
Tengerhajózási térképek régen és ma 
A Csemniczky-gyűjteménnyel bővül

tanszékünk digitális térképtára

MFTTT  Kartográfiai Szakosztály, Budapest, 2017. szeptember 21.

Csemniczky László–Márton Mátyás–Szabó Renáta:

Eötvös 

Loránd 

Tudományegyetem

Informatikai

Kar 

Magyar 

Földmérési 

Térképészeti és 

Távérzékelési 

Társaság



Csemniczky László

Hajózásitérkép-mentés

zátonyra futott hajóról

(Nigéria, az 1980-as évek eleje)



























Márton Mátyás

A hajózási térképekről

általában



Mi a hajózási térkép?

A „hajózási térkép valamely ország vízrajzi 

szolgálata által egy tengeri területről és a 

csatlakozó partról kiadott, szögtartó vetületben 

készült térkép, amely – amennyiben ez a 

hajózás számára fontos – a hajók navigációjához 

szükséges valamennyi lényeges adatot 

tartalmazza...”

(Kartográfiai értelmező szótár )



Néhány, a hajózáshoz kapcsolódó érdekes példa 

a „kezdetektől” 

az előbbi meghatározást megvalósító

napjainkig



Sugárvonalak hálózata egy 1300-as évekből származó portolán-térképen



Pietro Vesconte 1318-ban készített portolántérképének „torzítási hálózata”

H. Minow szerint Pápay Gy. (1995) nyomán 



Cristoforo 

Buodelmonti

1420

Liber insularum 

Archipelagi

Híosz térképe

(vízfestmény)



Bartolommeo dalli Sonetti

Isolario

1485

Híosz szigete és környezete



Ioannis Xenodochos 

1520-as 

kéziratos 

portolántérképe



Gian Francesco Camocio (1572): Nevezetes kikötők és erődítmények szigetei a  

Velence és a Török Porta alá tartozó tengeri területen… c.  (83 térképből álló) atlasz



Pátmosz szigete. Rézmetszet Giuseppe Rosario „A Velencéből Konstantinápolyba 

vezető út szárazon és vízen…” című 1598-as útikönyvéből 



A Kolumbusz első útján, 

1492-ben készült térkép jól  

mutatja a korabeli tengeri 

felmérések „pontosságát”



Az 1639-ből származó holland példa Teleki Pál (1909)  Atlasz a japáni szigetek 

cartographiájának történetéhez című munkájában jól mutatja, hogy a 

partvonaltérképeken túl milyen rajzok segítették a navigációt.

»Quast Mátyás parancsnok naplója, a ki India főkormányzójának és tanácsosainak 

parancsára az „Engel” és „Gracht” nevű hajókkal útnak indul amaz aranyban és 

ezüstben gazdag szigetek feltalálására, melyek Keleten az északi szélességnek 

mintegy 37 1/2 foka alatt fekszenek; a mihez a Mindenható Isten adjon áldást és 

erőt, hogy útunk a Társaság javára váljék. Amen.« 

(Az 1602-ben alapított Holland Kelet-indiai Társaságról van szó. A Mathys Quast

naplójában ismertetett felfedezések az Abel Tasman által feltárt területekre 

vonatkozó információkkal együtt titkos minősítést kaptak. S térképeik majd csak 

Gerard van Keulen 1710-es tengeri atlaszában jelenhettek meg. A titkosítás 70 év.



Dél-Afrika Mercator-vetületű térképe 

Robert Dudley Dell’arcano del Mare (1646–47) című atlaszából



Már az egészen korai időszakban is mélységszámok övezték a kikötők környékét, és 

számos esetben vitorláshajó képe jelezte a horgonyvetésre alkalmas helyet 

(A mai Fokváros területe: a Tábla-h., előterében a Tábla-ö. és a Robben-sz. 1665–70 

táján)



Kréta szigete 

és erődítményei. 

Kézzel festett rézmetszet 

részlete 

Frederick de Wit 

1680-ban megjelent 

atlaszából



Halley 

mágneseselhajlás-

térképe 

az Atlanti-óceán 

területéről 1701-ből. 

Az első geofizikai 

térképnek tartják



James Cook nagypontosságú térképe Új-Zélandról az 1769 október és 1770 március 

közötti felmérés eredménye. 

A kor kimagasló teljesítményének számít!



Andros szigetének 

Admiralitás-térképe 1844-ből





A hajózási térképek jellemzői a domborzatábrázolás szempontjából:

– nagyon sok mélységszám;

– mélységvonalas ábrázolás régebben egyáltalán nincs;

– rétegszínezés esetenként 10 m-ig vagy nincs is;

– szárazföldön jellemzően csíkozásos (esetenként árnyékolt) 

domborzatábrázolás, vagy az se (átnézeti térképeken), a modern 

részlettérképeken szintvonalas ábrázolás

Az (általános) mélységtérképeken rendszerint mélységvonalas, 

mélységiréteg- (batimetrikus) színezéses domborzatábrázolás jellemző
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A történet kezdete:

114 db tengerhajózási szelvény 

dr. Csemniczky László 

gyűjteményéből



A tengerhajózási térkép egy adott tengerrészt bemutató, a hajózás

különleges igényeinek megfelelő térkép, amely a hajósok számára a

navigáció szempontjából nélkülönözhetetlen információkat tartalmaz.

Hajózási térképek ábrázolják a vízmélységet, a partvonalat, a kiemelkedő

tengerfenék-domborzati képződményeket, és más, a navigációhoz

elengedhetetlen információkat. Segítik a navigátort elkerülni a

veszélyeket, és épségben megérkezni a célállomásra.



A tengerhajózási térképek vetületválasztásakor figyelembe

kell venni:

•a térkép szögtartó legyen, hogy az útirányok közvetlenül

berajzolhatóak legyenek;

•távolságtartó legyen, hogy a távolságok könnyen leolvashatóak

legyenek;

•alkalmas legyen ortodrómikus vagy loxodrómikus útvonal

kijelölésére.

A tengeri navigációban a felsorolt feltételeket leginkább a

Mercator-féle szögtartó hengervetület közelíti meg a legjobban.



A tengerhajózási térképeket többféle módon sorolhatjuk

csoportokba, mint például:

•megjelenítési mód (papír térképek, elektronikus térképek),

•rendeltetési cél (áttekintő térképek, útvonaltérképek,

részlettérképek, részletes- vagy parti térképek, kikötői

térképek), vagy

•méretarány szerint.

A tengertérképek rendeltetés alapján, méretarány szerint

történő besorolása részletesebben:

•Áttekintő térképek (Survey charts)

méretarányuk 1 : 1 000 000 vagy annál kisebb

Az egész földfelszínt vagy annak egy darabját ábrázolják. Egy

hosszabb útvonal megtervezésére szolgálnak.







•Útvonal térképek (Routering charts)

Méretarányuk 1 : 500 000 – 1 : 1 000 000.

Nagyobb tengerrészeket ábrázolnak.

•Részlettérképek (Detailed charts)

Méretarányuk 1 : 100 000 – 1 : 500 000.

Kisebb tengerrészeket, partszakaszokat fednek le.

•Részletes- vagy parti térképek (Offshore charts, Coastal

charts)

Méretarányuk 1 : 50 000 – 1 : 100 000.

Parthoz egészen közeli navigációkor érdemes használni.

•Kikötői térképek (Harbour charts)

Méretarányuk 1 : 50 000, vagy annál nagyobb.

Kikötőket, horgonyzó helyeket ábrázolnak.

















A tengerhajózási térképek felépítése

A tengerhajózási térképeken kettős keretet alkalmaznak, egy külső

keretet és egy belső fokhálózati keretet. A külső kereten kívül található a

térképek száma, a mélységadatok mértékegysége, a térképjavítási

adatok és a térkép kiadására vonatkozó információk.

A tengerhajózási térképeket címmel és számmal lehet azonosítani. A

térképeket az évente kiadott térképkatalógusban sorolják fel.

A térképjavítási adatok a térkép külső keretén kívül, a bal alsó szélen

jelennek meg a javítás keltének és sorszámának megadásával. A

jelentős változásokat naponta közlik, melyekről a kikötőhatóságoktól,

az internetről, vagy rádión keresztül szerezhet tudomást a felhasználó.



A következő adatok hol a külső kereten, hol az ábrázolt területre

nyomtatva jelennek meg: a térkép címe és minden esetben felette annak

a tengernek vagy tengerrésznek a neve, ahová a térkép tartozik;

mélységek; magasságok; a térképvetület típusa; méretarány a megadott

szélességen; az alkalmazott koordináta-rendszer és a GPS által

szolgáltatott koordináták átszámítása térképi koordinátákká; az

alkalmazott bójázási rendszer; a térképi adatok forrásai, erre vonatkozó

figyelmeztetések; copyright figyelmeztetések; egyéb, a hajózást segítő

kiadványok.



A fokhálózati kereten belül szerepelnek a sarokpontok

koordinátái, továbbá e kereten belül helyezték fel a

térképre a láb (feet), méter és öl (fathom)

mértékegységekben megadott mértéklécet, esetenként

többet is.

A térképlapon tájoló rózsák is megjelennek, és azokon

feltüntetik az ábrázolt területre a kiadás évében érvényes

mágneses elhajlás értékét, előjelét, valamint a változásának

mértékét és irányát.





Az 1980-as évek végén jelentek meg az első elektronikus

tengerhajózási térképeket alkalmazó rendszerek, az Electronic Chart

System-ek, még szabvány nélkül.

1995 novemberében következett be a szabványosítás, amikor

elfogadásra került az Electronic ChartDisplay and Information System,

az elektronikus tengerhajózási térképeket megjelenítő információs

rendszer, és ezzel megjeleníthető ENC S-57 (Electronic Navigational

Chart S-57) szabványú térképtípus, mely vektoros formátumú

térképekből áll.

Az ECDIS az egyetlen szabvány, amit az IMO (International Maritime

Organization) elfogadott. Az ENC-térképek hivatalosan hitelesített,

vektoros formátumú térképekből állnak.



NOAA ENC Online

NOAA ENC online: https://www.nauticalcharts.noaa.gov/ENCOnline/enconline.html



A hivatalos raszteres formátumú térképek az RNC (Raster Nautical Chart)

térképek.

Kép forrása:NOAA RNC





Raszteres formátumú

térképek:

 Pontos másolata a papír-

térképnek, ugyanazt a képet

nyújtja.

 Nagyításkor, illetve

kicsinyítéskor nem változik

a megjelenített térképi

információ.

Vektoros formátumú

térképek:

 Különbözik a megjelenítés

a papírtérképekhez képest.

 A térkép részletessége a

nagyítás vagy a kicsinyítés

mértékétől függ.

Kép forrása:     https://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/learn_diffRNC_ENC.html



Nemzeti Tengerhajózási Terv




