható azonos pontokat kellő ellenőrzéssel felhasználni kell. 

168. §-hoz: 

Kitűzés alkalmával vasutaknál a felmérési jeleket a pályatengelytől 3*5 méter 
távolságon belül elhelyezni nem szabad, illetve azokat az illetékes vasúti osztály-
mérnökségtől előzetesen kikért útbaigazítás szerinti helyen és a vasúti jelzőktől 
teljesen eltérő alakban kell felállítani. M kir. pénzügy minister iumnak 1909. évi 
junius hó 22-én 64.786. szám alatt kelt rendelete. 

Bemérésekhez szükséges alapvonalak kitűzésénél a jelrudakat, a cövekekhez 
hasonlóan (107. harmadik bekezdése), lehetőleg azonos mesgyéken kell felállítani. 

173. §-hoz: 

Ha a részletes felmérés céljaira szolgáló negyedrendű háromszögelési pontok 
közül egyesek elpusztultak s ezek hiányában egy vagy több szelvény kellő szaba-
tossággal felmérhető nem volna: a meglevő háromszögelési hálózatból szögmérő 
műszerrel kell ötödrendü háromszögelési pontokat közbeiktatni. Ennek végrehaj-
tása iránt a felmérési felügyelőség saját hatáskörében intézkedik. Lásd a „Sok-
szögelési utasitás" 148. §-át. 

189. §-hoz: 

Sokszögmenetek törési pontjainak térképezése czélszeriien az összrendezőknek 
számszerű megállapítása és az ötös hüvelykvonalak pontos összekötése utján nyert 
négyzethálózatban való felrakása által is történhetik. 

197. §-hoz: 

Határfolyók, mint határrészletek régi felező vonalának fentartása esetében a 
határfolyóknak korábban felmért partjait a birtok vázlatokon és felvételi előrajzokban 
pontozott vonallal kell feltüntetni. 

198. §-hoz: 

A határszélmásolaton a 197. §. értelmében követendő eljárás elbírálása 
végett jelezni kell, hogy a községi határvonal háromszögtani háromszögelés, sok-
szögelés, rajzi háromszögelés és ezzel kapcsolatos előmetszés vagy állomásozás alapján 
méretett-e fel. 

207. §-hoz: 

Az állandósítást, az osztályvezető s csak kivételesen ezen teendőkben tel-
jesen megbízható és kellő gyakorlattal biró segédje, vagy a felmérési felügyelőség 
előzetes engedélye alapján a beosztott felniérési növendék, de mindenkor az osz-
tályvezető felelősségére, eszközli. Utóbbi esetben ezt a körülményt a 211 . §. értel-
mében kiegészítendő helyszínrajzi leirásban fel kell tüntetni. 

Felmérési dijnokok az állandósítással egyáltalában meg nem bízhatók. 
M. kir. pénzügy minister iumnak 1906. évi április hó 20-án 30.611 szám 

alatt kelt rendelete. 
209 . §-hoz: 

Ha a fajel lefüggélyezése a fa törzsébe vagy ahhoz oly közel esik, hogy ott 
kőoszlopot elhelyezni nem lehet: a fajelet központon kivül, lehetőleg más három-
szögelési pont irányában, kell állandósitani. 

Ha az -állandósítandó fajeltől másik háromszögelési pont nem látható: az 
állandósítás a lefüggélyezés helyétől delej tűvel gondosan megállapitandó valamely 
égtáj (észak, kelet, dél vagy nyugat) irányában történik. 

17 
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Az ily központon kívüli állandósítás helye a lefüggélyezés helyétől két ölnél 
nagyobb távolságra nem lehet. Ezt a távolságot 0 05 ölig pontosan kell lemérni 
s úgy ezt a méretet, mint az állandósitási kőoszlopnak a fajéitól való irányát, nem-
különben a kőoszlop összrendezőit a helyszínrajzi leírásban szabatosan feltüntetni. 

210 . §-hoz: 

A háromszögelési pontok állandósítását, ha azok jelrudjaira az illető vagy 
a szomszédos községek egyidejű felméréséhez már szükség nincs és a netán fen-
forgott gátló körülmények megszűntek, még a helyszíni munkálatok tartama alatt, 
azoknak előhaladásához képest fokozatosan kell szabálvszerüleg végrehajtani s a 
helyszínrajzi leírásokat is (211 . §.) ugyancsak fokozatosan kell kiegészíteni. 

Evégből az állandósítandó háromszögelési pontokat már a részletes beméré-
sekkel vagy cövekelésekkel egyidejűleg kell gondosan bemérni s ezeknek adatait 
(vázrajzolását) a pontok számainak jelzése mellett felvételi előrajzpapirból készült 
negyedrét alakú külön kézikönyvbe irónnal bejegyezni. Ezt a kézikönyvet a helyszín-
rajzi leiráshoz kell csatolni. 

A háromszögelési pontok bemérésénél a bizonytalan túlhosszu méreteket, 
különösen túlhosszu merőlegeseket mellőzni kell, ezek helyett inkább a pontos 
leírásra, helyes helyzetrajzra, a pontoknak esetleg földhányással és árokkal való 
megjelölésére kell kiváló gondot fordítani. 

Mesgyéken vett méreteknél a kiegészítő méretek okszerű \ étele nem mellőzhető. 
A háromszögelési pontok beméréseinél alkalmazott merőlegesek hossza a 

112. §-ban a művelési ágak beméréseire megszabott 40 ölet tul nem haladhatja. 
Merőlegesekkel történt beméréseknél az átfogók megmért hosszait számitás 

utján még a helyszinén kell ellenőrizni s a 109. §-ban megállapított hosszmérési 
hibahatárt netalán túllépő hibákat nyomban felkutatni és megszüntetni. 

A háromszögelési pontok beméréseit nem kizárólag térképezett mesgyéken, 
utszéleken, stb., hanem a térképeken esetleg nem is jelentkező, de a természetben 
létező s állandóan megmaradó tárgyak, mint pl. közeli jellegzetes élőfák törzsei, 
oszlopok, keresztek stb. felhasználásával kell eszközölni. Ily élőfákat törzsükön a 
fát nem károsító kisebb keresztalaku bevéséssel kell megjelölni. 

M. kir. pénzügyministeriumnak 1907. évi junius hó 10-én 57.594. szám 
alatt kelt körrendelete. 

211. §-hoz: 

A helyszínrajzi leírások vázlatainak méretarányát ugy kell megválasztani, 
hogy a méretek tisztán és jól olvashatólag legyenek beirhatók. Indokolt esetekben 
okszerűen egymás mellett kisebb méretarányban csupán a háromszögelési pont hely-
zetét (környezetét) és nagyobb méretarányban csak a pont bemérését jelző s a 
természetes méreteket teljesen érthető módon feltüntető vázlatot kell alkalmazni. 

A helyszínrajzi leírásokat és vázlatait mindenkor kellő csínnal és műszaki 
szabatossággal még az illető községben kell teljesen elkészíteni. 

M. kir. pénzügyministeriumnak 1907. évi junius hó 10-én 57.594. szám 
alatt kelt körrendelete. 

223. §-hoz: 

Ha a 157. §. negyedik bekezdése értelmében félméretarányu felvételnek 
a rendes (1 : 2 .880) méretarányba való átváltoztatása elmarad: a félméretarányu 
térképlapok, birtokvázlatok és vonatkozó felvételi előrajzok számozását a felső 
rétegzetnél kezdőleg nyugatról kelet felé haladva felvételi térképlaponkint kell 
eszközölni. 

224. §-hoz: 

Ennek a §-nak utolsó bekezdése az 1908. évi VII. és XXXIX. t.-cikkek 
hatályosságának területére egyaránt bír érvénynyel. 

228. §-hoz: 

A megszabott legkisebb területre való tekintet nélkül külön helyrajzi számmal 
jeleztetnek a j)eres területek is (65. §. 17. pontja). 

240 . §-hoz: 

Az 1 : 5 7 6 0 méretarányú felvételnél az elfogadható rajzolati hibahatár az 
ezen §. első és második bekezdésében jelzett eltérések, illetve különbözetek 
kétszerese. 
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246. §-hoz: 

A felmérési felügyelőségek vezetői, esetleg azok helyettesei helyszíni munka-
vizsgálataik alkalmával nemcsak a helyszínrajzi leírások miként történt kiegészítését 
(210. és 211. §.) a legbehatőbban ellenőrizni, hanem még a háromszögelési pontok 
okszerű beméréseiről, valamint és különösen a földalatti állandósítás szabályszerű 
foganatosításáról is kémpróbák útján meggyőződést szerezni s egyben a netalán 
talált hibákat vagy szabálytalanságokat szükség esetén külön helyszíni eljárás útján, 
megszüntetni és az ily eseteket a helyszíni eljárás költségei jegyzékének felterjesz-
tése mellett a pénzügyministeriumhoz nyomban bejelenteni kötelesek. M. kir pénz-
ügy minister iumnak, 1907. évi junius hó 10-én 57.594. szám alatt kelt körrendelete. 

247. §-hoz: 

A felmérési munkálatok helyszíni (nyári), valamint irodai (téli) (1. 319. és 
320 . §-okat.) vizsgálatának leletét a D. 44 . I., illetve D. 44. II. raktári számú 
nyomtatványon vezetendő vizsgálati naplóba kell felvenni. 

Ezen nyomtatványokból inunkaszakonkint, napló alakú füzeteket kell készí-
teni s azokba a vizsgálati leletet a nyári vizsgálatokra vonatkozólag osztályonkint, 
a téli vizsgálatokra vonatkozólag pedig egyénenkint bejegyezni. 

A vizsgáló (felügyelő vagy helyettes) a leletek bejegyzését minden egyes 
osztálynál, illetve tisztviselőnél és minden alkalommal az „Észrevételek" rovatában 
aláírásával igazolni köteles. 

Ugyanide jegyzendők be veres tintával a tett javaslatok folytán leérkezett 
felsőbb intézkedések és meghagyások. 

A téli vizsgálati naplóba a nyári munkálatok lezárásának leletét a felmérési 
osztályok bevonulása után nyomban bejegyezni kell. 

A vizsgálati naplófüzeteket a központi felülvizsgálat (248. és 321. §-ok) 
alkalmával láttamozás végett be kell mutatni. 

M. kir. pénzügy minister iumnák 1907. évi április hó 30-án 43.041 szám 
alatt kelt körrendelete. 

2 5 4 — 262. §-okhoz: 

Ellenőrzési számítás helyett „ellenőrzési területszámitásu-t kell használni. 

258 . §-hoz: 

A 157. §. negyedik bekezdésében foglaltak esetén az 1 : 5 7 6 0 méretarányú 
térképlapokon az ürestér területét mindenkor a térképlapokon jelentkező egyes szel-
vények szerint kell kiszámítani és az ellenőrzési területszámitásban kitüntetni. 

297 . §-hoz: 

A kataszteri birtokivek „Jegyzet" rovatába a 286. §-ban felsorolt bejegy-
zéseket be kell vezetni. 

305 . §-hoz: 

A földrészletek helyrajzi számait a térképekbe a részletszámozás gondos meg-
vizsgálása után, azonban még területszámitást előzőleg (az esetleg szükséges kap-
csolásokkal) kell fekete tussal bejegyezni. M. kir. pénzügyministeriamnak 1910. évi 
március hó 10-én 19.850. szám alatt kelt körrendelete (15. oldal ötödik bekezdés). 

331. §. 1. pontjához: 

A 147. §. értelmében felvett hibaiveket is az eredeti térképekhez kell 
csatolni. 

336. §-hoz: 

Oly kivételes esetekben, midőn egyes községek részletszámozása a 231. §-ban 
jelzett felhatalmazás alapján a felügyelőség állomásán és helyiségében történik, ezen 
munkálatot nem csupán a megállapított hivatalos órák alatt, hanem az egész munka-
nap felhasználásával kell teljesíteni. M. kir. pénzügyministeriamnak 1907. évi április 
hó 30 -án 43.641 szám alatt kelt körrendelete. 

25. és 43. számú térkép és kirajzolási mintához: 

Lakóházaknak homlokzatvonallal, faházaknak pedig átlószerű kirajzolással 
való jelzését a térképen mellőzni kell. 
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