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Alkalmazott jelölések 
 

a = az ellipszoid fél nagytengelye 
b = az ellipszoid fél kistengelye 
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=′ε ; az ellipszoid második numerikus excentricitása 
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= ; az ellipszoid harmadik numerikus excentricitása 

 
Φ = ellipszoidi földrajzi szélesség 
Φn = a normálparalelkör ellipszoidi földrajzi szélessége 
Λ = ellipszoidi földrajzi hosszúság 
Λo = a vetületi kezdőpont ellipszoidi földrajzi hosszúsága  
R = a Gauss-gömb sugara 

Φ
aN

22 sin1 ε−
= ; harántgörbületi sugár 

φ = gömbi földrajzi szélesség 
φ’ = gömbi segéd földrajzi szélesség 
φo= a vetületi kezdőpont gömbi földrajzi szélessége 
φn= a normál paralelkör gömbi földrajzi szélessége 
λo = a vetületi kezdőpont gömbi földrajzi hosszúsága 
λ = gömbi földrajzi hosszúság 
λ’ = gömbi segéd földrajzi hosszúság 
α = azimut az ellipszoidon vagy a gömbön 
β = 90o – φ; gömbi pólustávolság 
β’ = 90o – φ’; gömbi segéd pólustávolság 
δ = irányszög 
∆ = második irányredukció vagy azimutredukció 
γ  = tájékozási állandó 
ρ = analitikus szögegység 
x, y, z = térbeli derékszögű koordináták 
y, x = vetületi síkkoordináták 
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Bevezetés 
A magyar geodézia az alapfelületek és vetületi rendszerek sokaságát örököl-
te. A geodéziai alapok megújításának általában szakmai okai voltak, időnként 
azonban a politikai ösztönzések sem kizárhatók. Új vetületi rendszer beveze-
tését indokolhatja: 

• korszerűbb alapfelület bevezetése 
• új háromszögelési hálózat létesítése 
• a háromszögelési hálózat ismételt kiegyenlítése 
• nemzetközi kapcsolatok 
• a korábbi vetületi rendszer elavulása. 

Új alapfelület bevezetése akkor indokolt, ha új háromszögelési hálózatot he-
lyezünk el rajta, vagy nemzetközi kapcsolatok miatt van rá szükség. A beve-
zetésnek ilyenkor is csak akkor van értelme, ha a háromszögelési hálózatot 
összekapcsolják a csatlakozó terület hálózatával, majd a közös hálózatot 
együttesen kiegyenlítve helyezik el az új alapfelületen. Nem elég ugyanis 
csak az új alapfelület méreteit átvenni, ha annak elhelyezése nem egyezik 
meg a csatlakozó területen alkalmazott alapfelületével. 

Nem indokolt új vetületi rendszert bevezetni akkor, ha az alapfelületet és a 
háromszögelési hálózatot változatlanul megtartjuk. Szögtartó vetület geodézi-
ai célú bevezetése viszont a korábbi egyéb torzulású vetülettel szemben min-
dig indokolt. 

Dolgozatomban röviden összefoglalom a magyarországi kataszteri és topo-
gráfiai felmérésekben alkalmazott vetületi rendszerek legfontosabb jellemzőit. 
Részletesebb ismertetés honlapomon (Varga 2002a) található, ahol a vetületi 
egyenleteket is mellékelem, továbbá jellemzem a gyakorlatban alkalmazott 
korábbi és jelenlegi vetületi átszámítási módszereket. 

Összefoglalom azokat a megoldásokat, amelyeket a korábbi vetületi rendsze-
reink közötti átszámításokra dolgoztam ki a segéd földrajzi koordináták közötti 
közvetlen átmenettel. Magyarországon először végeztem vetületi átszámítást 
térbeli derékszögű koordináták felhasználásával. Szintén először alkalmaztam 
kétlépcsős modellt, amikor a koordináta-módszerhez hasonló eljárással ka-
pott koordinátákat egy újabb transzformációval tovább finomítottam. Vizsgál-
tam a koordináta-tengelyek és szelvényhálózatok másik vetületre vetítésekor 
fellépő látszólagos ellentmondásokat. Ez irányú kutatásaim eredményeit 
egyetemi doktori disszertációmban (Varga 1981a) tettem közzé. 

Az ellipszoidi számítások megkönnyítésére gömbi megoldásokat javasoltam. 
A számítógépek elterjedésével ezek jelentősége csökkent, egyszerűségük 
miatt azonban ezek közül kettőt – (Varga 1989) kívül – jelen dolgozatban is 
ismertetek. 

Vetülettani kutatásaim közben egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy a 
szakirodalmi felsorolással ellentétben nem létezik ivaniči vetületnélküli rend-
szer. Kiderítettem a téves megállapítás elterjedésének okait, és számítások-
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kal is igazoltam, hogy az ivaniči rendszer vetületnélküli maradt, vagyis nem 
váltották fel sztereografikus vetülettel. 

A GPS technika és a földrajzi információs rendszerek elterjedése a térképeket 
használókkal szemben növekvő követelményeket támaszt. Számításainkban 
ugyanis egyre gyakrabban fordulnak elő földrajzi koordináták, melyeknek 
használata vetületi rendszereink tulajdonságainak nem megfelelő ismerete 
esetén jelentős hibaforrássá válhat. A nem szakemberek számára furcsának 
tűnhet, hogy ugyanannak a terepi pontnak a földrajzi koordinátái a különböző 
vetületi rendszerekhez tartozó alapfelületeken mások és mások. 

Kutatásaim végső célja egy olyan programrendszer elkészítése volt, amellyel 
vetülettani ismeretek nélkül is – bármely irányban – elvégezhetők a hazai ve-
tületi rendszerek (és alapfelületeik) közötti átszámítások. Az algoritmusaimon 
alapuló szoftver (,,Vetület”) végül a BME Felsőgeodézia Tanszékén el is ké-
szült. 

Kutatásaim eredményeit beépítettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén folyó nappali és 
posztgraduális képzés elméleti és gyakorlati anyagába (Vetülettan, Különle-
ges vetületek, Magyarországi vetületi rendszerek c. tárgyak). Az egyetemi 
hallgatók számára készített számos segédanyagom a világhálón is elérhető 
(Varga 2000b; 2002a; 2002b; 2003b; 2004). Az eredmények másik hasznosí-
tási területe a térinformatika műszaki gyakorlati alkalmazásaiba történő be-
épülés (Detrekői et al. 1991). A ,,Vetület” programrendszert a nagy felhaszná-
lók (MOL, LRI, Magyar Honvédség) mellett számos vállalkozás is használja a 
mindennapi geodéziai gyakorlatban. 



Varga József: Vetületi rendszerek és átszámítások 

 7

1. A magyarországi vetületi rendszerek áttekintése 

1.1. Vetületnélküli rendszerek 

A Habsburg Birodalom XIX. század elején meginduló topográfiai és kataszteri 
felméréseinek megalapozására összefüggő háromszögelési hálózatot fejlesz-
tettek ki. A mérési eredményeket országonként (tartományonként) – a terület 
méreteitől függetlenül – egy-egy derékszögű síkkoordináta-rendszerben ábrá-
zolták. 

Az ellipszoidon levőnek elképzelt, összefüggő háromszögelési hálózat oldala-
inak hosszát síkhossznak tekintették, a síkháromszögek szögeit pedig az el-
lipszoidi szögekből az ún. húrredukcióval számították. A síkháromszögek 
szögzáróhibáját egyenletesen osztották szét a háromszögek belső szögei 
között. A kiegyenlítést kísérletező módszerrel (empirikusan) végezték.  

A szakirodalom szerint a síkra Cassini-féle vetülettel tértek át, bár a vetítés-
nek az itt alkalmazott módja nem tekinthető vetületnek a Cassini féle elv kö-
vetkezetlen alkalmazása miatt. Cassini vetülete ugyanis az ellipszoidnak 
olyan érintő elhelyezésű egyenlítői (transzverzális) hengervetülete, amely ál-
talános torzulású, de a kezdőpont meridiánján és az arra merőleges geodézi-
ai vonalakon hossztartó. 

Ezzel ellentétben a háromszögelési pontok síkkoordinátáit úgy számították, 
hogy a pontokat a kezdőpontból kiinduló sokszögvonalakba foglalták, azután 
a síkhosszakból és az azimutokból számították az oldalak meridián irányú és 
arra merőleges összetevőinek hosszát. Ezeknek az összegzésével nyerték az 
egyes pontok M-mel (Meridiane) és P-vel (Perpendickel) jelölt síkkoordinátáit. 

Mivel a hosszakat minden irányban redukció nélkül vitték át a síkra, az ábrá-
zolásnak ez a módja nem tekinthető Cassini-féle vetületnek, és nem is egyér-
telmű, mert a különböző útvonalakon számított koordináták között igen jelen-
tős ellentmondások adódtak. Az előbbiek miatt célszerűbb a ,,vetületnélküli 
rendszerek” elnevezés használata (Strenk, Varga 1986; Timár et al. 2006). 

A történelmi Magyarország területét három vetületnélküli rendszer fedte (1.1. 
ábra): 
 

1. Budai rendszer. Kezdőpontja a Gellért-hegy nevű háromszögelési 
pont. 

2. Nagyszebeni rendszer. Kezdőpontja a Vízaknai hegy (Vízakna) nevű 
háromszögelési pont. 

3. Ivaniči rendszer. Kezdőpontja az Ivanič zárdatorony háromszögelési 
pont. 

A budai rendszerben a szorosan vett Magyarország, a nagyszebeni rend-
szerben Erdély, az ivaniči rendszerben pedig Horvátország és a Szerémség 
területét ábrázolták. 
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1.1 ábra. Vetületnélküli rendszerek a történelmi Magyarországon 

A katonai topográfiában az első világháború végéig vetületnélküli rendszerek-
ben készült poliéder szelvényezésű térképeket használtak. Ezeken a térképe-
ken csak a földrajzi fokhálózat vonalai voltak feltüntetve, derékszögű koordi-
náta-hálózatot nem tartalmaztak. A világháborús tapasztalatokból okulva 
kezdték el a régi térképekre – azonos pontok felhasználásával – a sztereogra-
fikus kilométer-hálózatot felszerkeszteni. Később már sztereografikus vetület-
ben készültek a térképek a poliéder szelvényezés megtartásával. 

1.2. Kettős vetítés 

Magyarországon a nagyméretarányú felméréseknél is alkalmazott szögtartó 
vetületi rendszerek esetén mindig kettős vetítéssel tértek át az alapfelületi 
ellipszoidról a vetületi síkra. A Bessel-féle ellipszoidról előbb a Gauss-féle 
gömbi vetülettel (Gauss-féle igen kis hossztorzulású szögtartó gömbi vetület) 
annak simulógömbjére (Gauss-gömb, közepes sugarú gömb) vetítettek, majd 
arról valamilyen szögtartó vetülettel közvetlenül a síkra, vagy síkba fejthető 
felületre (1.2. ábra bal oldali része). A síkba fejthető felület mindig hengerpa-
lást volt. A kettős vetítést az indokolta, hogy a számításokat egyszerűbben 
lehetett elvégezni, mintha az ellipszoidról közvetlenül vetítettek volna a képfe-
lületre. A kettős vetítést geodéziai célból világviszonylatban Magyarországon 
alkalmazták először. 

A régi magyarországi kettős vetítésnél a simulógömb (Gauss-gömb) a Gellért-
hegy nevű háromszögelési pont ellipszoidi megfelelőjén átmenő meridián 
(Gellért-hegyi meridián) és a normálparalelkör metszéspontjában – az ellip-
szoid gömbi vetületének kezdőpontjában – simul másodfokúan az ellipszoid-
hoz. A két felület (az ellipszoid és a gömb) egy nyolcashoz hasonló térgörbé-
ben metszi egymást. Az erdélyi kettős vetítésnél az előbbi normálparalelkör 
és a Kesztej-hegy nevű háromszögelési pont ellipszoidi megfelelőjén átmenő 
meridián metszéspontjában simul a gömb az ellipszoidhoz. 
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1.2. ábra. Magyarországi kettős vetítések 

 
1.1. táblázat. Az ellipszoid gömbi vetületeinek állandói 
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A normálparalelkör gömbi földrajzi szélességét vették fel kerek értékben: 

nϕ  = 46º 30’ 0,000 00”, 

és ehhez számították az ellipszoidit: 

nΦ = 46º 32’ 43,410 41”. 

Valószínűleg azért a gömbi szélességet vették fel kerek értékűnek, hogy a 
későbbiekben gyakrabban előforduló gömbi számításoknál egy könnyen meg-
jegyezhető adattal dolgozhassanak Ez a földrajzi szélesség nem felel meg 
sem a történelmi Magyarország, sem a Habsburg Birodalom közepes földrajzi 
szélességének. A kettős vetítés bevezetésének idején az Osztrák–Magyar 
Monarchiával még nem számolhattak, és Magyarországon kívül abban az 
időben máshol nem is alkalmazták. A régi gömbi vetület állandóit az 1.1. táb-
lázat bal oldalán foglaltam össze. 

A háromszögelésben a mért szögeket ellipszoidinak tekintették, és a gömbre 
történő áttéréskor azimutredukciót nem alkalmaztak. Az ellipszoid gömbi vetü-
leteinél az irányredukciót nevezik azimutredukciónak. Így a vízszintes szög-
méréseket gyakorlatilag a Gauss-gömbön mérteknek tekintették. Az 
azimutredukció maximális értéke 50 km-es távolságban is csak 0,008” volt, 
ami csupán ±2 mm lineáris ingadozásnak felel meg. A lineármodulus legna-
gyobb eltérése az egységtől az ország akkori területén is csak 1/4 millió volt. 
Magyarország mai területén ezek az értékek lényegesen kisebbek (Hazay, 
1964; Homoródi, 1953). 

A hazai vetületi alapok 1972.-évi megújításakor a hagyományoknak megfele-
lően ismét kettős vetítést és hengervetületet alkalmaztak. Most a GRS67 
(IUGG67) ellipszoidról vetítettek előbb egy újabb simulógömbre (új Gauss-
gömb), majd arról egyetlen ferdetengelyű redukált hengervetülettel (egységes 
országos vetület EOV) a síkra (1.2. ábra jobb oldali része)(Joó 1972a; 
1972b). Természetesen itt is szögtartó vetítést alkalmaztak a vetítés mindkét 
lépésében. A gömb és az ellipszoid áthatását szemléletesen mutatja 
(Kratochvilla 2003). Az új kettős vetítés állandóit az 1.1. táblázat jobb oldalán 
foglaltam össze. 

Az újabb kettős vetítésnél az ellipszoidi normálparalelkör földrajzi szélességét 
vették fel kerek értékűnek; 

nΦ = 47º 10’ 0,000 00”, 

és ehhez számították a gömbi szélességet: 

nϕ  = 47º 07’ 20,057 80”. 

Ezeket az adatokat az ország mai közepes földrajzi szélességében vették fel, 
így az új gömbi vetület torzulási viszonyai a korábbinál is kedvezőbben ala-
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kulnak. A lineármodulus legnagyobb eltérése az egységtől az ország mai te-
rületén csupán 1/30 millió. 

A hagyományoknak megfelelően most is a Gellért-hegy nevű háromszögelési 
pont gömbi megfelelőjén átmenő meridiánt választották kezdőmeridiánnak. 
Ennek vonala az újabb alapfelület miatt természetesen kis mértékben eltér a 
korábbi simulógömbön levő Gellért-hegyi meridiántól. 

Az EOV kezdőpontja a Gellért-hegyi meridián 

Oϕ  = 47º 06’ 0,000 00” 

földrajzi szélességgel jellemzett helyén van, ami – a különböző alapfelületek 
miatt – csak számszerűen egyezik meg a hengervetületi középső rendszer 
(HKR) (1.2.2. szakasz) vetületi kezdőpontjának szélességével. Ez a pont      
1’ 20,057 8”-cel van délebbre a normálparalelkörtől. Semmi sem indokolja, 
hogy a vetületi kezdőpontot nem a normálparalelkörnél vették fel. Lehet, hogy 
ez is a hagyományokhoz való ragaszkodásnak köszönhető, mivel a vetületi 
rendszerek kezdőpontjai korábban sem estek egybe az ellipszoid gömbi vetü-
letének kezdőpontjával. A korábbi kettős vetítésnél az egybeesést nem is le-
hetett volna biztosítani, mert a vetületi rendszerek kezdőpontjai távol voltak a 
normálparalelkörtől. 

Mindegyik gömbi vetületnél az alábbi összefüggések segítségével számítjuk 
az ellipszoidi koordinátákból a gömbi földrajzi koordinátákat. 

2
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A megoldáshoz szükséges állandók az 1.1. táblázatban találhatók. 
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n
∆Λ λ

=  és  ∆ΛΛΛ O += . (1.5) 

(1.4)-ben az ismeretlen (Φ ) az egyenlet mindkét oldalán szerepel, ezért foko-
zatos közelítéssel határozható meg. Első lépésben a gyökjel alatti nevezőt k-
val helyettesíthetjük, mert ε ≈ 0 és n ≈ 1. Az így kapott Φ -t az egyenlet jobb 
oldalába behelyettesítve Φ -re egy jobban közelítő értéket kapunk. A fokoza-
tos közelítést akkor hagyjuk abba, amikor a kapott Φ  érték az előzőtől a 
megkívánt számítási élességet figyelembe véve már nem különbözik. 

Az ellipszoidi és a gömbi földrajzi szélesség közötti átszámításra átszámító 
sorok és táblázatok is rendelkezésre állnak. A régi gömbi vetület sorai pl. 
(Hazay 1954)-ben, az átszámító táblázat (Marek–Hoffmann táblázat) 
(Fasching 1909)-ben találhatók meg. Az új gömbi vetülethez táblázatot már 
nem szerkesztettek, az átszámító sorok (Szabályzat 1975)-ben találhatók. 

1.2.1. Sztereografikus vetületek 

A XIX. század közepi (1857) első kettős vetítéskor a Bessel-ellipszoidról 
előbb simulógömbre (régi Gauss-gömb), majd onnan előbb a szorosan vett 
Magyarország területén, később Erdélyben is egy-egy sztereografikus vetület-
tel tértek át a gömböt érintő síkra. A budapesti rendszerrel a szorosan vett 
területet, a marosvásárhelyi rendszerrel pedig az ún. Király-hágón túli terüle-
teket képezték le. A budapesti rendszerben a Gellért-hegy, a marosvásárhelyi 
rendszerben a Kesztej-hegy nevű háromszögelési ponti gömbi megfelelője a 
vetületi kezdőpont. A síkkoordináta tengelyek a vetületi kezdőpontokon átme-
nő kezdőmeridánok (x tengelyek) és az azokra merőleges geodéziai vonalak 
(y tengelyek) képei. Az x tengelyek pozitív ága délre, az y tengelyek pozitív 
ága nyugatra mutat (DNy-i tájékozás). A budapesti sztereografikus vetület 
kezdőpontja (a Gellért-hegy pont gömbi megfelelője) a Gellért-hegyi meridián 

φO = 47o 06’ 21,137 2” 

földrajzi szélességű pontja. 

Az 1930-as években Budapest városmérése céljára új háromszögelési háló-
zatot fejlesztettek ki. Az önálló hálózat több pontja része az országos három-
szögelési hálózatnak is. A régi Gauss-gömbön kifejlesztett városi háromszö-
gelési hálózatot sztereografikus vetítéssel vitték át a síkra. Ezt nevezzük bu-
dapesti önálló városi rendszernek (BÖV). A budapesti önálló hálózat azóta is 
minden gyakorlati követelménynek megfelelt (Pl. a metró építésének irányítá-
sa). 

Az alapfelületet, a vetületi kezdőpontot és a koordináta-tengelyek tájékozását 
tekintve a BÖV megegyezik a budapesti sztereografikus (országos) vetületi 
rendszerrel. Az egyes rendszerekben a síkkoordináták a háromszögelési há-
lózatok különbözősége miatt kis mértékben mégis eltérnek egymástól, ezért 
közöttük az átszámítás csak mindkét rendszerben ismert koordinátájú pontok 
(azonos pontok) felhasználásával – nem szabatos módon – végezhető. 
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1935-től tértek át a katonai sztereografikus koordináták alkalmazására. A bu-
dapesti rendszerben 500 000 m-ből, a marosvásárhelyi rendszerben 600 000 
m-ből vonták ki a sztereografikus koordinátákat. Az így kapott katonai szte-
reografikus koordináta-rendszer tájékozása DNy-iból ÉK-ivé vált, és meg-
szűntek a negatív előjelű koordináták. Az ivaniči rendszerben a vetületnélküli 
koordinátákat vonták ki 400 000 m-ből. Ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, 
hogy utána az ivaniči rendszert is a sztereografikus vetületi rendszerek közé 
sorolták. A téma részletesebb kifejtése dolgozatom 5.3. fejezetében található. 

1.2.2. Ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek 

Fasching Antal a ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek (hengervetü-
let északi rendszer: HÉR, hengervetület középső rendszer: HKR, hengervetü-
let déli rendszer: HDR) bevezetésekor a korábbi Gauss-gömböt fogadta el 
alapfelületnek (1.2. ábra). Három vetületi rendszer bevezetésére azért került 
sor, mert nem engedtek meg kilométrenként 10 cm-nél nagyobb hossznöve-
kedést. Ez az 1/10 000 hányadossal jellemzett hossztorzulási viszony, – mint 
a geodézia vetületekkel szemben előírt követelmény – később a geodéziai 
szakirodalomban gyakran visszaköszön, annak ellenére, hogy csak 
Faschingnak sikerült teljesítenie. Hasonló követelmények esetén a korabeli 
Magyarországon sztereografikus vetületből is legalább nyolcat kellett volna 
bevezetni. Új EOV vetületünknél célszerűségi okokból az ország egyes terüle-
tein ennek a torzulásnak több mint a kétszeresét is megengedjük. 

Fasching a Gellért-hegy pont ellipszoidi, és ezzel gömbi koordinátáit, valamint 
a háromszögelési hálózat tájékozását is kis mértékben megváltoztatta, és 
ezután vetített a hengerpalástokra. A terepi pontok korábbi sztereografikus 
koordinátáit az addig elkészült kataszteri felmérések miatt nem lehetett meg-
változtatni. Ezek után valamely pont hengervetületi és sztereografikus koordi-
nátáiból az alapfelületi koordinátákat kiszámítva más-más értékeket kapunk. 
A tájékozások különbözősége miatt a korábbi és az újabb Gellért-hegyi meri-
dián a Gauss-gömbön a Gellért-hegy ponton átmenő két gömbi főkörként 
(ortodróma vagy geodéziai vonal) jelentkezik. 

Az indokolatlan módosítások a későbbiekben sok zavart okoztak, mivel az 
állami földméréssel szemben a katonai felmérés csak a Gellért-hegy pont 
alapfelületi koordinátái megváltozásának következményeit vette figyelembe, a 
tájékozási különbséget viszont nem. 

A hengervetületi rendszerek vetületi kezdőpontjait – a budapesti sztereografi-
kus vetületéhez hasonlóan – a Gellért-hegyi meridiánon vették fel, de a Gel-
lért-hegy pont vagy az ellipszoid gömbi vetületének kezdőpontja egyik hen-
gervetületi rendszernek sem lett a kezdőpontja. A hengervetületi rendszerek 
vetületi kezdőpontjai a Gellért-hegyi meridiánon: 

HÉR φO = 48o 40’ 02,000 0”, 

HKR φO = 47o 06’ 00,000 0”, 

HDR φO = 45o 31’ 59,000 0”. 
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A három hengerpalást a vetületi kezdőpontokban a Gellért-hegyi meridiánra 
merőleges ortodrómákon (segédegyenlítőkön) érinti a Gauss-gömböt.  

Fasching vizsgálatai szerint a normálparalelkör földrajzi szélességét célsze-
rűbb lett volna 

nϕ  = 46º 53’ 0,000 00” 

re változtatni, de mivel az ellipszoidi és a gömbi földrajzi szélességek közötti 
átszámításra szolgáló Marek–Hofmann-féle táblázat helyett nem akartak újat 
készíteni, megtartották a korábbi adatot. 

A hengervetületek bevezetésekor Fasching a svájci példát követte, ahol 1903-
ban vezettek be ferdetengelyű süllyesztett szögtartó hengervetületet. Svájc 
földrajzi kiterjedése megengedte egyetlen vetületi rendszer alkalmazását. 

A volt Csehszlovákia saját vetületi rendszerének a két világháború közötti be-
vezetésekor a magyar gyakorlatot követve szintén kettős vetítést alkalmaztak. 
A Bessel-ellipszoidról előbb annak simulógömbjére, majd onnan ferdetenge-
lyű süllyesztett kúpvetülettel vetítettek (Křovák-féle vetület) a síkra. Ferdeten-
gelyű kúpvetület bevezetését Csehszlovákia gömbi segéd paralelkör menti 
elnyúlt alakja indokolta. Az ellipszoidi kezdőmeridiánt és a normálparalelkört a 
helyi viszonyoknak megfelelő fokhálózati vonalakon vették fel. 

1.2.3. Egységes országos vetület (EOV) 

Az EOV-n ábrázolt háromszögelési hálózat mérési anyaga lényegében azo-
nos a FAGH (Felületi Asztrogeodéziai Hálózat) mérési anyagával. A FAGH a 
Kraszovszkij-ellipszoidon helyezkedett el. A FAGH-tól való elszakadást úgy 
érték el, hogy az EOV alapfelületéül az IUGG1967 referencia ellipszoidot vá-
lasztották, és ezen önállóan helyezték el a háromszögelési hálózatot 
(Földváryné 1989). 

Az EOV az IUGG1967 ellipszoid ferde elhelyezésű redukált (süllyesztett) 
szögtartó hengervetülete. A ferde elhelyezésű képfelületi henger a vetületi 
kezdőponton átmenő, és a Gellért-hegyi meridiánra (kezdőmeridián) merőle-
ges segédegyenlítőre szimmetrikusan elhelyezkedő két segédparalelkörön 
metszi az alapfelületi gömböt. Vetületi kezdőpont a kezdőmeridiánnak a 

φO = 47o 06’ 0,000 0” 

földrajzi szélességgel jellemzett pontja. A képfelület süllyesztését az érintő 
elhelyezésre vonatkozó síkkoordináták 

mO = 0,999 93 

vetületi méretarány-tényezővel történő szorzásával érjük el. Két érintő elhe-
lyezésű képfelületi hengert kellett volna alkalmazni, ha most sem engedtek 
volna meg a hossz 1/10 000-ed részénél nagyobb hossztorzulást. Valószínű-
leg azért tettek engedményt, hogy a későbbiekben a két rendszer csatlakozá-
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sa környékén ne kelljen állandóan vetületi átszámításokat végezni. Az egyet-
len vetületi sík egyik nagy előnye, hogy az ország területét numerikusan egy-
értelműen ki lehet számítani. Hátrányként viszont az ország legészakibb és 
legdélibb körzeteiben el kell viselni a nagyobb hossztorzulásokat (+26 cm/km, 
+23 cm/km). 

A hagyományokhoz való ragaszkodásnak köszönhető, hogy a kettős vetítés 
helyett nem valamelyik közvetlen ellipszoidi vetületet vezették be. Ebben az 
időben a számítástechnika fejlettsége miatt a kettős vetítés a gyakorlatban 
már nem jelentett könnyebbséget. 

A nagyméretarányú felmérésben a Gauss–Krüger vetület alkalmazását egyér-
telműen el lehetett vetni a szükséges jelentős számú vetületi sáv miatt. Leg-
alább két darab 3º-os sávra lett volna szükség ahhoz, hogy a torzulások ne 
haladják meg az EOV-ben érvényeseket. Ha pedig ragaszkodtak volna a 
nemzetközi sávbeosztáshoz, négy sávval lehetett volna ugyanezt a célt elérni. 
A csatlakozások környékén állandóan átszámításokat kellett volna végezni, 
és a topográfiai felmérésekhez a terület egészén a szélesebb (6º-os) és a 
keskenyebb (3º-os) sávok között is gyakran kellene átszámítani. EOV-ben 
viszont a nagyméretarányú és a topográfiai térképek egyetlen vetületi síkon 
(egy koordináta-rendszerben) ábrázolják az ország egész területét. 

Gauss–Krüger vetületen az ország területét csak az egyes vetületi sávokon 
ábrázolt tartományok területének összegzésével lehet kiszámítani. Ehhez sá-
vonként, az országhatáron és a sáv szegélymeridiánja mentén község vagy 
fekvéshatárokon (belterületi, külterületi vagy különleges külterületi határ) vé-
gighaladó vonalakon kell a területszámítást előírni. A szegélymeridián menti 
vonalat a későbbiekben sem szabad megváltoztatni, mert akkor az ország 
nyilvántartott területe is megváltozik. Ezen a vonalon a pontok koordinátáit a 
szomszédos vetületi sávokon is ki kell számítani. 

Hasonlóképpen el lehetett vetni az ellipszoid általános elhelyezésű közvetlen 
sztereografikus vetületét, a Roussilhe-féle vetületet. Ilyen vetületet alkalmaz-
nak például Lengyelországban és Romániában. Középponti elhelyezésű, érin-
tő változatot választva a legtávolabbi területeken a hossznövekedés elérné a 
km-enkénti 40 cm-t. Süllyesztett változatnál a vetületi kezdőpontban 20 cm-es 
kilométerenkénti hosszrövidülést kellene megengedni ahhoz, hogy a legtávo-
labbi pontokban ne legyen km-enként 20 cm-nél nagyobb hossznövekedés. 

Gyakorlatilag az EOV-éhez hasonló torzulási viszonyokat lehetett volna elérni 
az ellipszoid közvetlen síkvetületeivel, a Lambert-féle szögtartó kúpvetülettel, 
vagy a Hotine-féle szögtartó hengervetülettel (RSO Rectified Skew 
Orthomorphic). A Lambert-féle kúpvetületnél a képfelületi kúppalást tengelye 
átmegy az ellipszoid pólusain, és egy paralelkörön érinti, vagy két hossztartó 
paralelkörön metszi az ellipszoidot. Lambert-féle kúpvetületeket alkalmaznak 
például Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államok számos tagálla-
mában. A vetület paralelkör mentén hosszan elnyúló területek ábrázolására 
alkalmas. Ebben a vetületben is egyetlen vetületi síkon (egyetlen síkkoordiná-
ta-rendszerben) lehetett volna ábrázolni Magyarország területét az EOV-nek 
megfelelő torzulási viszonyok mellett. 
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A Hotine-féle hengervetület az egyenlítő vagy általános helyzetű ortodrómák 
mentén hosszan elnyúló, keskeny területsávok ábrázolására alkalmas. 
Hotine-féle hengervetületet használnak például Madagaszkár, vagy az USA-
ban az Alaszkai-félsziget és az annak folytatásában levő Aleut-szigetek ábrá-
zolására. Ez a vetület csak látszólag közvetlen ferdetengelyű hengervetülete 
az ellipszoidnak. Valójában ennél is kettős vetítéssel, szögtartó módon törté-
nik a vetítés, először egy simulógömbre, majd arról a gömböt érintő vagy 
metsző, általános helyzetű, kör keresztmetszetű henger palástjára. A számí-
tásokban nem lehet úgy elkülöníteni az ellipszoidi és a gömbi összefüggése-
ket, mint a nálunk alkalmazott kettős vetítésnél. 

A hengernek az ellipszoidhoz viszonyított elhelyezését meg lehet adni két 
ellipszoid felületi ponttal, vagy egy ponttal (kezdőpont) és az azon átmenő 
egyik irány azimutjával. A két pontot úgy veszik fel, hogy a rajtuk átmenő 
ortodróma az ábrázolandó, hosszan elnyúló terület középvonalában haladjon. 
A másik elhelyezésnél a kezdőponton átmenő ortodrómát indítják olyan 
azimuttal, hogy az az előbbi vonalon haladjon. A vetületi kezdőpontot általá-
ban a normálparalelkör és a kezdőmeridián metszéspontjában veszik fel. 

A Fasching-féle hengervetületek és az EOV a Hotine-féle hengervetületnek 
olyan speciális esetei, amikor az előbbi azimut 90º-kal egyenlő, vagyis a se-
gédegyenlítők derékszöget zárnak be a kezdőmeridiánnal. A külföldi vetület-
tani szakirodalomban, a Svájcban 1903-ban bevezetett hengervetületet és az 
EOV-t említik speciális Hotine-féle hengervetületként. Molnár és Timár bebi-
zonyították, hogy az EOV egy olyan Hotine-féle ferdetengelyű hengervetület-
tel helyettesíthető, ahol a vetületi rendszer kezdőpontja az ellipszoidi 
normálparalkörön van (Molnár, Timár 2002). 

Az EOV bevezetése előtt az ország területének teljes nagyméretarányú tér-
képezése még egyik vetületi rendszerben sem ment végbe. Így az ország 
nyilvántartott területe is folyamatosan változott, amikor egyes községek 
nagyméretarányú térképei egy újabb vetületi rendszerben elkészültek. Az 
EOTR (egységes országos térképrendszer) felmérés lesz az első, amelyik ezt 
a gyakorlatot megszünteti. EOTR-nek nevezzük az EOV rendszerű térképek 
szelvényrendszerét. 

Jelenleg nem csak a nagyméretarányú (kataszteri), hanem a polgári topográ-
fiai térképek is EOTR-ben készülnek. Korábban általában a kataszteri térkép-
ekétől eltérő vetületi rendszerekben és más szelvényrendszerben készültek a 
topográfiai térképek.  

1.3. Az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű hengervetületei 

A Gauss–Krüger vetület az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű (transzverzális) 
érintő hengervetülete. Az 1940-es évek elején a katonai hadvezetés a Ga-
uss–Krüger vetület mellett döntött. Ehhez háromszögelési hálózatunkat össz-
hangba hozták a környező országok háromszögelési hálózataival. Az új háló-
zatot lényegében újra el kellett helyezni a Bessel-ellipszoidon. Ezt a műveletet 
olyan elsőrendű pontok felhasználásával végezték, amelyeknek közép-
európai és a hazai elhelyezésű Bessel-ellipszoidi koordinátái is ismertek vol-
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tak. A földrajzi hosszúságokat a fiktív Ferro helyett a greenwichi meridiánra 
vonatkoztatták (Homoródi 1952). 

Végeredményül Bessel-ellipszoidra vonatkozó Gauss–Krüger koordinátákat 
számítottak, ezek a tüzér pontjegyzékekben található DHG koordináták 
(Deutsche Heeresgitter). A második világháború előtt Gauss–Krüger vetület-
ben csak német kiadású topográfiai térképek készültek, amelyeknek az újabb 
alapfelületekre történő – térinformatikai alkalmazásra megfelelő pontosságú – 
illesztését Timár Gábor és társai oldották meg (Timár et al. 2004). 

Az ún. kelet-európai szocialista országok közös vetületi rendszereként a Ga-
uss–Krüger vetületet fogadták el Kraszovszkij-ellipszoid alapfelülettel. Az 
ezen elhelyezett Egységes Asztrogeodéziai Hálózat (EAGH) a kelet-európai 
országok és a Szovjetunió európai részének csatlakoztatott és egységesen 
kiegyenlített elsőrendű háromszögelési hálózatát foglalja magában. Elneve-
zése: S-42 rendszer (System 1942). Az EAGH kiegyenlítésére két alkalommal 
került sor 1958-ban (EAGH-58) és 1983-ban (EAGH-83). 

Az országos háromszögelési hálózat pontjainak (I. – IV. rendű) koordinátáit a 
nagyméretarányú felmérések céljára is alkalmas 3º szélességű sávokon szá-
mították 15º, 18 º, 21º és 24º-os középmeridiánokkal. Később úgy döntöttek, 
hogy a vetület csak katonai célokat fog szolgálni, ezért két db. 6º-os sávra 
számították át a koordinátákat. A nemzetközi sávbeosztásnak megfelelően 
ezek közül egyik a 33. sáv 15º-os, másik a 34. sáv 21º-os középmeridiánnal. 
A Kraszovszkij-ellipszoid féltengelyeinek hossza: 

a = 6 378 245 m, 

b = 6 356 863,018 77 m. 

A NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás, valamint a GPS-
technika alkalmazása új egységes koordináta-rendszert kívánt meg, amit Ma-
gyarországon a WGS84-ellipszoidhoz mint alapfelülethez tartozó UTM-vetület 
biztosít. Az UTM-vetület az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű redukált szögtar-
tó hengervetülete. A meridián-ellipszisnél kisebb keresztmetszetű egyenes 
henger a vetületi sáv középmeridiánjára szimmetrikusan elhelyezkedő két 
torzulásmentes vonalon (normálellipszisek) metszi az ellipszoidot. A képfelü-
let süllyesztését az érintő elhelyezésre vonatkozó síkkoordináták 

mO = 0,999 6 

vetületi méretarány-tényezővel történő szorzásával érjük el. A sávszélesség 
itt is 6º-os, és a sávok középmeridiánjai is ugyanazok, mint a Gauss–Krüger 
vetületnél (Varga 2000a; 2002a). A WGS84 ellipszoid féltengelyeinek hossza: 

a = 6 378 137 m, 

b = 6 356 752,314 25 m. 
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2. A vetületi átszámítások szükségessége és módsze-
rei 

Amikor egy bizonyos területen egyidejűleg többfajta vetületi rendszert alkal-
mazunk, gyakran felmerül az átszámítás szükségessége. Hasonló a helyzet, 
amikor valamelyik vetületi rendszernek több sávja van (pl. a Gauss–Krüger 
vagy az UTM-vetületnek), mert ilyenkor a sávok csatlakozása környékén 
gyakran kell koordinátákat átszámítani. 

Általánosságban; amikor térképünk vetületi rendszere más, mint a rendelke-
zésre álló alappontoké, akkor méréseink eredményét transzformálnunk kell a 
térkép vetületi rendszerébe, hogy azon ábrázolni tudjuk. Hasonló helyzet áll 
elő, amikor másik vetületi sávban levő pontokra akarunk tájékozni, vagy sá-
vok csatlakozása környéki területrészt akarunk a másik vetületi sávon ábrá-
zolni. 

Zárt matematikai összefüggésekkel történő szabatos átszámításra csak az 
azonos alapfelületekhez tartozó vetületi rendszerek esetében van lehetőség, 
de csak akkor, ha a két vetületi rendszerben ugyanazon háromszögelési há-
lózatnak, ugyanabból a kiegyenlítésből származó pontjait ábrázoljuk. Ha 
ugyanis az egyik vetületről olyan pont koordinátáit számítunk át a másikra, 
amely más háromszögelési hálózathoz tartozik, akkor az átszámított koordi-
náták nem illeszkednek megfelelően a kérdéses vetületi síkon ábrázolt há-
romszögelési hálózat pontjai közé, tekintetbe véve a két hálózat különböző 
elhelyezéséből, tájékozásából, külön alapvonal-rendszeréből és egymástól 
teljesen független szögméréseiből adódó különbségeket. A háromszögelési 
hálózatnak újabb mérésekkel történő finomítása vagy új kiegyenlítése követ-
keztében ugyanis megváltoznak az alappontok alapfelületi és így vetületi sík-
koordinátái is (Hazay 1964). Hasonló következményekkel jár az alapfelület 
állandóinak megváltoztatása, még akkor is, ha a háromszögelési hálózatot 
egyébként nem változtatjuk meg. A hálózat tájékozásának megváltoztatása 
nem akadálya a szabatos átszámításnak (Varga 2003a). 

Ezt az eljárást koordináta-módszernek is nevezik, mert az egyik vetületi rend-
szerben adott síkkoordinátákból – az első vetület összefüggéseivel – a közös 
alapfelületre vonatkozó földrajzi koordinátákat, majd azokból – a másik vetület 
összefüggéseivel – síkkoordinátákat számítunk. 

Az elektronikus számítógépek megjelenése előtt – bonyolultsága miatt – ke-
rülték az átszámításnak ezt a módját. Helyette a redukciós módszert részesí-
tették előnyben, mert logaritmussal vagy mechanikus számológéppel a szük-
séges redukciókat gyorsan és megfelelő pontossággal tudták számítani. Mivel 
manapság a koordináta-módszer alkalmazása programozható zsebszámoló-
géppel sem okoz nehézséget, a redukciós módszernek már nincs létjogosult-
sága. 

Minden olyan esetben, amikor az előbbi feltételek közül bármelyik is nem tel-
jesül (más az alapfelület vagy a háromszögelési hálózat), az átszámítás csak 
korlátozott pontossággal, a mindkét rendszerben ismert koordinátájú ún. azo-
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nos pontok (kapcsolópontok) felhasználásával végezhető. A kiválasztott azo-
nos pontoktól függően kisebb nagyobb különbséggel mindig más és más ko-
ordinátákat kapunk. 

Ilyenkor egy helyes eljárás az lehetne, hogy az I. vetületen (amelyről az át-
számítást végezni akarjuk) a háromszögelési hálózat oldalai által bezárt szö-
gekből a szögredukciók segítségével kiszámítjuk az alapfelületre (pl. a gömb-
re) vonatkozó szögeket, és ezeket mérési eredményeknek tekintjük. Ezután 
mindkét vetületi rendszerben ismert koordinátájú alappontokból kiindulva, az 
átszámítandó pontok II. rendszerbeli koordinátáit a mérési eredményeknek 
tekintett és a II. rendszerbeli szögredukciókkal javított szögértékek alapján 
kiegyenlítéssel lehetne meghatározni. 

Ennél a módszernél feltételezzük, hogy az alapfelületi geodéziai vonalak által 
bezárt szögek különböző alapfelületek esetén is azonosak. Két ilyen eltérő 
háromszögelési hálózatot ábrázoló vetületi rendszer között az átszámítás 
nem tekinthető egyszerű vetületi átszámításnak, mert az eljárás nemcsak a 
vetületi átszámítást, hanem a háromszögelési hálózatok egymásba illesztését 
is megoldja, mégpedig annál pontosabban, minél pontosabbak az egyes há-
lózatok (Hazay 1964). A valamely alapfelületen levő különböző háromszöge-
lési hálózatok, vagy a különböző alapfelületeken elhelyezett háromszögelési 
hálózatok viszonyának vizsgálatára a hazai szakirodalomban számos elméleti 
példát lehet találni (Hazay 1955; Hőnyi 1967). 

Nehézkességük miatt – tudomásom szerint – az előbbi módszerekkel na-
gyobb területrészeken nem végeztek átszámításokat. Magyarországi körül-
mények között azért is nem volt szükség ilyen módszerű számításra, mert a 
korábbi és az új háromszögelési hálózatoknak a felsőrendű pontjai csaknem 
teljes egészében azonos pontok. A megfelelő sűrűségben rendelkezésre álló 
pontok között a további átszámításokra különböző módszereket dolgoztak ki, 
illetve ajánlottak: átszámítás torzulási együtthatókkal (Papp-féle eljárás), át-
számítás tájékozási állandókkal, átszámítás lineáris affin transzformációval, 
átszámítás általános hatványsorral stb. 

A Fasching-féle ferdetengelyű hengervetületek bevezetésekor a felsőrendű 
pontok budapesti sztereografikus koordinátáiból – az azonos alapfelület és 
háromszögelési hálózat miatt – koordináta-módszerrel számíthatták a hen-
gervetületi megfelelőiket. Az alacsonyabb rendű pontok átszámításának meg-
könnyítésére a sztereografikus négyzetmérföld (4000 x 4000 bécsi öl) sarok-
pontok és középpontok koordinátáit átszámították a megfelelő hengervetületi 
rendszerekbe, majd a szomszédos pontokat összekötő egyenes szakaszokra 
kiszámították a Papp-féle módszer torzulási együtthatóit. A koordinátákat ko-
ordináta-jegyzékekben, az együtthatókat hálózati rajzokon foglalták össze, 
ahonnan egy adott területre nézve a Papp-féle módszerű számításhoz szük-
séges kiinduló adatok közvetlenül rendelkezésre álltak (Papp 1950; 1951; 
Utasítás 1958). 

Mind a budapesti sztereografikus, mind a marosvásárhelyi sztereografikus 
vetület alapfelülete a régi magyarországi Gauss-gömb, és az ábrázolt három-
szögelési hálózatok is egybefüggnek; a szorosan vett magyarországi és az 
erdélyi rész külön kiegyenlítése miatt koordináta-módszerrel mégsem lehet 
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közöttük átszámítani. Hasonlóképpen nem lehet ilyen módon átszámítani a 
budapesti sztereografikus és a budapesti városi sztereografikus (BÖV) rend-
szerek között sem, a mérésekben és kiegyenlítésükben is különböző három-
szögelési hálózatok miatt. 

Csak azonos pontok felhasználásával lehet átszámítani kölcsönösen az újabb 
kori vetületi rendszerek (EOV, Gauss–Krüger, UTM) között, valamint az előbbi 
vetületi rendszerek bármelyikéből az összes korábbiba (vetületnélküli, STG, 
HÉR, HKR, HDR), mivel az alapfelületek és a háromszögelési hálózatok is 
különbözők. 

Az általános földmérési gyakorlatban még olyankor is, amikor a számítást 
koordináta-módszerrel is el lehetett volna végezni, gépiesen az azonos pon-
tok felhasználásán alapuló módszereket alkalmazták. Ilyenkor be kellett sze-
rezni az azonos pontok koordinátáit, és a kiválasztott pontoktól függően min-
den felhasználó kis mértékben más és más koordinátákat kapott, szemben az 
azonos pontokat nem igénylő és egyértelmű eredményt szolgáltató koordiná-
ta-módszerrel. 
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3. Ajánlott megoldások a koordináta-módszerrel vé-
gezhető átszámításokra 

Kihasználva azt a körülményt, hogy a korábbi vetületi rendszereink (STG, 
HÉR, HKR, HDR) alapfelülete a Bessel-ellipszoid simulógömbje, az átszámí-
tásokat a simulógömbök közvetítésével is el lehet elvégezni, szükségtelen az 
ellipszoid figyelembevétele. Észrevettem, hogy a számítás tovább egyszerű-
síthető, ha nem a valódi gömbi, hanem a gömbi segéd földrajzi koordináták 
között térünk át. 

A levezetett összefüggéseket előbb szakfolyóiratban (Varga 1981a), utóbb 
egyetemi doktori disszertációmban (Varga 1981b) hoztam nyilvánosságra, 
majd beépítettem a Vetülettan c. tantárgy anyagába is (Varga 1982a;1986; 
2003a). Levezettem az azonos alapfelülethez tartozó sztereografikus vetületi 
rendszerek közötti összefüggéseket is (Varga 1981a). A szakfolyóiratban 
olyan zsebszámológépre (Hewlett–Packard 65) írt programot is közöltem, 
amellyel a korábbi vetületi rendszereink közötti átszámítások tetszőleges vi-
szonylatban elvégezhetők. Később megbizonyosodtam arról, hogy a hazai 
sztereografikus vetületek között – a háromszögelési hálózat nem egyben tör-
ténő kiegyenlítése miatt – nem lehet koordináta-módszerrel átszámítani. 

A Bessel-ellipszoid és a korábbi vetületi rendszerek közötti közvetlen átszámí-
tási módszerek levezetései megtalálhatók (Szádeczky-Kardoss 1955)-ben. A 
számítások izometrikus földrajzi koordináták felhasználásával – a simulógömb 
kihagyásával – egy lépésben történnek. A budapesti sztereografikus és a fer-
detengelyű hengervetületek, valamint az alapfelületek közötti átszámítások 
térinformatikai felhasználásra alkalmas összefüggéseit Timár Gábor és szer-
zőtársai vezették le (Timár et al. 2003b). 

3.1. Átszámítás a ferdetengelyű érintő hengervetületi rend-
szerek között 

Az A PI PII poláris gömbháromszög felhasználásával két ferdetengelyű érintő 
hengervetületi rendszer (HÉR, HKR, HDR) között közvetlenül a segéd földraj-
zi koordináták között számíthatunk át. A Oϕ∆  a két vetületi kezdőpont földrajzi 
szélességének különbségét jelenti, ami megegyezik a két rendszer segéd-
egyenlítőinek síkjai által bezárt szöggel: 

Oϕ∆  = OIOII ϕϕ −  (3.1) 

A 3.1 ábra alapján a vetületi átszámítás a következő lépésekben történik: 

Az I. rendszer (pl. HKR) síkkoordinátáiból segéd földrajzi koordináták számí-
tása: 

2
arctg2' πϕ −= R

x

I

I

e , (3.2) 
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OI
I R

y
ρλ =' , (3.3) 

ahol Oρ  az analitikus szögegységet fokban. 

 
 

3.1 ábra. Átszámítás ferdetengelyű hengervetületi rendszerek kö-
zött 

Átszámítás a II. rendszer (pl. HÉR) segéd földrajzi koordináta-rendszerébe: 
'''' cossincoscossinsin IOIOIII λϕ∆ϕϕ∆ϕϕ += , (3.4) 

'

''
'
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II

II
II ϕ

λϕ
λ = . (3.5) 

Síkkoordináták számítása a II. vetületi síkon: 

O
II

II Ry
ρ
λ'

= , (3.6) 









+=

24
tgln

'
II

II Rx ϕπ . (3.7) 

A Oϕ∆  értéke az átszámítás irányától függően: 
HÉR-ből HKR-be Oϕ∆ =  -1o 34' 2", 
HKR-ből HÉR-be Oϕ∆ = +1o 34' 2", 
HKR-ből HDR-be Oϕ∆ =  -1o 34' 1", 
HDR-ből HKR-be Oϕ∆ = +1o 34' 1".  
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A ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek közötti átszámításra 
(Csepregi, Soha 1983)-ban y-ra és x-re közvetlen átszámító egyenleteket ta-
lálunk. 

3.2. Átszámítás a budapesti sztereografikus rendszer és a 
ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek között 

A budapesti sztereografikus- és a három ferdetengelyű érintő hengervetületi 
rendszerünk alapfelülete és háromszögelési hálózata azonos, tehát a közöt-
tük végezhető vetületi átszámításokra a koordináta-módszer alkalmazható. 
Ennek ellenére a változatlan háromszögelési hálózatnak a Fasching által 
végzett újbóli tájékozását figyelembe kell venni: 

"44,6=−= hsz ααγ , (3.8) 

ahol γ  a sztereografikus és a hengervetületi koordinátákból számítható 
azimutok különbségét jelenti a Gellért-hegy pontban. 

3.2.1. Átszámítás ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerből 
budapesti sztereografikus vetületi rendszerbe 

A 3.2. ábrán az A pont hengervetületi '' , II λϕ  segéd földrajzi koordinátái és a 
Gellért-hegy ponton (G) átmenő segédegyenlítőre, valamint a PII  PII

' átmérőre 
vonatkozó '' , IIII λϕ  segéd földrajzi koordinátái között az A PI  PII  poláris gömb-
háromszög felhasználásával számíthatunk át. A Oϕ∆  a vetületi rendszer kez-
dőpontok Oϕ  földrajzi szélességeinek különbsége. 

 
 

3.2. ábra. Átszámítás sztereografikus és ferdetengelyű érintő hen-
gervetület között 
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Számítsunk először ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerből (pl. HKR) 
budapesti sztereografikus vetületi rendszerbe! A síkkoordinátákból itt is a 
(3.2-3.5) összefüggésekkel számítjuk a hengervetületre vonatkozó segéd 
földrajzi koordinátákat ( '' , IIII λϕ ), majd azokból a Gellért-hegy ponton átmenő 
segédegyenlítőre vonatkozóan előzetes koordinátákat számítunk a transzver-
zális sztereografikus vetület egyenleteivel: 

''

''

coscos1
sincos2)(

IIII

IIII
II Ry

λϕ
λϕ

+
= , (3.9) 

''

'

coscos1
sin2)(

IIII

II
II Rx

λϕ
ϕ

+
= . (3.10) 

A két vetületi rendszer közötti tájékozási különbséget úgy vehetjük figyelem-
be, hogy a sztereografikus vetületi síkon a vetületi kezdőpontról az átszámí-
tandó pontra menő irány irányszögéhez 6,44”-et hozzáadunk: 

)(
)(arctg)(

II

II
II x

y
=δ , "44,6)( += IIII δδ . (3.11) 

Az átszámítandó pont és a vetületi kezdőpont távolsága a vetületi síkon: 

22'
IIIIII xyp += , (3.12) 

Majd az eredményül kapott sztereografikus koordináták: 

,sin'
IIIIII py δ=  IIIIII px δcos'= . (3.13) 

A Oϕ∆  értéke valamelyik ferdetengelyű hengervetületből a budapesti sztereo-
grafikus vetületi rendszerbe számításnál: 

 
HÉR-ből Oϕ∆ = - 1o 13' 40,8628", 
HKR-ből Oϕ∆ = +    20' 21,1372", 
HDR-ből Oϕ∆ = +1o 54' 22,1372". 

3.2.2. Átszámítás budapesti sztereografikus vetületi rendszerből 
ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerbe 

A síkkoordinátákból először számítjuk az átszámítandó pont '
Iβ  segéd pólus-

távolságát és a vetületi kezdőpontról az átszámítandó pontra menő irány Iδ  
irányszögét: 

R
xy II

I 2
arctg2

22
' +
=β  (3.14) 
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I

I
I x

yarctg=δ . (3.15) 

A sztereografikus irányszögből számítható az új tájékozásnak megfelelő 
azimut: 

IIα  = Iδ  - 6,44" ± 180o, (3.16) 

majd a hengervetületre vonatkozó segéd földrajzi koordináták. 

IIOIOIII αϕ∆βϕ∆βϕ coscossinsincossin ''' += , (3.17) 

'

'
'

cos
sinsinsin

II

III
II ϕ

αβ
λ = . (3.18) 

A hengervetület vetületi egyenleteivel: 

O
II

II Ry
ρ
λ'

−= , (3.19) 









+−=

24
tgln

'
II

II Rx ϕπ . (3.20) 

A koordináták előjelét a DNy-i tájékozás miatt kell megváltoztatni. 

Budapesti sztereografikus vetületből valamelyik ferdetengelyű érintő henger-
vetületi rendszerbe végezve az átszámítást: 

 
HÉR-be Oϕ∆ = +1o 13' 40,8628", 
HKR-be Oϕ∆ =  -    20' 21,1372", 
HDR-be Oϕ∆ = - 1o 54' 22,1372". 
 

Bácsatyai László egyszerű összefüggéseket vezetett le a budapesti sztereo-
grafikus koordináták és a gömbi földrajzi koordináták közötti közvetlen átszá-
mításra (Bácsatyai 1993b; 2005).  

3.3. Gauss–Krüger (UTM) vetületi átszámítások 

A Gauss–Krüger és az UTM vetületi számításokat a személyi számítógépek 
megjelenése előtt csaknem kizárólag táblázatok segítségével végezték. A 
korábbi egyszerűbb összefüggéseket sorbafejtéssel tették táblázatok készíté-
sére alkalmassá. Kezdetben, amikor számítógépi programokat írtak, nem ke-
resték meg az eredeti összefüggéseket, hanem a sorokat kezdték el progra-
mozni. Olyan kezdetleges programokat is írtak, ahol a számításhoz a táblá-
zatnak valamelyik sorát kellett bevinni. 

A vetületi szabályzatok jelenleg is csak az egyenletek sorbafejtett alakját ad-
ják meg (Utasítás 1989). A korábbi szakirodalomban találtam meg azokat a 
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kényelmesebben programozható összefüggéseket, amelyek a számítógépek 
megjelenése előtt nem véletlenül mellőzött függvényeket is tartalmaznak (pl. 
ln x, sh x, ch x) (Krüger 1912). Az egyenletekbe a megfelelő helyekre beírtam 
az m0 vetületi méretarány-tényezőt, amelybe Gauss–Krüger vetületnél 1-et, 
UTM vetületnél pedig 0,999 6-ot kell behelyettesíteni. A Gauss–Krüger és az 
UTM vetületen kívül az ellipszoid bármelyik egyenlítői (transzverzális) elhe-
lyezésű szögtartó hengervetületére alkalmazhatók az összefüggések. 

Külön készítettek táblázat-oldalakat a vetületi sávok közötti átszámításokra is 
(Hazay, Tárczy-Hornoch 1951). Manapság ilyenkor célszerűbb az egyik vetü-
leti sávra vonatkozó síkkoordinátákból előbb alapfelületi koordinátákat, majd 
azokból egy másik sávra vonatkozó síkkoordinátákat számítani. Valójában az 
egyik középmeridiánhoz rendelt koordináta-rendszerből számítunk át egy má-
sikhoz tartozóba. Sávszélességet nem kell megadni és a középmeridián föld-
rajzi hosszúsága is tetszőleges (nem kerek fokérték is) lehet. 

Egyszerű módszereket dolgoztam ki a Gauss–Krüger (UTM) vetületi számítá-
sokhoz a meridián ívhosszának és valamely pont középmeridiánon levő 
(ortodrómával kimetszett) talppontjának meghatározására (Varga 1983a). A 
meridián ívhosszának meghatározására Szádeczky-Kardoss Gyula ad jól fel-
használható összefüggéseket (Szádeczky-Kardoss 1956). A Gauss–Krüger 
vetületben készült katonai topográfiai térképek tartalmának az újabb alapfelü-
letekre történő – térinformatikai alkalmazásra megfelelő pontosságú – illesz-
tését Timár Gábor és társai oldották meg (Timár et. al. 2003c). Egységes ösz-
szefüggéseket vezettem le az ellipszoid érintő és metsző elhelyezésű 
Lambert-féle szögtartó kúpvetületének koordináta-számításaira is (Varga 
1983b; 1990). Kúpvetületekkel kapcsolatos vizsgálatokról társszerzőkkel is 
jelent meg folyóiratcikkem (Timár et. al. 2003a). Mivel Magyarországon geo-
déziai célokra kúpvetületeket nem alkalmaztak, jelen dolgozatomban ezekre 
nem térek ki. 

3.3.1. Ellipszoidi koordinátákból Gauss–Krüger (UTM) síkkoordi-
náták számítása 

A Φ, Λ ellipszoidi földrajzi koordinátákból a Gauss-féle szögtartó gömbi vetü-
let – földrajzi elhelyezésre értelmezett (k = n = 1) – egyenleteivel előbb gömbi 
koordinátákat számítunk (1.1-1.2) (Krüger 1912): 

   ,
2

2
sin1
sin1

24
tg  arctg 2 π

ε

ε
επϕ −

























+
−







 +=

Φ
ΦΦ  (3.21) 

OΛΛλ −= , (3.22) 

ahol OΛ  a középmeridián földrajzi hosszúsága, ε  pedig az ellipszoid első 
numerikus excentricitása. A továbbiak részletezése nélkül: 
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=  (3.31) 

valamint a és b az ellipszoid féltengelyeinek hosszát jelöli. Az α2 - α8 és az R 
állandókat az alapfelületi ellipszoid függvényében csak egyszer kell kiszámí-
tani. Az eredményül kapott x és y koordinátákból Gauss–Krüger vetület ese-
tén, magyarországi alkalmazásra: 

X = x, 

Y = y + 3 500 000 m a 33. sávban (15o-os középmeridánnal), 

Y = y + 4 500 000 m a 34. sávban (21o-os középmeridánnal). 

Y irányú eltolást azért alkalmaznak, hogy elkerüljék a negatív előjelű koordi-
nátákat. X irányban nincs szükség eltolásra, mert az egyenlítőtől É-ra az x 
koordináta mindig pozitív előjelű. 
 

R = 6 367 558,500 m, 
α2 = 8,376 117 EE-04, 
α4 = 7,606 3 EE-07, 
α6 = 1,2 EE-09, 
α8 = 0. 
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UTM vetület esetében, magyarországi alkalmazásra: 

N = x, 

E = 33 U + y + 500 000 m a 33. sávban (a 48o északi szélességtől É-ra), 

E = 33 T + y + 500 000 m a 33. sávban (a 48o északi szélességtől D-re). 

E = 34 U + y + 500 000 m a 34. sávban (a 48o északi szélességtől É-ra), 

E = 34 T + y + 500 000 m a 34. sávban (a 48o északi szélességtől D-re). 

Az y irányú eltolást itt is a negatív előjelű koordináták elkerülése céljából al-
kalmazzák. 
 

R = 6 367 449,149 m, 
α2 = 8,377 318 EE-04, 
α4 = 7,608 5 EE-07, 
α6 = 1,2 EE-09, 
α8 = 0. 

3.3.2. Gauss–Krüger (UTM) síkkoordinátákból ellipszoidi koordi-
náták számítása 

Első lépésben a Gauss–Krüger (X, Y) vagy az UTM (N, E) koordinátákból elő-
állítjuk az eltolás nélküli (x, y) síkkoordinátákat, majd azokból a következő 
összefüggésekkel számítjuk a Gauss-féle szögtartó gömbi vetület φ, λ koordi-
nátáit: 

OO mR
yv

mR
xu ==            , . (3.32) 

A számítási lépések további taglalása nélkül: 
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...
280161

4397 4
8 += mβ , (3.38) 
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η
ξϕ =  (3.39) 

A β2 - β8 állandókat valamely ellipszoid esetén csak egyszer kell kiszámítani. 
Az R és m állandók ugyanazok, mint az előzőkben. 

Gauss–Krüger vetület esetében magyarországi alkalmazásra: 
 

β2 = 8,876 121 EE-04, 
β4 = 5,9 EE-08, 
β6 = 2 EE-10, 
β8 = 0. 

UTM vetület esetén magyarországi alkalmazásra: 
 

β2 = 8,377 322 EE-04, 
β4 = 5,9 EE-08, 
β6 = 2 EE-10, 
β8 = 0. 

A λ gömbi hosszúságból egyszerűen adódik az ellipszoidi: 

OΛλΛ += . (3.40) 

A φ gömbi szélességből sorokkal is kiszámítható az ellipszoidi Φ, vagy foko-
zatos közelítéssel is, ha (1.4)-ben a k = n = 1 helyettesítést elvégezzük: 

2
2

sin1
sin1

24
tgarctg2)( π

ε

ε
εϕπ

−
























−
+







 +=

Φ
ΦΦ . (3.41) 

Első közelítéskor az egyenlet jobb oldalán Φ helyébe φ-t helyettesítünk és jól 
közelítő (Φ)-t számítunk. A további lépésekben már mindig az így nyert egyre 
jobban közelítő értéket kell a Φ-be helyettesíteni. A közelítést akkor hagyhat-
juk abba, ha a kapott szélesség az előzőtől egy megadott értéknél (pl. 
0,0001”) jobban nem tér el. Gyakorlati munkáknál három közelítésnél többre 
nincs szükség. 
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4. Átszámítások azonos pontok alapján kétlépcsős 
modell alkalmazásával 

Az OFTH által kiadott vetületi szabályzat az EOV és a korábbi vetületi rend-
szerek közötti – azonos pontok alapján végezhető – átszámításokra legfeljebb 
ötödfokú általános sorok használatát engedélyezi (Szabályzat 1975). A legal-
kalmasabb fokszám megválasztása bizonyos veszélyeket rejt magában, a 
kelleténél magasabb fokszám – különösen extrapoláció esetében – a számí-
tás eredményét meghamisíthatja. A vetületi szabályzatban ajánlott ötödfokú 
sorok: 

.
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Az A0-A20, B0-B20 együtthatókat az azonos pontok mindkét rendszerbeli koor-
dinátáiból kiegyenlítéssel kell meghatározni. A transzformációs összefüggé-
seket tehát közvetlenül az azonos pontok síkkoordinátái között írják fel. Ilyen 
módon az egyes vetületi rendszerek tulajdonságait nem veszik figyelembe, 
hiszen az összefüggések alakja a vetületek fajtájától függetlenül mindig azo-
nos. 

Az ellentmondás feloldására olyan átszámítási módszert javasoltam, amely-
ben a biztonságot a számítás két lépésre bontásával lehet növelni (Varga 
1982b). Az első lépésben a vetületi torzulásokat, a másodikban pedig a há-
romszögelési hálózatok különbségéből származó torzulásokat küszöböljük ki 
oly módon, hogy először a koordináta-módszerhez hasonló eljárással közelítő 
koordinátákat számítunk a második vetületi síkon, majd azután alkalmazunk 
olyan transzformációkat, amilyeneket a gyakorlatban használnak. 

A transzformációs együtthatók meghatározásához az azonos pontok második 
vetületi közelítő és az adott koordinátáit használjuk fel. Tehát az átszámítás 
második lépésében már alacsonyabb fokú sorokkal küszöbölhetjük ki a háló-
zatok által okozott ellentmondásokat, mintha az egész számítást egy lépés-
ben általános sorokkal végeznénk. Az eljárást később kétlépcsős modellnek 
nevezték el. 

A módszer alkalmazásához a korábbi vegyes módszerű átszámítás elve adta 
az ötletet, mely szerint első lépésben kiszámítjuk az átszámítandó pontok 
előzetesen transzformált koordinátáit. Második lépésben az előzetes koordi-
nátákat grafikusan meghatározott javításokkal látjuk el. A grafikus javításokat 
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az adott pontoknál jelentkező eltérések alapján szerkesztett izovonalak közötti 
lineáris interpolálással határozzuk meg (Varga 1986). A programozható zseb-
számológépek megjelenése után már egyszerűbb volt az interpolálást számí-
tással elvégezni, mint egy grafikus ábrán az izovonalakat megszerkeszteni, 
és azok között a javításokat meghatározni. A 4.1. ábra a kétlépcsős modell 
olyan változatát mutatja, amikor a két alapfelület között térbeli hasonlósági 
transzformációval számítunk át. 

 
4.1 ábra. Kétlépcsős modell alkalmazása különböző alapfelületek-

hez tartozó vetületi rendszerek között 

4.1.  Átszámítások az EOV és a budapesti sztereografikus ve-
tületi rendszer között 

Geodéziai céllal csak az EOV-ből számíthatunk át korlátozások nélkül a ko-
rábbi vetületi rendszerekbe, mert az EOV-n ábrázolt háromszögelési hálózat 
nagyobb pontosságú a régieknél. Korábbi vetületi rendszerekből csak ellenőr-
zött hálózatrészeket szabad az EOV-be beilleszteni. Ezért a régi vetületi 
rendszerekben új felméréssel készült földmérési alaptérképeket lehet csak az 
EOTR-be átdolgozni (Szabályzat 1978). 

4.1.1. Átszámítás EOV-ből a budapesti sztereografikus vetületi 
rendszerbe térbeli hasonlósági transzformációval 

Térbeli derékszögű koordináták közötti transzformációs összefüggésekkel 
először a fotogrammetriai gyakorlatban lehetett találkozni. A doppleres méré-
sek megindulása után kezdték vizsgálni a geodéziai vonatkozási rendszereket 
(Ádám 1982), valamint a doppleres és geodéziai hálózatok közötti transzfor-
mációk matematikai modelljeit (Halmos 1980; Ádám et al. 1982; Czobor 
1984). A térbeli hasonlósági transzformációt elsőként alkalmaztam különböző 
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alapfelületekhez és háromszögelési hálózatokhoz rendelt vetületi rendszerek 
közötti átszámításokra. Abban az időben legnagyobb igény a korábbi vetületi 
rendszerek és az EOV közötti átszámításokra jelentkezett, mivel az EOV ve-
tületi szabályzata (Szabályzat 1975) 11. mellékletében csak a korábbi vetületi 
rendszerek közötti átszámításokra adott meg alkalmazható sorokat. Az EOV 
és a korábbi vetületek közötti átszámításokra a lineáris transzformálást „a-b” 
módszerrel (Papp-féle módszer), a lineáris affin transzformációt és az általá-
nos sorokkal végzett transzformációt ajánlotta. Ezek mindegyikéhez azonos 
pontokra van szükség, melyeknek kiválasztását és beszerzését a szabályzat 
a felhasználóra bízta. 

Egyetemi doktori disszertációmban (Varga 1981b) olyan átszámítási módszert 
kerestem, amellyel legalább a térinformatikában megfelelő pontossággal lehet 
átszámítani EOV-ből a budapesti sztereografikus vetületi rendszerbe. Térbeli 
koordináta-rendszerként önként adódnak a két alapfelülethez (Bessel- és 
IUGG67-ellipszoid) rendelt térbeli koordináta-tengelyek. A feladat egyértelmű 
megoldásához a Föld felszínén elhelyezkedő háromszögelési (azonos) pon-
tok térbeli derékszögű koordinátáira volna szükség ahhoz, hogy a két rend-
szer közötti transzformációs paramétereket meg lehessen határozni. Ehhez 
pedig ismerni kellene a pontok ellipszoid feletti h magasságát (4.2.ábra): 

h = H + n, (4.3) 

ahol n a geoid ellipszoid feletti magassága (geoidunduláció), H pedig a ten-
gerszint feletti magasság. A szakirodalomban a geoidundulációt gyakran N-
nel, az ellipszoid feletti magasságot H-val, a tengerszint feletti magasságot h-
val jelölik. A háromszögelési pontok magasságát általában trigonometriai ma-
gasságméréssel határozzák meg, és csak kivételes esetben szintezéssel. A 
pontok újbóli állandósítása miatt nem biztosítható, hogy a magassági adat a 
pont függőlegesében ugyanarra a helyre vonatkozzon. Ezen kívül mindkét 
alapfelületre vonatkozóan megfelelő pontosságú geoid-térképpel kellene ren-
delkeznünk. Végül is az ellipszoid feletti magasságokat nem tudtam megbíz-
hatóan meghatározni. Bessel-ellipszoidra vonatkozó geoid-térképről ma sincs 
tudomásom. 

 
4.2 ábra. Az ellipszoid és a geoid feletti magasságok 
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Az előbbi okok miatt döntöttem úgy, hogy a magassági adatokat teljesen ki-
hagyom a számításból, és a transzformációt a pontok ellipszoidi megfelelői-
nek térbeli derékszögű koordinátái (4.3. ábra) között végzem el. Mivel mindkét 
vetületnek Gellért-hegyi a kezdőmeridiánja, az X tengelyeket az egyenlítő és 
a Gellért-hegyi meridián metszésvonalában vehettem fel. 

 
4.3. ábra. A földrajzi és térbeli derékszögű koordináták ellipszoidi 

összefüggése 

Az ország területén nagyjából egyenletes eloszlásban elhelyezkedő 20 azo-
nos pont mindkét vetületen (EOV, STG) adott síkkoordinátáiból számítottam 
előbb a gömbi, majd az ellipszoidi és végül a térbeli derékszögű koordinátá-
kat: 
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A térbeli derékszögű koordinátákból a két rendszer kapcsolatát hét paraméte-
res hasonlósági transzformációval (térbeli Helmert-transzformáció) határoz-
tam meg: 
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ahol az I. index az EOV, a II. a sztereografikus koordinátákat, ZYX ωωω ,,  a 
megfelelő koordináta-tengelyek körüli elforgatásokat, κ a méretarány-
tényezőt, DX, DY, DZ a tengelyirányú eltolásokat jelöli. 
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A tengelyirányú eltolásokra 
 

DX = -496,6 m, DY = 68,9 m,  DZ = -577,3 m, 
 
az elforgatásokra 
 

Xω  = - 4,13”,  Yω  = + 2,88”, Zω  = + 7,65”, 
 
a két ellipszoidon elhelyezett háromszögelési hálózatok méretarány-
különbségére 

dm = 0,000 0114 

adódott. Az új hálózat méretaránya, ha a régiét egységnyinek vesszük: 
1,0000114, ami 1/100 000 körüli relatív pontosságnak felel meg. Tehát annak 
ellenére, hogy régi háromszögelési hálózatunkban az ország mai területén 
nem is volt alapvonal, a két hálózat összhangja igen jónak mondható. A két 
vetület közötti transzformációs paramétereket az azonos pontok alapján csak 
egyszer kell meghatározni. Az adott és a számított térbeli derékszögű koordi-
náták összehasonlítása után a középhibák: 
 

Xµ = ± 0,77 m, Yµ  = ± 0,97 m, Zµ  = ± 0,77 m. 

A méretarány-különbség jó összhangot mutatott Joó István ilyen irányú vizs-
gálataival (Joó 1979b; 1979c). A dm érték azonban csak egy átlagos méret-
arány-különbség, hiszen a méretarány pontról-pontra változik. Részben ez 
okozza, hogy nem kaptam pontosabb koordinátákat. 

Régi hálózatunk hosszegységének relatív megbízhatóságát korábbi vizsgála-
tok is alátámasztották. Az európai fokmérés céljára a bécsi katonai földrajzi 
intézet 1884-ben Budapest mellett új alapvonalat mért, melynek végpontjait 
később az országos háromszögelési hálózatban is meghatározták. A hosszel-
térés a hossz 1/53 000-e volt. 

A (4.7)-ből kapott és a II. rendszerre vonatkozó térbeli derékszögű koordiná-
tákból előbb Bessel-ellipszoidi koordinátákat számítunk: 

X
YΛ arctg= , (4.8) 

2
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b
aYXN ++= , (4.9) 
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2

== . (4.10) 

Fel kell tételeznünk, hogy a kapott térbeli koordináták a másik ellipszoidon is 
ellipszoid felületi pontokat határoznak meg. A  
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képletből kapott h értékek (ellipszoid feletti magasságok) tájékoztatnak arról, 
hogy az átszámított pontok milyen mértékben térnek el az ellipszoid felszíné-
től. 

Az ellipszoidi koordinátákból az (1.1) és (1.2) összefüggésekkel előbb régi 
Gauss-gömbi, majd azokból sztereografikus koordinátákat számítunk (Hazay 
1964; Varga 2003a): 
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ahol Oϕ = 47o 26’ 21,1372” a vetületi kezdőpont (Gellért-hegy pont) gömbi 
földrajzi szélessége, R pedig a régi Gauss-gömb sugara. 

A meghatározott paraméterek ismeretében ilyen sorrendben történik az át-
számítandó pontok transzformálása is. A pontosság fokozása érdekében a II. 
vetületi síkon az azonos pontok alapján egy síkbeli transzformációt lehet al-
kalmazni. 

Egyetemi doktori disszertációmban (Varga 1981b) az alapfelületi gömbökhöz 
rendelt térbeli derékszögű koordináták közötti átszámítás lehetőségét is meg-
vizsgáltam. Gyakorlatilag hasonló végeredményeket kaptam, mint az előbb 
részletezett számításnál. A transzformációs paraméterek természetesen kü-
lönbözők voltak. A méretarány gyakorlatilag itt is ugyanannyi, mint az ellipszo-
idi hálózatok összehasonlításánál volt. Más eredményt nem is lehetett volna 
várni, hiszen a gömbi és az ellipszoidi hosszak különbsége Magyarország 
területén elhanyagolható. 

Vizsgálataim eredményét doktori disszertációmon kívül nem publikáltam. Ha-
sonló átszámítást végzett Czobor Árpád a Gauss–Krüger vetület és az EOV 
között (Czobor 1989). E két vetület viszonylatában lényegesen jobb eredmé-
nyeket lehetett elérni, mivel az IUGG67-ellipszoid elhelyezése és tájékozása 
csak kis mértékben tér el a Kraszovszkij-ellipszoidétól, és a háromszögelési 
hálózatban is csak kisebb finomításokat végeztek, mielőtt a hálózatot a 
Kraszovszkij-ellipszoidról átvitték az IUGG67-ellipszoidra. Czobor szerint a 
módszer elnevezése: vetületi átszámítás térbeli segédkoordinátákkal. 

4.1.2. Átszámítások az EOV és a budapesti sztereografikus vetü-
leti rendszer között az alapfelületi gömbök közvetítésével 

Az előző szakaszból látható volt, hogy az alapfelületi gömbökhöz rendelt tér-
beli derékszögű koordináták között hasonló eredménnyel lehetett a transz-
formálást elvégezni, mint az ellipszoidi derékszögű koordináták között. Ezért 
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gondoltam azt, hogy a számításból a térbeli derékszögű koordinátákat ki lehet 
hagyni, és tisztán gömbi megoldást lehet választani. A második rendszerbeli 
közelítő koordináták számításában ugyanis nem követünk el számottevő hi-
bát, ha feltételezzük, hogy mindkét háromszögelési hálózat ugyanazon a Ga-
uss-gömbön van. A gömbök sugarának különbsége csak a méretarányban 
eredményez jelentéktelen nagyságú hibát (Hőnyi 1967). A Gellért-hegy pont 
földrajzi koordinátáit pedig mindkét gömbön ismerjük. 

Mind az EOV, mind a budapesti sztereografikus vetületi rendszer kezdőpontja 
a Gellért-hegy pont meridiánján van, az alapfelület viszont a két esetben nem 
ugyanaz (egyik a régi és másik az új magyarországi Gauss-gömb). A két áb-
rázolt háromszögelési hálózat különböző pontosságú, és kis mértékben tájé-
kozásuk is különböző. 

4.1.2.1. Átszámítás EOV-ből budapesti sztereografikus vetületi rend-
szerbe 

A számítás első lépésében az azonos- és az átszámítandó pontok EOV sík-
koordinátáiból segéd földrajzi koordinátákat számítunk az új Gauss-gömbön, 
azokból pedig síkkoordinátákat számítunk egy olyan sztereografikus vetüle-
ten, melynek kezdőpontja a Gellért-hegy pont. Ez természetesen nem azonos 
a budapesti sztereografikus vetülettel, ugyanis a vetületi síkja nem pontosan 
párhuzamos azzal, az alapfelületek és a háromszögelési hálózatok különbö-
zősége miatt kissé más a méretaránya, és tájékozási különbség is fennáll. 

A kapott előzetes koordináták csak az előbbi okok miatt különböznek az azo-
nos pontok sztereografikus koordinátáitól, de mentesek az EOV vetületi torzí-
tásaitól. A tájékozási különbséget egy átlagos értékkel figyelembe lehet venni 
azért, hogy a koordináták különbségei még kisebbek legyenek, de ennek az 
eredmény szempontjából nincs jelentősége. 

Az azonos- és az átszámítandó pontok EOV síkkoordinátáiból számított se-
géd földrajzi koordináták: 

,
2

arctg2 0' πϕ −
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ahol R = 6 379 743,001 m, az új magyarországi Gauss-gömb sugara, m0 = 
0,999 93 a vetületi méretarány-tényező. Ügyelni kell arra, hogy a vetületi szá-
mítások csak a vetületi koordináta-rendszerben végezhetők el, tehát az eltolt 
YI, XI  síkkoordináták helyett az yI, xI  koordinátákkal kell számolnunk: 
 

yI = YI – 650 000,000 m, 
xI = XI – 200 000,000 m. 
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Az indexek itt is arra utalnak, hogy az adott koordináta melyik vetületre vonat-
kozik. Esetünkben az I. vetület az EOV, a II. pedig a budapesti sztereografi-
kus vetület. 

 
4.4. ábra. Átszámítás EOV-ből sztereografikus vetületbe 

Az erősen torzított 4.4. ábrán látható A G P’I  gömbháromszögből írhatjuk fel 
azokat az összefüggéseket, amelyek megadják valamely A pont EOV-re vo-
natkozó '

Iϕ , '
Iλ  segéd földrajzi koordinátái és az új gömbön feltételezett szte-

reografikus vetületre vonatkozó segéd pólustávolságának a kapcsolatát: 
'''' coscoscossinsincos IoIoIII ∆∆ λϕϕϕβ += , (4.16) 

ahol o∆ϕ  a Gellért-hegy pont és az EOV vetületi kezdőpontja földrajzi szé-

lességének különbsége az új Gauss-gömbön. Jelen esetben o∆ϕ = + 20’ 

32,0508”. 

A segéd földrajzi koordinátákból közelítő sztereografikus síkkoordinátákat 
számíthatunk: 
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A negatív előjelekkel figyelembe vettük, hogy a két síkkoordináta-rendszer 
tájékozása ellentétes értelmű. Amennyiben az ábrázolt háromszögelési háló-
zatok γ  tájékozási különbségét is figyelembe kívánjuk venni annak érdeké-
ben, hogy jobban közelítő (yII), (xII) koordinátákat kapjunk, az átszámítandó 
pontot a kezdőponttal összekötő egyenes szakaszt a tájékozási szöggel el-
forgatjuk: 
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A γ  =12,23”-es tájékozási különbség a Gellért-hegyről kiinduló több azonos 
pontra menő irány régi és új Gauss-gömbi azimut különbségének középérté-
keként nyert kerekített érték. Joó István országos méretekben vizsgálta a ko-
rábbi és az új háromszögelési hálózatunk oldalainak azimut különbségeit (Joó 
1979c). 

Tételezzük fel, hogy ilyen módon kiszámítottuk az átszámítandó és az azonos 
pontok előzetes koordinátáit a második vetületi rendszerben. Az azonos pon-
tok előzetes és adott koordinátái közötti kapcsolatot – a számítás második 
lépésében – Helmert-féle vagy általános sorokkal végzett transzformációval 
teremthetjük meg. Ezt a műveletet egy adott munkaterületen csak egyszer 
kell elvégezni. 

A transzformációs állandókat célszerű kiegyenlítéssel meghatározni, azaz 
több azonos pontot felhasználni, mint amennyi a számításhoz feltétlenül szük-
séges lenne. Természetesen ügyelni kell arra, hogy a maradék ellentmon-
dások a megengedett mértéket ne lépjék túl. Végül az átszámítandó pontok 
előzetes koordinátáiból a területre meghatározott polinom együtthatók fel-
használásával számíthatók az átszámítandó pontok végleges koordinátái a 
második rendszerben. 

4.1.2.2. Átszámítás a budapesti sztereografikus vetületi rendszerből 
EOV-be 

A számítás hasonlít az előbbi feladathoz. A képleteket is a 4.4. ábra alapján 
írhatjuk fel, csak most a budapesti sztereografikus lesz az I. vetület. A szte-
reografikus kezdőpontot az átszámítandó ponttal összekötő egyenes szakasz 
hossza: 

,22'
III xyp +=  (4.23) 

irányszöge: 

I

I
I x

yarctg=δ , (4.24) 

és a jól közelítő azimutja: 

II δα =  - 12,23”. (4.25) 
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Az átszámítandó pont segédpólus távolsága: 
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Itt is figyelembe vettem, hogy a síkkoordináta-rendszerek tájékozása ellenté-
tes értelmű. A 0ϕ , m0 és az R jelentése most is ugyanaz, mint az előző fel-
adatnál volt. Jelen esetben a 0ϕ = -20’ 32,0508”. 

Az azonos pontok előzetes és az adott koordinátái közötti kapcsolatot – a 
számítás második lépésében – itt is valamilyen síkbeli transzformációval te-
remthetjük meg. Az átszámítandó pontok végleges második rendszerbeli ko-
ordinátáinak számítása is az előző feladatnál megismert módon történik. 

(Varga 1982b)-ben hasonló elvek alapján levezettem az EOV és a ferdeten-
gelyű érintő hengervetületi rendszerek közötti átszámításokat is. Itt azért 
hagytam el ezek ismertetését, mert ezekben a viszonylatokban a budapesti 
sztereografikus vetület közvetítésével is elvégezhető az átszámítás. 

4.2. GPS mérési eredmények átszámítása EOV-be 

A nagyméretarányú felmérések céljából végzett GPS mérések eredményét 
általában az állami alaptérképek vetületi rendszereibe kell átszámítani. Ezeket 
a számításokat célszerűen az EOV közvetítésével végezhetjük el; felesleges 
lenne a GPS és valamennyi korábbi vetületi rendszer között a kapcsolatot 
meghatározni. Geodéziai célú átszámításhoz mindenképpen azonos pontokra 
van szükség, mert a GPS alapfelülete (WGS84) és a polgári életben használt 
vetületi rendszerek alapfelületei (Bessel-ellipszoid, IUGG67-ellipszoid) külön-
bözőek. UTM koordináták a GPS adatokból a közös alapfelületek miatt koor-
dináta-módszerrel közvetlenül számíthatók. 
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4.5. ábra. GPS mérési eredmények átszámítása földi rendszerekbe 

Kétlépcsős modellel a számítást úgy végezhetnénk, hogy azonos pontok 
alapján meghatároznánk a GPS X, Y, Z és az EOV síkkoordinátákból az 
IUGG67-ellipszoidhoz rendelt X, Y, Z térbeli derékszögű koordináták közötti 
transzformációs kapcsolatot, majd az azonos pontok ezzel kapott EOV koor-
dinátái és az adott EOV koordináták közötti ellentmondást valamilyen síkbeli 
transzformációval oldhatnánk fel (4.5. ábra). A szakirodalomban gyakran H-
val jelölik az ellipszoid feletti magasságot, és h-val a tengerszint feletti ma-
gasságot. 

Ahhoz, hogy a terepi pontoknak térbeli derékszögű koordinátákat számítsunk, 
az EOV X, Y síkkoordináták mellett a tengerszintfeletti magasságokra és a 
geoidundulációkra (a geoid és az ellipszoid távolsága) is szükségünk volna. 
Az utóbbi kettő közül valójában egyiket sem ismerjük a megfelelő pontosság-
gal. A háromszögelési pontok magasságait trigonometriai magasságméréssel 
határozták meg, szintezést csak kivételesen alkalmaztak. Ez a tény magában 
elég a módszer elvetéséhez. Ha tengerszintfeletti magasságokat is számítani 
szeretnénk, akkor egy másik transzformációra is szükség lenne, amit a 4.5. 
ábra alsó része szemléltet (Ádám et al. 2004). 

Az előbbiekben taglaltakkal szemben a következő kétlépcsős modellt javasol-
tam. Első lépésben azzal a közelítéssel élhetünk, hogy az EOV alapfelülete is 
a WGS84-ellipszoid. Ezután a WGS84-ellipszoidhoz egy fiktív EOV vetületet 
rendeltem. Két földi ellipszoid mérete és alakja között nincs olyan különbség, 
hogy ezt a helyettesítést az ország területén ne lehetne megengedni. Ehhez 
meg kellett határozni az EOV vetületi kezdőpontjának WGS84-ellipszoidi és a 
hozzá tartozó Gauss-gömbi földrajzi koordinátáit, majd ez utóbbi gömbhöz 
helyeztem el a fiktív EOV-t. Végeredményben egy új kettős vetítés állandóit 
határoztam meg, amivel az elhelyezés is megközelítette az IUGG67-
ellipszoidit. 

További vizsgálatokat végezve kiderült, hogy hosszadalmas számítások sem 
eredményeznek megbízhatóbb eredményt annál, mint amikor a munkaterüle-
ten levő nagyszámú azonos pontnál a kétféle ellipszoidi koordináták különb-
ségét képezzük, majd ezek számtani közepével dolgozunk. 43 db azonos 
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pontban számított koordináta-különbségek közepelésével (Papp et al. 1997; 
1999; 2002): 

"9430,0+=−= WGSIUGG ΦΦdΦ , 

"0495,4+=−= WGSIUGG ΛΛdΛ . 

Első lépésben a GPS X, Y, Z térbeli derékszögű koordinátákból a (4.8 - 4.10) 
összefüggésekkel ellipszoidi földrajzi koordinátákat számítunk a WGS84-
ellipszoidra, majd képezzük az IUGG67-ellipszoidi koordinátákat: 

dΦΦΦ WGSIUGG += , 

dΛΛΛ WGSIUGG += . 

A WGS84-ellipszoid állandói közül itt csak a féltengelyek hosszára van szük-
ség (1.3. szakasz). Az IUGG67-ellipszoidi koordinátákból gömbi koordinátákat 
számítunk az (1.1, 1.2) egyenletekkel, amelyekhez a szükséges állandókat az 
(1.1. táblázatból) vesszük. A gömbi koordinátákból előbb segéd földrajzi koor-
dinátákat 

λϕϕϕϕϕ coscossinsincossin OO −=′ , (4.31) 

ϕ
λϕλ
′

=′
cos

sincossin , (4.32) 

majd eltolás nélküli EOV síkkoordinátákat számítunk: 

ρ
λ′

= OmRy , (4.33) 







 +=

24
tgln ϕπ

OmRx . (4.34) 

Szükség esetén az EOV síkon azonos pontok felhasználásával, egy síkbeli 
transzformációval tovább finomíthatjuk az eredményt. Végül számítjuk a vég-
leges EOV koordinátákat: 

Y = y + 650 000 m, 

X = x + 200 000 m. 

A tárgyban hasonló módszereket dogozott ki Busics György (Busics 1994; 
1996). A GPS (ETRS89) mérési eredmények és EOV (HD72) koordináták 
közötti átszámításhoz szükséges paramétereket adnak meg (Ádám 2000; 
Bányai 2005; Busics 2005; Mihály 1994; Timár, Molnár 2002a; 2002b). 
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5. Az eredmények felhasználása 
Az eddig leírt elvek szerint készített számítógépi programokkal ezután olyan 
vizsgálatokat végezhettem, amelyek korábban – a nagy munkaigényük miatt 
– elképzelhetetlenek lettek volna. Meg lehetett vizsgálni alapfelületi vonalak 
alakulását a vetületi síkokon, vagy síkkoordináta-rendszerek – és így a szel-
vényhálózatok – alakulását másik vetületi síkon. A programok rendszerbe 
kapcsolásával el lehetett készíteni azt a tervezett programrendszert, amellyel 
szakértelem nélkül is elvégezhetők a magyarországi vetületi rendszerek és 
alapfelületek közötti kölcsönös átszámítások. 

A vizsgálatok során szerzett tapasztalatokat fel lehetett használni a BME Fel-
sőgeodézia Tanszékére érkezett külső megrendelések teljesítése során. A 
vonatkozó hazai szakirodalom teljes áttanulmányozása elvezetett az általáno-
san (bár tévesen) elfogadott ivaniči sztereografikus vetület létének megkérdő-
jelezéséig. 

5.1. Vetületi rendszereink koordináta-tengelyeinek kölcsönös 
helyzete 

5.1.1. A budapesti sztereografikus és a ferdetengelyű hengervetü-
leti rendszerek tájékozási különbsége 

A ferdetengelyű érintő hengervetületek bevezetésekor (1908) a felsőrendű 
háromszögelési hálózatot Fasching Antal újból elhelyezte és tájékozta. A Gel-
lért-hegy pont alapfelületi koordinátáit megváltoztatta, és az abból kiinduló 
egyik hálózati oldal azimutját 6,44"-cel csökkentette. Ennek következtében 
valamennyi hálózati pont földrajzi koordinátái mind a gömbön, mind az ellip-
szoidon kis mértékben megváltoztak. Hasonlóképpen változtatta meg az er-
délyi hálózatrész elhelyezését is (Fasching 1909). A hengervetületi rendsze-
rekre azután az így elforgatott hálózatot vetítették, de ugyanakkor a budapesti 
sztereografikus rendszerben a síkkoordinátákat változatlanul hagyták, ellen-
kező esetben az addig elkészült nagyméretarányú térképek és a felméréshez 
felhasznált alappontok közötti összhang megszakadt volna. Ebből következik, 
hogyha ugyanannak a pontnak pl. a sztereografikus síkkoordinátáiból számít-
juk ki a földrajzi koordinátáit, kissé eltérő értékeket kapunk, mint akkor, ha a 
pont hengervetületi koordinátáiból számítjuk ki azokat. 

A tájékozás különbségét és az abból adódó eltéréseket a legegyszerűbben 
úgy vehetjük figyelembe, hogy a hálózat elfordulása helyett képzeljük azt, 
mintha a Gellért-hegy felsőrendű ponton átmenő meridián fordult volna el 
6,44"-cel. Az egymáshoz viszonyítva elfordult meridiánok és a Gellért-hegy 
pontot egy P ponttal összekötő egyenes szakasz képének sematikus rajzát az 
5.1. ábra mutatja, ahol α -val az azimutokat, δ -val az irányszögeket, ∆ -val a 
második irányredukciót jelöltük; a h (henger) és az sz (sztereografikus) inde-
xek a vetületekre utalnak. Szaggatott vonallal az előbbi szakasz hengervetü-
leti képét jelöltük, a folytonos vonalak sztereografikus vetületi képek. Ez utób-
biak – a hengervetületi rendszerek közös x tengelyét is beleértve – egyene-
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sek, mert azimutális vetület kezdőpontján átmenő gömbi geodéziai vonalak 
képei. A közöttük levő szögek ugyanakkorák, mint a gömbi megfelelőik. Az 
ábráról leolvashatóan: 

"44,6=−= hsz ααγ . (5.1) 

A tájékozási különbség tehát a gömbi azimutok és nem az irányszögek között 
jelentkezik. Ez a különbség csak a Gellért-hegy pontban 6,44", máshol ezzel 
közel egyenlő, egy-egy pontban állandó érték (Varga 1981b). 

 
5.1. ábra. A sztereografikus és a ferdetengelyű érintő hengervetü-

letek tájékozási különbsége 

Az előbbiek miatt; ha budapesti sztereografikus vetületi rendszerben adott 
koordinátákból számítunk földrajzi koordinátákat, vagy a budapesti rendszer-
ből térünk át valamelyik ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerre, akkor 
a sztereografikus irányszögből 6,44"-et le kell vonni. Ha viszont a hengervetü-
leten adott koordinátákat számítjuk át a budapesti sztereografikus vetületre, 
vagy a földrajzi koordinátákból számítunk a budapesti rendszeren síkkoordi-
nátákat, akkor a sztereografikus síkon kapott irányszöghöz 6,44"-et hozzá kell 
adni. A tájékozási különbséget tehát csak a Gellért-hegy ponton átmenő irá-
nyok sztereografikus irányszögével vonhatjuk össze közvetlenül. 

Annak igazolására, hogy a tájékozási különbség nem minden pontban állan-
dó, az 5.2. ábrának megfelelően elhelyezkedő pontokban számítottam ki an-
nak értékét. A pontok a sztereografikus síkon a Gellért-hegy pont körüli 100 
és 200 kilométer sugarú körökön helyezkednek el. 

Az ábrából kitűnik, hogy a γ  északról dél felé és az x tengelytől távolodva 
csökken. A γ  = 6,44” értékű izovonal átmegy az origón, majd az y tengely 
közvetlen közelében, de attól északra halad. Ezekhez a vizsgálatokhoz fiktív 
pontokat lehetett használni, mert a hálózatban új szögmérés és kiegyenlítés 
nem történt. 
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+ y

+ x

6,44” 6,44” 6,43”

6,52”6,52”

6,55”
6,60”

6,67”

6,60”

6,43” 6,44”

6,36”

6,33”

6,36”

6,28”

6,23”

6,28”

 
5.2. ábra. A sztereografikus vetület és a ferdetengelyű érintő hen-

gervetületek tájékozási különbségének alakulása 

Részletes vizsgálatokat végzett Joó István a régi háromszögelési hálózatok 
és az EOV-n ábrázolt új hálózat méretarányának és tájékozásának összeha-
sonlítására (Joó 1979a; 1979b). Vizsgálatai szerint a méretarány-különbségek 
nem számottevők, de az azimutok különbségei K vagy Ny felé haladva egyre 
inkább nőnek. Dolgozatomban elegendő volt egyetlen pontban meghatározni 
a tájékozási különbséget. A Gellért-hegy pontból kiinduló és azonos pontokra 
menő irányok sztereografikus és EOV koordinátákból számított azimut-
különbségek közepelésével: 

EOVsz αα − = 12,23” (5.2) 

tájékozási különbséget kaptam. Ezek szerint Faschingnak a 6,44"-es tájéko-
zási különbség csaknem kétszeresét kellett volna alkalmaznia ahhoz, hogy a 
mai pontosabb tájékozást jobban megközelítse. 

5.1.2. A ferdetengelyű hengervetületek koordináta-rendszerei 

A ferdetengelyű érintő hengervetületek koordináta-rendszereinek sematikus 
ábrázolására az 5.3. ábra szerinti változat terjedt el. A Gellért-hegy pont egyik 
hengervetületi rendszernek sem a kezdőpontja, csak annyi köze van a hen-
gervetületekhez, hogy közös kezdőmeridiánjuk azon megy keresztül. Valójá-
ban mindhárom rendszer másik síkon helyezkedik el, ezért x tengely is három 
van. Az ábráról a szomszédos vetületi kezdőpontok x tengelyen mért távolsá-
gai is leolvashatók. Valamelyik hengervetületen a szomszédos rendszer y-
tengelye már görbe vonalként alakul, de görbék lesznek a koordináta-
tengelyekkel párhuzamos vonalak (pl. térképszelvény-határok) képei is. 

Az 5.3. ábrán szaggatott vonal jelöli a HÉR és a HDR y tengelyének HKR-beli 
vetített képét, melynek húrmagassága az x tengelynél közel 86 m, ha az y 
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tengelynek az x tengelyre szimmetrikusan elhelyezkedő 400 km-es szakaszát 
vetítjük. Hasonlóképpen alakulnak az y tengellyel párhuzamos egyéb vonalak 
képei is. 

HÉR

HKR

HDR

174 494,424 m

174 463,489 m

37 762,549 m

Gellért-hegy

+ y

+ y

+ y

+ x  
5.3. ábra. A ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek síkko-

ordináta tengelyeinek sematikus képe 

A korábbi kataszteri térképeket és az EOV térképrendszerének (EOTR) vala-
mennyi térképszelvényét egyenesek határolják. A topográfiai térképek határ-
vonalai az EOTR kivételével mindig fokhálózati vonalak képei, azaz valami-
lyen görbe vonalak lesznek. Bármely vetületi síkon görbe vonalként alakulnak 
egy másik vetületben készült térképszelvények határvonalai. Az 5.4. ábrán 
EOV síkon ábrázoltam a nagyméretarányú felmérésekben alkalmazott egyéb 
vetületi rendszerek koordináta-rendszereinek vázlatos képét. Az egyszerűsí-
tés miatt eltekintettem attól, hogy az y tengelyek vetített képei is görbeként 
alakulnának. 

Az 5.4. ábrán megadott számértékek élessége az adat megbízhatóságával 
van összhangban. A szaggatott vonalakhoz írt méretek bizonytalanok, mert 
az országhatáron kívül eső területen nincsenek az azonos pontoknak EOV 
koordinátái, ezért az átszámításnál extrapolációt kellett alkalmazni. 

Korábbi felhasználható térképi tartalmak más vetülethez tartozó térképrend-
szerekbe bedolgozásánál (vagy áttérképezésekor) figyelembe kell venni, 
hogy az új vetületen a régi szelvény-sarokpontok képei íves vonalakon he-
lyezkednek el, és a sarokpontokat összekötő egyenes szakaszok általános 
négyszöget határolnak a kiindulási téglalap helyett. Természetesen akkor is 
görbe vonalként alakulnak a szelvényhatárok képei, ha a kiinduló vetületi sí-
kon egyenesek voltak. 
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90 000
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EOV
HKR

HDR

110 000

38 104,727

174 824,6

1,1

5,8

7,0
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1,7
3,3

174 105,01,2

11,8 7,5

EOV

+ x

+ y

+ y

+ y

STG

Gellért-hegy

+ y

+ xh + xSTG

+ y

0,7

 
5.4. ábra. Korábbi vetületi rendszereink síkkoordináta-tengelyeinek 

sematikus képe az EOV síkon (méretek méterben) 

Ezek a zavaró tényezők a kisebb területeket ábrázoló nagyméretarányú szel-
vényeknél kisebbek, mint a kisméretarányúaknál. A hazai nagyméretarányú 
szelvényeknél azért is kedvezőbb a helyzet, mert mindegyikük vetületének a 
Gellért-hegyi meridián a kezdőmeridiánja, ezért a szelvényrendszerek egy-
máshoz viszonyított elcsavarodása kisebb, mint különböző – egymástól távol 
levő – kezdőmeridiánok esetén. A sztereografikus és a hengervetületi (HÉR, 
HKR, HDR, EOV) irányszögek különbsége az ország területén sehol sem ha-
ladja meg az 1,5’-et, ezért közöttük a szelvények elcsavarodása sem nagyobb 
mértékű. 

Jóval nagyobb a szelvények elcsavarodása (az irányszögek különbsége) a 
Gauss–Krüger és az UTM-vetületek szomszédos sávjai között, az egymástól 
6o-ra levő középmeridiánok miatt. Az irányszögek különbsége Magyarorszá-
gon a 18 o-os szegélymeridián közelében éri el maximumát, úgy, hogy a déli 
4o 18’-es értéktől észak felé haladva 4o 26’-ig nő. Tehát ezek a szelvények a 
kilométer-hálózati vonalak segítségével csak úgy illeszthetők, hogy a sávok 
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csatlakozása környékén a szelvények keretén a szomszédos sáv kilométer-
hálózatának őrvonalait is feltüntetik. Ha a vonalakat is megrajzolnák, azok 
olyan – enyhén ívelt – görbesereget alkotnának, amelynek egyes görbéi 
(pontról-pontra) az előbbi értékeknek megfelelő szöget zárnának be a sáv 
kilométer-hálózati vonalaival. 

Hasonlóképpen nagy szögelfordulások jelentkeznek a nagyméretarányú tér-
képek szelvényhatárai és a Gauss–Krüger (UTM) térképek kilométer-hálózati 
vonalai között is. Ilyen térképek összedolgozásakor vetülettani ismeretekre is 
szükség van, bár éppen a kisméretarányú térképekkel dolgozó térinformatiku-
sok nélkülözik azokat, és így gyakran nem is tudják értelmezni a látszólagos 
ellentmondásokat. 

Hosszú egyenes határvonalak vagy vonalas létesítmények kitűzésénél, illetve 
másik vetületi ábrázolásánál is gondokat okozhat az eltérő tájékozás. Például 
amikor az országhatárnak a sztereografikus vetületen ábrázolt egyik hosszú 
egyenes szakaszán levő határpontokat EOV-be átszámították, a pontok ott 
már nem estek tökéletesen egy egyenesbe. A határokmányok szerint viszont 
a határnak egyenesnek kellett maradnia. 

5.2. Ellipszoidi számítások simulógömbön 

A gyakorlati életben olyan feladatok is megfogalmazódhatnak az ellipszoidi 
számításokkal kapcsolatban, amelyekre nincsenek kidolgozott módszerek. Az 
LRI (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság) olyan szoftver elkészítését ren-
delte meg tanszékünktől, amellyel – többek között – ortodrómák vagy 
loxodrómák metszéspontját lehet meghatározni, vagy valamely pont talppont-
ját lehet ortodrómán megkeresni az ellipszoid felületén. A szoftverhez az algo-
ritmusokat én dolgoztam ki. 

Korábban már jelent meg publikációm az ellipszoidi számítások olyan könnyí-
téséről, amikor az ellipszoid simulógömbjén egyszerű gömbi összefüggések-
kel oldjuk meg a Gauss–Krüger vetületi koordináta-számításokat és a geodé-
ziai főfeladatokat (Varga 1989; 1992). Ezeket a megoldásokat közben túlha-
ladta az idő, mert később még programozható zsebszámológépekre is készí-
tettünk (készítettem) olyan programokat, amelyekkel ezek a számítások köz-
vetlenül az ellipszoidon is elvégezhetők voltak. 

Az LRI megrendelésére készülő munkánál első közelítésben a feladatokat 
meg lehetett volna oldani az ellipszoid normális elhelyezésű szögtartó kúpve-
tületén – vagy megnövelt sávszélesség mellett – Gauss–Krüger vetületen is. 
Az ortodrómákat a vetületi síkokon egyenesekkel helyettesítettük volna, ami a 
megrendelő szerint nagy távolságokon nem lenne megengedhető. Ha a síko-
kon az ortodrómák vetített képeivel dolgozunk, a feladat még tovább bonyoló-
dott volna. 

Először is meg kellett vizsgálni, hogy a simulógömbi azimutok mennyiben kü-
lönböznek az ellipszoidiaktól. Az EOV vetületi szabályzata (Szabályzat 1975) 
az alábbi összefüggést adja az ellipszoid új gömbi vetületére az 
azimutredukció (az ellipszoidi és gömbi azimut különbsége) számítására: 
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( )2
22

2
11

12 sin8482,0sin6964,110 ∆Φ∆Φs∆ αα +−=′′ − , (5.3) 

ahol s a geodéziai vonal hossza, iα  azimutok a végpontokban és 

nΦiΦi∆Φ −= . (5.4) 

nΦ  a normálparalelkör ellipszoidi földrajzi szélességét jelöli. Ha az s-t km 

egységben és a i∆Φ  értékeket másodpercben helyettesítjük be, az 

azimutredukciót is másodpercben kapjuk. Az iα  azimutok helyébe tetszés 

szerint az ellipszoidi vagy a gömbi azimutot helyettesíthetjük be. 

A szabályzat leszögezi, hogy a mérési eredményeket semmiféle igény esetén 
sem kell javítással ellátni. ,,Felhasználása csak elméleti vizsgálatoknál, szá-
mított értékek esetében indokolt.” Ezek a megállapítások a háromszögelési 
hálózat leghosszabb oldalaira vonatkoznak, de hogyan alakul az 
azimutredukció több száz kilométeres oldalhosszak esetén? Az (5.3) szerint 
zérus az azimutredukció értéke a meridiánokon és a normálparalekörön, sőt a 
normálparalelkör két oldalán elhelyezkedő – összesen – 3o szélességű ellip-
szoidi övön belüli 500 km-es geodéziai vonalak végpontjain is alig haladja 
meg a 0,01”-et, ami 2,5 mm-es lineáris ingadozásnak felel meg. Ez az ered-
mény igazolja a szabályzatnak az azimutredukció elhanyagolhatóságáról tett 
megállapítását. 

Feladatainkat WGS84-ellipszoidon kellett elvégezni, de az ellipszoidok között 
nincs olyan különbség, hogy az IUGG67-ellipszoid szögtartó gömbi vetületén 
érvényes azimutredukció előbbi összefüggését ott ne lehetne alkalmazni. A 
redukció nagyságát tovább tudjuk csökkenteni, ha a gömbi vetület kezdőpont-
ját mindig munkaterületünk közepén helyezzük el. Az ellipszoid gömbi vetüle-
tének hossztorzulásával nem kell foglalkozni, mivel a képletekben csak szög-
értékek szerepelnek. Viszonylagos rövidségük miatt a következőkben két fel-
adat megoldását mellékelem; az ortodrómák metszéspontjának és a 
loxodrómák metszéspontjának meghatározását. 

5.2.1. Ortodrómák metszéspontja 

A
B

C

D

E

 
5.5. ábra. Ortodrómák metszéspontja 
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Az adott pontok (A, B, C, D) ellipszoidi koordinátáiból az ellipszoid gömbi ve-
tületének összefüggéseivel (1.1: 1.2) számítjuk a simulógömbi koordinátákat, 
majd azokból egyenlítői (transzverzális) gnomonikus vetületen a síkkoordiná-
tákat: 

λtgRy = , (5.5) 

λ
ϕ

cos
tgRx = . (5.6) 

A gnomonikus vetület vetítési centruma a gömb középpontja, így valamennyi 
gömbi főkör (ortodróma, geodéziai vonal) síkjában benne van. Ebből adódóan 
a geodéziai vonalak valódi képei egyenesként alakulnak. A gnomonikus vetü-
let általános torzulású, jelentős szögtorzulással bíró vetület, de ennek a fel-
adat szempontjából nincs jelentősége. Azért választottunk egyenlítői elhelye-
zést, mert annak egyenletei lényegesen egyszerűbbek a többinél. 

A síkkoordinátákból előmetszéssel számíthatók az E pont gnomonikus síkko-
ordinátái, amelyekből előbb gömbi koordinátákat kapunk: 

R
yarctg=λ , (5.7) 







= λϕ cosarctg
R
x . (5.8) 

Végül az ortodrómák keresett E metszéspontjának ellipszoidi koordinátáit az 
ellipszoid gömbi vetületének megfelelő összefüggéseivel (1.4: 1.5) számítjuk. 
Ha csak gömbi ortodrómák metszéspontjának meghatározása volna felada-
tunk, akkor is a gnomonikus koordinátákból előmetszéssel számítanánk a 
metszéspont síkkoordinátáit, majd azokból a gömbi koordinátákat. 

5.2.2. Loxodrómák metszéspontja 

A gömbi vagy ellipszoidi loxodrómák metszéspontjának meghatározására 
szintén nincs kidolgozott módszer. A loxodróma olyan alapfelületi vonal, 
amelynek minden pontjában állandó az azimutja. Az egyszerűség kedvéért 
vegyük előbb a gömbi megoldást! Az adott pontok gömbi földrajzi koordinátái 
normális elhelyezésű érintő szögtartó hengervetületen: 

ρ
λRy = , (5.9) 







 +=

24
tgln ϕπRx . (5.10) 



Varga József: Vetületi rendszerek és átszámítások 

 50

 
5.6. ábra. Loxodrómák metszéspontja 

Normális elhelyezésű hengervetületen a meridiánok egymással párhuzamos 
egyenesként alakulnak, ezért a vetületi meridiánkonvergencia zérus. Két pon-
tot a vetületi síkon egyenessel összekötve, közvetlenül a loxodróma képét 
kapjuk (5.6. ábra). 

Végül az előmetszett pont síkkoordinátáiból számítjuk a gömbi koordinátákat: 

2
arctg2 πϕ −= R

x

e , (5.11) 

ρλ
R
y

= . (5.12) 

A feladat ellipszoidi megoldásánál síkkoordinátákat számítunk az ellipszoid 
normális elhelyezésű érintő szögtartó hengervetületén: 

ρ
Λay = , (5.13) 
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Φ
ΦΦax . (5.14) 

A síkon az előmetszés az előbbiekhez hasonlóan történik (5.6. ábra). Végül 
az előmetszett pont síkkoordinátáiból számítjuk az ellipszoidi koordinátákat: 

ρ
a
yΛ = . (5.15) 

Az (5.14) összefüggésből a Φ fokozatos közelítéssel számítható: 
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Első közelítésben az egyenlet jobb oldala a következőképpen írható: 
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A többi lépésben mindig az előzőleg kapott Φ -t kell az egyenlet jobb oldalába 
behelyettesíteni. 

5.3. Volt-e ivaniči sztereografikus vetületi rendszer? 

A hazai vetülettani szakirodalom szerint a történelmi Magyarország területét 
három sztereografikus vetületi rendszer fedte (Medvey 1933; Utasítás 1943; 
Hazay 1964; Bácsatyai 1993a; Varga 2003a) (5.7. ábra): 
 

1. Budapesti rendszer, 
2. Marosvásárhelyi rendszer, 
3. Ivaniči rendszer. 

 
5.7. ábra. A vetülettani szakirodalom szerinti sztereografikus vetü-

leti rendszerek a történelmi Magyarországon 

Ez a felsorolás ilyen formában csak az 1930-as évek elejétől fordul elő a 
szakirodalomban. A korábbi felsorolások nem tartalmazták az ivaniči sztereo-
grafikus rendszert. Alapműnek tekinthető korábbi vetületi szabályzatokat, há-
romszögelési utasításokat tanulmányozva előbb-utóbb megkérdőjelezhető az 
ivaniči sztereografikus vetület bevezetése. Marek János német nyelvű há-
romszögelési szabályzatában (Marek 1875) így ír előbb a vetületnélküli, 
majd a sztereografikus rendszerek magyarországi bevezetéséről: 
,,Valamennyi itt felsorolt országrészben a tartomány területét síkon levő-
nek tekintették, Magyarország területén is ilyen módon vették fel a volt 
Soproni kerületet, Máramaros megyét, Bereg, Ugocsa és Ung megyéket, 
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valamint Hont egy részét Selmecbánya környékén. Később arra a meg-
győződésre jutottak, hogy Magyarországon a háromszögelési hálózatot 
gömbön levőnek kell tekinteni. Viszont, hogy ne adják fel azt az előnyt, 
amit a síkhálózat a koordináták számításánál jelent, a gömbi szögeket 
sztereografikus vetülettel a Buda kezdőpontban elhelyezett érintő síkra 
vetítették, és itt egy síkhálózatot számítottak”. 

A horvátországi (ivaniči) vetületnélküli rendszerről Marek így ír: ,,A magyar 
korona országai közül Horvátországot és Szlavóniát Szerém vármegyével 
együtt egy az ivaniči zárda tornyán átmenő külön meridiánra vették fel. … 
Azért, hogy a Magyarország és Horvátország határán levő összes pont föld-
rajzi koordinátái teljes összhangban legyenek, …először az ivaniči zárdato-
rony földrajzi koordinátáit kell levezetni, és mivelhogy az első oldal azimutja 
megváltozna, az összes háromszögelési pontnak a felmérés által már fel-
használt koordinátáit kissé meg kellene változtatni. De mivel itt a részletes 
felmérés már megtörtént, az elsőrendű pontok koordinátái már soha nem vál-
toztathatók meg, így az említett eljárás sem hajtható végre.” 

Mivel geodéziai célra Magyarországon alkalmaztak először sztereografikus 
vetületet, a horvátországi pontok koordinátái – amelyeknek a megváltoztatha-
tatlanságáról Marek beszél – csak vetületnélküliek lehettek. 

Fasching írja az akkori vetületi szabályzatnak tekinthető művében (Fasching 
1909). ,,Jelenleg – 1907 – az összes erdélyi háromszögelési pontok derék-
szögű sík összrendezői a Marosvásárhelyi rendszerre, az összes magyaror-
szági pontok derékszögű sík összrendezői pedig a Budapesti rendszerre vo-
natkoznak.” Ugyanezen utasítás 3. oldalán a pénzügyminiszter aláírásával 
szerepel az a körrendelet, amely felsorolja azokat a vetületi rendszereket, 
amelyeket a jövőben (1908-tól) Magyarország területén alkalmazni lehet: 
 

1. Hengervetületi északi rendszer (HÉR), 
2. Hengervetületi középső rendszer (HKR), 
3. Hengervetületi déli rendszer (HDR). 

 
Ezeken a hengervetületi rendszereken kívül érvényben maradnak a sztereo-
grafikus vetületek a következő területeken: 
 

a) a budapesti sztereografikus vetület a kezdőpont körül rajzolt 16,8 mér-
föld (127 km) sugarú körön belül, 

b) Tolna megye egész területén, 
c) Erdélyben a marosvásárhelyi sztereografikus vetület, 
d) az a), b), c) alatt jelzett területeken kívül eső részeken a már sztereo-

grafikus vetületen térképezett területek közé eső kisebb községek új 
felmérésénél. 

A felsorolásban egyáltalán nem esik szó ivaniči rendszerről. Tehát, ha 
Fasching utasítása előtt nem volt ivaniči sztereografikus rendszer, akkor utá-
na már nem is volt lehetőség annak bevezetésére. Fasching vetületi szabály-
zata az (Utasítás 1958) kiadásáig érvényben volt. Mint a felsorolásból kiderül 
Erdélyre sem tervezték kiterjeszteni a hengervetületi rendszereket. 
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1901-1907 között a Dunántúlon és hozzá csatlakozóan Horvátország nagy 
részén is új háromszögelési hálózatot mértek, melyet budapesti sztereografi-
kus vetületen egyenlítettek ki (Szilágyi 1931). A horvátországi pontok koordi-
nátáit később HDR-be számították át. Ezekben a munkálatokban Fasching is 
résztvett, egyes horvátországi háromszögelési pontok koordinátáit (Fasching 
1909)-ben a számítási példákban is felhasználja (83-92. old.). A mellékelt 
példákban is csak budapesti sztereografikus és HDR koordináták szerepel-
nek. Későbbi publikációiban sem tesz említést ivaniči sztereografikus vetület-
ről (Fasching 1925). 

Érdekes megállapításokat tehetünk, ha a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
Központi Adattárában fellapozzuk a Felsőrendű háromszögelési pontok betű-
soros névjegyzékét, amely tartalmazza a történelmi Magyarország felsőrendű 
háromszögelési pontjainak koordinátáit. Mindegyik pontnál bécsi ölben és 
méterre átszámítva is szerepelnek a különböző vetületi rendszerekben meg-
határozott koordináták. A budapesti rendszer területére eső pontoknál vetü-
letnélküli, sztereografikus és katonai sztereografikus koordinátákat, a maros-
vásárhelyi rendszernél pedig csak sztereografikus koordinátákat találunk. Ez-
zel szemben az ivaniči rendszernél ivaniči polgári és ivaniči katonai megjelö-
lések szerepelnek. Ivaniči vetületnélküli és ivaniči sztereografikus jelzők nem 
szerepelnek a jegyzékben. Az ivaniči katonai koordinátákat úgy kapjuk, hogy 
400 km-ből kivonjuk a méterre átszámított polgári koordinátákat. 

 
5.8. ábra Vizsgálati terület a Dráva mentén (adatok méterben) 

Az eddigiek alapján már valószínűsíthető, hogy az összes ivaniči koordináta 
vetületnélküli. Ha ebben kételkednénk, könnyen eldönthetjük, hogy sztereo-
grafikus vetületben vannak-e a mellékelt koordináták. Vizsgálatomhoz a Drá-
va mentén olyan pontokat választottam ki, amelyeknek budapesti sztereogra-
fikus és a kérdéses ivaniči rendszerű koordinátái is adottak (5.8. ábra). Az 
azonosság biztosítása céljából igyekeztem templomtornyokat kiválasztani. Az 
ábra betűjelzései: Be = Berzence, Bo = Bogdása, D = Drávavásárhely, F = 
Felsősegesd, J = Jakab-hegy, K = Kula puszta, N = Nagyharsány. Abban az 
esetben, ha a koordináták mindkét rendszerben sztereografikusok volnának, 
a pontok közötti gömbre átszámított hosszak csak a háromszögelési hálóza-
tok különbözőségei miatt térhetnének el egymástól. 

A vizsgált szakaszok végpontjainak (y1, x1, y2, x2) sztereografikus síkkoordiná-
táiból a következő összefüggéssel számítható az s gömbi hossz: 



Varga József: Vetületi rendszerek és átszámítások 

 54

m
ts = , (5.19) 

ahol t a vetületi hossz és 
28,01 UUm −+= , (5.20) 

a hossztorzulási tényező, továbbá 
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2
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1212

1 yyyyxxxx
R

U +++++=  (5.21) 

és R = 6 378 512,966 m, a régi magyarországi Gauss-gömb sugara. 

A vizsgálatot több felsőrendű pont között is elvégezve, a gömbi hosszak kö-
zötti eltérések teljesen rendszertelenül alakulnak. Hol a budapesti sztereogra-
fikus, hol a feltételezett ,,ivaniči sztereografikus” koordinátákból számított 
hosszak nagyobbak a másiknál. Az eltérések nagysága – a vizsgált hossztól 
függetlenül – egy métertől, több tíz méterig változik (az 5.8. ábrán zárójelbe 
tett adatok). 

Jobb összhangot mutatnak a budapesti sztereografikus koordinátákból számí-
tott gömbi hosszak az ivaniči koordinátákból számított síkbeli hosszakkal (az 
5.8 ábrán a pontokat összekötő szakaszokra írt, zárójel nélküli adatok). Ennél 
is jobban egyeznek a budapesti vetületnélküli és az ivaniči koordinátákból 
számított síkhosszak. Ezek a tények megint csak azt látszanak igazolni, hogy 
az ivaniči rendszer vetületnélküli, ugyanis a vetületnélküli rendszerekben az 
alapfelületi hosszakat ábrázolták közvetlenül a síkon. 

Több pont között is kiszámítva a budapesti sztereografikus koordinátákból a 
gömbi hosszakat és a budapesti vetületnélküli koordinátákból a síkhosszakat, 
azok különbsége még 200 km-es távolságnál sem haladja meg a 3-4 métert. 

Hasonló vizsgálatot végeztem a budapesti és a marosvásárhelyi sztereografi-
kus rendszerek között is. Itt azokat az azonos pontokat használtam fel, ame-
lyek alapján Fasching a budapesti rendszer kezdőpontjából a Kesztej-hegy 
gömbi koordinátáit levezette (5.9. ábra). Az ábra betűjelzései: É = 
Érmihályfalva, K = Kesztej-hegy, M = Magura-Korbest, P = Ples, V = Varatik) 
(Fasching 1909). A vizsgált pontok között a síkkoordinátákból számított gömbi 
hosszak különbségei 200 km-es hosszaknál is alig haladják meg a 2 métert, 
és előjeleik is megegyeznek (az 5.9. ábrán a vizsgálati pontokat összekötő 
szakaszokra írt adatok). A budapesti sztereografikus koordinátákból számított 
gömbi hosszakból vontam ki a marosvásárhelyi koordinátákból számítottakat. 
Itt sem várható el, hogy a kétféle gömbi hosszak szigorúan megegyezzenek 
egymással, mert – ahogyan már többször is említettük – a szorosan vett ma-
gyarországi és az erdélyi rész háromszögelési hálózatát külön-külön egyenlí-
tették ki, tehát nem tekinthetők egységes hálózatnak. A példából mégis érzé-
kelhető, hogy a gömbi hosszakban milyen egyezést lehet elvárni, amikor a két 
vetületi rendszer valójában sztereografikus. 



Varga József: Vetületi rendszerek és átszámítások 

 55

 
5.9. ábra A marosvásárhelyi rendszer területére eső vizsgálati pon-

tok (adatok méterben) 

Mi lehet az oka annak, hogy az ivaniči sztereografikus rendszer a szakiroda-
lomba mégis bekerült? Okolni lehet ezért pl. a topográfiai térképezésben 1937 
óta alkalmazott katonai rendszereket is, mivel az ivaniči katonai koordinátákat 
is a budapestihez és a marosvásárhelyihez hasonlóan számították, azzal az 
eltéréssel, hogy az előbbinél nem sztereografikus, hanem vetületnélküli koor-
dinátákat vontak ki egy állandóból (C = 400 km). Ez az állandó a budapesti 
rendszernél C = 500 km, a marosvásárhelyi rendszernél C = 600 km volt. 

Amíg a háromszögelési pontleírásokon és a koordináta-jegyzékekben csak 
budapesti és ivaniči vetületnélküli koordináták szerepeltek, addig elég volt a 
budapesti (budai) és ivaniči megjelölés, mert nem tudhatták, hogy hamarosan 
más vetületi rendszerek is belépnek. A sztereografikus koordináták bejegyzé-
sekor viszont már szükség volt a rendszer megnevezése előtt a sztereografi-
kus jelzőre. Ettől kezdve a jelző nélküli budapesti (budai) koordináták vetület-
nélküliek voltak, de a budapesti vetületnélküli megjelölést is alkalmazták a 
sztereografikus koordinátáktól való megkülönböztetés miatt. Az ivaniči koordi-
nátáknál nem volt szükség ilyen megkülönböztetésre, mert a rendszer vetü-
letnélküli maradt. 

A téves nézetek elterjedésében leginkább azok a publikációk okolhatók, ame-
lyekben először fordul elő az ivaniči rendszerrel kapcsolatban a sztereografi-
kus jelző. A Kataszteri Közlöny és a Geodéziai Közlöny valamennyi évfolya-
mának átnézése után a Térképészeti Közlönyben találkoztam először ,,ivaniči 
sztereografikus vetülettel” (Medvey 1933). A tárgyban ugyanebben az idő-
szakban megjelent szakcikkekben még egy ideig helyesen sorolják fel a ma-
gyarországi vetületi és vetületnélküli rendszereket (Szilágyi 1931; Antalffy 
1934; Zimányi 1936), de a nem sokkal későbbi felmérési utasítás tervezeté-
ben (Utasítás 1943) - valószínűleg Medvey cikkének hatására - újra feltűnik a 
téves meghatározás. 

Ezek után már nem lehet azon csodálkozni, hogy a második világháború után 
a geodéziai szakirodalomban mindegyik szerző három sztereografikus vetüle-
tet említ. A kérdés tisztázásának napjainkban már nincs gyakorlati jelentősé-
ge, az viszont nem mindegy, hogy évről-évre hányan tanulják meg helytelenül 
azt a felsorolást, amire később mindenki emlékszik. Az ivaniči rendszerrel 
kapcsolatos kutatásaim eredményeit két részben hoztam nyilvánosságra 
(Varga 2005a; 2005b). 
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5.4. Programrendszer a hazai vetületi rendszerek és alapfelü-
leteik közötti kölcsönös átszámításokra 

Kutatásaim végső célja egy olyan számítógépi programrendszer kidolgozása 
volt, amellyel vetülettani ismeretek nélkül is – bármely viszonylatban – át lehet 
számítani a Magyarországon alkalmazott vetületi rendszerek és alapfelületeik 
között. Algoritmusaim felhasználásával a BME Felsőgeodézia Tanszékén 
Völgyesi Lajos és Tóth Gyula egyetemi docensek készítették el a szoftvert 
(Völgyesi et al. 1994; 1996; Völgyesi, Varga, 2002). 

 
5.10. ábra. Az átszámítás útvonalának kiválasztása 

 
5.11. ábra. Átszámítási útvonalak a magyarországi vetületi rend-

szerek és alapfelületeik között 

A program indítása után választhatunk, hogy néhány pont vagy nagyszámú 
tárolt pont koordinátáit akarjuk-e átszámítani. Néhány pont esetén zsebszá-
mológéphez hasonlóan használhatjuk a személyi számítógépet. Második lé-
pésben az 5.10. ábra szerinti ablakban adhatjuk meg a számítás útvonalát. 
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Az ábrán bemutatott helyzetben WGS84-ellipszoidi koordinátákból számítunk 
EOV koordinátákat. Következő lépésben kell billentyűzetről bevinni az átszá-
mítandó pontok koordinátáit, vagy megadni, hogy a számítógép merevleme-
zén hol helyezkednek el. Az eredmények az általunk megadott helyen tárolás-
ra kerülnek, de a billentyűzet használata esetén közvetlenül a monitoron is 
megjelennek. 

Az 5.11. ábrán téglalapok jelölik a vetületi rendszereket és ellipszisek az alap-
felületeket. A folyamatos összekötő vonalakon koordináta-módszerrel, a 
szaggatott vonalakon azonos pontok felhasználásával történik az átszámítás. 
A korábbi és az újabb vetületi rendszerek – valamint a korábbi rendszerek – 
közötti kapcsolat a sztereografikus vetületen keresztül valósul meg. Kivétel a 
budapesti városi rendszer (BOV), amely a régi Gauss-gömbhöz rendelt szte-
reografikus vetület, mégis az EOV-n keresztül érhető el. Ennek az az oka, 
hogy a Földvárosi Földhivatalnál a BOV és az EOV közötti transzformációs 
együtthatókat határozták meg azonos pontok alapján. Budapest területén 
nem is áll rendelkezésre elegendő olyan azonos pont, amelyeknek a koordi-
nátái az országos sztereografikus vetületen ismertek lennének. 

 
Jelmagyarázat az 5.11. és 5.12. ábrához: 
 
VTN = Vetületnélküli rendszer 
STG = Budapesti sztereografikus vetület 
KST = Katonai sztereografikus rendszer (budapesti) 
HER = Hengervetület északi rendszer 
HKR = Hengervetület középső rendszer 
HDR = Hengervetület déli rendszer 
BOV = Budapesti önálló városi rendszer 
IUG = IUGG67-ellipszoid 
EOV = Egységes országos vetület 
KRA = Kraszovszkij-ellipszoid 
GAK = Gauss–Krüger vetület 
WGS = WGS84-ellipszoid 
X,Y,Z = Térbeli derékszögű koordináták (GPS) 
UTM = UTM vetület (Universal Transverse Mercator) 
+  = koordináta módszer 
x  = azonos pontok alapján 
--  = nincs értelme (átszámítás önmagába) 
(+) = az átszámítás koordináta-módszerrel lehetséges, de gya-
korlati célokból nem lehet rá szükség 
(x) = az átszámítás azonos pontok alapján lehetséges, de gya-
korlati célokból nem lehet rá szükség 
!+! = átszámítás valamely vetületi rendszer vetületi sávjai között 

A különböző átszámítási útvonalakhoz tartozó módszereket az 5.12. ábra és 
a hozzá tartozó jelmagyarázat foglalja össze. Mindig koordináta-módszerrel 
történik az átszámítás a budapesti sztereografikus és a ferdetengelyű érintő 
hengervetületi rendszerek (Fasching-féle) között. Hasonlóképpen koordináta-
módszerű bármelyik vetületi rendszer és annak alapfelülete, valamint az 
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egyes rendszerek sávjai közötti átszámítás is. Az EOV és a korábbi rendsze-
rek, vagy az EOV és a topográfiai vetületek (Gauss–Krüger, UTM), valamint 
azok alapfelületei között mindig azonos pontok alapján – kétlépcsős modellel 
– történik az átszámítás. 

 
5.12. ábra. Átszámítási lehetőségek a magyarországi vetületi rend-

szerek és alapfelületeik között 

Az azonos pontok koordinátái a programrendszerben tárolásra kerültek. Az 
eredményül kapott koordináták élességéből is eldönthető, hogy milyen mód-
szerrel történt a számítás. Koordináta-módszer esetén a síkkoordinátákat há-
rom tizedesre (mm-re), a földrajzi koordinátákat 0,001”-re kapjuk. Azonos 
pontok alapján történt számításnál cm-re és 0,01”-re módosul a koordináták 
előbbi élessége. 

Szoftverünknek van olyan változata, amellyel a Bessel-ellipszoid alapfelületű 
– de a magyarországitól különböző elhelyezésű – ausztriai Gauss–Krüger és 
a WGS84-ellipszoid alapfelületű UTM vetületek és a szomszédos magyaror-
szági területek alapfelületei és vetületi rendszerei között kölcsönösen át lehet 
számítani (Völgyesi, Varga 2001; Völgyesi 2006). Az átszámításnál fel lehe-
tett használni a GPS mérések által nyújtott lehetőségeket. A GPS ugyanis 
kiváló eszköz olyan vetületi rendszerek összekapcsolására, amelyeknek nin-
csenek közös pontjaik (Völgyesi, Varga 2002). Szomszédos országok eseté-
ben általában – az országhatárhoz közeli kevés pont kivételével – ez a hely-
zet. Ausztriában a Gauss–Krüger vetületet a nagyméretarányú felmérésben 
3o -os sávszélességgel és Ferro-i kezdőmeridiánnal alkalmazzák. A Gauss–
Krüger és a budapesti sztereografikus vetület közötti átszámítás lehetőségé-
vel – az országhatárhoz közeli területeken – (Bácsatyai 1993c) foglalkozott.  

Számítógépes programunkat követte a FÖMI által készített – és a digitális 
alaptérképek készítéséhez előírt – ,,TRAFO” elnevezésű szoftver (Szabályzat 
1996) megjelenése. Készítőinek nem volt céljuk a minden viszonylatban tör-
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ténő átszámítás; a program csak az EOV és a nagyméretarányú felmérések-
nél alkalmazott korábbi vetületi rendszerek (STG, HÉR, HKR, HDR) közötti 
kölcsönös átszámításokat támogatja. Nem engedi meg az alapfelületek közöt-
ti, valamint a Gauss–Krüger (UTM) vetületi számításokat sem. Az átszámítá-
sokat mindig azonos pontok felhasználásával végzi, még akkor is, amikor ko-
ordináta-módszerrel célt lehetne érni. 

Bácsatyai László vetülettan könyvéhez számítógépes lemezt mellékelt 
(Bácsatyai 1993a). Újabb könyvének elektronikus változata a világhálón is 
elérhető (Bácsatyai 2005). A GPS méréseket támogató – WGS84-ből EOV-be 
számításra – a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) KGO-nál (Kozmi-
kus Geodéziai Obszervatórium) készített ingyenes szoftver jelenleg a világhá-
lóról letölthető (Virág et al. 2003). Neurális hálózatok felhasználásával, 
ugyanebben a viszonylatban készítette el – a világhálón szintén elérhető – 
programját Zaletnyik Piroska is (Zaletnyik 2005). 
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6. Új tudományos eredmények 
1. tézis: Egységes átszámítási módszereket vezettem le a korábbi vetületi 
rendszereink közötti viszonylatokban a segéd földrajzi koordináták közötti 
közvetlen áttéréssel. 

2. tézis: Először alkalmaztam 3D transzformációt (1980) a magyarországi ve-
tületi rendszerek közötti átszámításra. A számításból – megbízhatatlanságuk 
miatt – kihagytam a magassági adatokat. 

3. tézis: Először alkalmaztam kétlépcsős modellt olyan esetekben, amikor az 
átszámítás koordináta-módszerrel nem hajtható végre. A koordináta mód-
szerhez hasonló eljárással kapott előzetes koordinátákat a második vetületen 
síkbeli transzformációval tovább finomítottam. 

4. tézis: Elsőként vizsgáltam a vetületi rendszerek síkkoordináta tengelyeinek 
és az azokkal párhuzamos egyenesek képeinek alakulását más vetületi síko-
kon. Felhívtam a figyelmet a térképszelvények másik vetületi rendszerekbe 
illesztésének nehézségeire. 

5. tézis: Bebizonyítottam, hogy a hazai geodéziai szakirodalommal ellentét-
ben a történelmi Magyarországon nem volt ivaniči sztereografikus vetületi 
rendszer. Feltártam azokat az okokat, amelyek a téves nézet kialakulásához 
vezettek. 
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7. Összefoglalás 
Magyarországon 1972-ben megújították a geodéziai alapokat, melynek kere-
tében új alapfelületet (IUGG67-ellipszoid) és vetületi rendszert (Egységes or-
szágos vetület EOV) vezettek be. Ezzel a már addig is nagyszámú vetületi 
rendszerek száma még eggyel nőtt. Mivel az EOV az ország egész területére 
kiterjedt, bárhol előfordult, hogy a korábbi rendszerek és az EOV között vetü-
leti átszámítást kellett végezni. A különböző alapfelületek miatt ezeket a szá-
mításokat csak a mindkét rendszerben ismert koordinátájú azonos pontok 
felhasználásával lehetett elvégezni. Ilyen átszámítási módokat ajánlott az 
EOV vetületi szabályzata is (Szabályzat 1975). Ezek a módszerek a vetületi 
rendszerek fajtájától függetlenül mindig azonos összefüggéseket alkalmaz-
nak. A felhasznált azonos pontok kiválasztásától függően minden felhasználó 
kismértékben más és más koordinátákat kap. Néha még a szakembereknek 
is gondot jelenthet a megfelelő azonos pontok kiválasztása, nem beszélve 
azokról a térinformatikai felhasználókról, akiknek nincsenek vetülettani és 
földmérési szakismereteik. 

A magyarországi vetületi rendszerek közötti átszámítások vizsgálatával fog-
lalkozva olyan módszereket próbáltam kidolgozni a különböző alapfelülethez 
vagy háromszögelési hálózathoz tartozó vetületi rendszerek között is, hogy ne 
legyen szükség azonos pontokra, vagy ne a felhasználónak kelljen azokat 
kiválasztania. Figyelembe kell venni, hogy valamely terepi pont alapfelületi 
(földrajzi) koordinátái mindegyik alkalmazott ellipszoidon mások és mások. Ha 
a földrajzi koordinátákat nem a megfelelő alapfelületen levőnek tételezik fel, 
az a gyakorlatban, szélső esetben 100 méteres hibát is eredményezhet. 

A korábbi vetületi rendszerek és az EOV közötti átszámítási lehetőségeket 
vizsgálva először a korábban polgári célokra alkalmazott vetületi rendszerek 
közötti kölcsönös átszámításokra vezettem le új összefüggéseket. Mivel a 
korábbi vetületek (budapesti sztereografikus és a Fasching-féle ferdetengelyű 
hengervetületek közös alapfelülete a régi Gauss-gömb, és az ábrázolt három-
szögelési hálózatban is csak tájékozási különbség van, közöttük az átszámí-
tás koordináta-módszerrel (zárt matematikai összefüggésekkel) elvégezhető. 
Észrevettem, hogy az átszámítások a segédföldrajzi koordináták között is 
megoldhatók, és nincs szükség a valódi földrajzi koordináták számítására. 
Ezzel a számítások egyszerűsödnek és egységes elvek szerint végezhetők 
el. 

Az EOV és a polgári célra korábban alkalmazott vetületi rendszerek közötti 
átszámítás korszerűbb lehetőségét kutatva jutottam el a térbeli hasonlósági 
transzformáció alkalmazásáig. A transzformációs paramétereket az azonos 
pontok Bessel-ellipszoidi térbeli és az IUGG67-ellipszoidi térbeli koordinátái 
között határoztam meg. A feladat egyértelmű megoldása igényelte volna az 
azonos pontokban a geoidunduláció és a tengerszintfeletti magasság ismere-
tét. Mivel megbízható geoidtérképek nem álltak rendelkezésre és a három-
szögelési pontok magasságát is általában trigonometriai magasságméréssel 
határozzák meg, az átszámítást csak az ellipszoid-felszíni pontok térbeli ko-
ordinátái alapján lehetett elvégezni. A második rendszer térbeli koordinátáiból 
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számított ellipszoidi, majd közelítő vetületi koordinátái és az adott koordináták 
közötti ellentmondást síkbeli polinomos transzformációval szüntettem meg. 

Ezzel az átszámítást két lépésre bontottam. Első lépésben kiküszöböltem a 
vetületi rendszerek torzításait, a második lépésben pedig a háromszögelési 
hálózatok különbségéből adódó torzulásokat szüntettem meg. A módszert 
később kétlépcsős modellnek nevezték el. A második lépésben már alacso-
nyabb fokú polinomot alkalmazhatunk, mintha az egész számítást egy lépés-
ben tisztán polinomos módszerrel végeznénk. Magas fokszámú polinom az 
eredményt meghamísíthatja, ezért a vetületi szabályzatok sem engedik meg 
az ötödiknél magasabb fokú polinom alkalmazását. 

Hasonló eredményeket értem el egyéb olyan esetekben is, amikor a vetületi 
rendszerek között nem végezhető koordináta-módszerrel átszámítás. Ilyenkor 
azzal a közelítéssel élhetünk, hogy mindkét vetületnek azonos az alapfelülete, 
és a földrajzi koordináták is azonosak mindkét alapfelületen. Ezzel a közelí-
téssel a számítás első lépésében kiküszöbölhetők a vetületi torzulások, a há-
romszögelési hálózatok különbségéből adódó ellentmondásokat – a második 
lépésben – most is egy síkbeli transzformációval lehet eloszlatni. 

Később a GPS technika megjelenésével a GPS mérések és az országos ve-
tületi rendszerek közötti átszámításnál is jól lehetett alkalmazni az addigi 
eredményeket. Lehetett volna GPS-szel kapott térbeli derékszögű koordináták 
és a helyi rendszerű derékszögű koordináták között átszámítani, ami helyett a 
WGS84-ellipszoidról ismét kétlépcsős modellel tértem át az EOV-re. 

A sztereografikus és a hengervetületek tájékozási különbségét vizsgálva le-
vezettem, hogy az csak a budapesti sztereografikus rendszer kezdőpontjában 
(Gellért-hegy háromszögelési pont) 6,44”, máshol azzal közel egyenlő, de 
eltérő értékű. Vetületi rendszereink kölcsönös elhelyezkedését vizsgálva áb-
rázoltam egy-egy vetületi síkon másik vetületi rendszerek koordináta tenge-
lyeit, amelyek görbe vonalként alakulnak. Hasonlóképpen képződnek le a ko-
ordináta-tengelyekkel párhuzamos szelvényhatárok is egy másik rendszer 
vetületi síkján. Pl. egy hosszú határvonalnak az egyik vetületi síkon egyenes-
ben levő pontjai bármely más vetületen elméletileg már nem lesznek egy 
egyenesben. 

A régi szakirodalmat tanulmányozva és vetületi vizsgálatokat végezve egyre 
nyilvánvalóbbá vált előttem, hogy vetülettani tanulmányainkkal ellentétben 
nem létezett ivaniči sztereografikus vetületi rendszer. A tévedést valószínűleg 
az a szakcikk okozta (Medvey 1933), amely először említ ivaniči sztereografi-
kus rendszert. Bebizonyítottam, hogy az ivaniči rendszer vetületnélküli ma-
radt.  

Kutatási eredményeimet beépítettem a BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszékén oktatott tantárgyak elméleti és gyakorlati anyagába. Algoritmusaim 
felhasználásával a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén olyan szoft-
ver készült, amellyel a hazai vetületi rendszerek és alapfelületeik közötti át-
számítások kölcsönösen elvégezhetők. 
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8. Summary 
In Hungary, several projection systems are used for geodetic and topographic 
purposes. The geodetic datums and triangulation nets of the earlier systems 
differ from the modern ones. It is possible to convert the coordinates between 
the different projections based on the same datum and triangulation net; this 
is the co-called coordinate method that uses exact mathematical formulae. If 
the conversion is needed between systems with different geodetic datums, 
coordinates of identical points in both systems should be used, and the result 
is not exact, although the ambiguity can be low enough even for geodetic pur-
poses. 

The wide-spead usage of the GPS technology and the GIS applications raise 
new demands in the map applications. As the geographic (ellipsoidal) coordi-
nates occur more frequently in our computations, it has to be shown that their 
usage without proper knowledge of the projection systems can be a significant 
error source. 

The final goal of my presented work was to complete such a software pack-
age that enables the user that is non-familiar with the map projections, to con-
vert between any Hungarian map coordinate systems and geodetic datums. 
This package, based on the algorithms developed by myself, has been com-
piled at the Dept. of Geodesy and Surveying of the Budapest University of 
Technology and Economics. 

1st thesis. Using the fact that the base surface (the Gauss sphere or apo-
sphere) and the triangulation network are the same for all older Hungarian 
systems, I proposed a method for the conversion between those coordinates. 
I realized that the computations can be carried out using auxiliary (pseudo-) 
ellipsoidal geographic coordinates and there is no need to use the real geo-
graphic coordinates. By this improvement, the computations were simplified 
and can be carried out by unified formalism. 

2nd thesis. Analysing the possibility of the conversion between the Hungarian 
National Unified Projection (EOV) and the older systems, I was the first one in 
Hungary (1980) who used three-dimensional transformation between spatial 
Cartesian coordinates, connected to different geodetic datums. The altitude 
data were omitted because of their low reliability. 

3rd thesis. I proposed a two-step model for the transformations cannot be 
completed by the coordinate method. In the first step, the distortion the projec-
tion systems was corrected. The distortion, originated in the difference of the 
triangulation networks, was corrected in the second step. Although both steps 
are based on polynomial functions, in the second step a lower-order polyno-
mial has been used, instead of a unified polynomial computation. 

4th thesis. Analysing the mutual position of the Hungarian projection systems, 
I computed the position of the axes of a projection system (as a nonlinear tra-
jectory) on a plane of another system. The map sheet edges, parallel to the 
coordinate axes, are projected in the same way to a plane of an other system. 
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I have drawn the attention to the problems of the fitting of map sheets to other 
projection systems. 

5th thesis. Based on literature study, I propose that - on the contrary of the 
standard projection lectures and textbooks - the old Ivanič projection system 
is not Stereographic at all but similar to the other Hungarian projectionless 
zones (the Buda and Nagyszeben projectionless systems). I also revealed the 
reasons and steps that have been led to the false knowledge about the Ivanič 
system. 
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