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4 TÉRKÉPTERVEZÉS 
Vit Vozenilek, Csehország 
Fordította: Irás Krisztina 
 
4.1 Bevezetés 
 
Napjainkban a térképek készítésére a modern informa-
tika igen nagy hatással van. A legújabb szoftverekkel 
olyan térképeket szerkeszthetünk, amelyeknél egyedi 
adatrétegeket is megjeleníthetünk. Ezekhez a szoftve-
rekhez egyre könnyebben hozzá lehet jutni, így már a 
nem hivatásos térképészek is tudnak térképeket szer-
keszteni. Azonban térképészeti tudás nélkül létrehozott 
végtermék gyakran kezdetleges és nem teljesíti a térké-
pek egyik legfontosabb feladatát – nem ad a valóságnak 
megfelelő tájékoztatást. Mindazonáltal a térkép páratlan 
adatmegjelenítési forma, mivel hatalmas mennyiségű 
téradatot képes gyorsan és pontosan átadni az olvasók-
nak. 
 
A térképészek az ún. kartografálás során összetett gon-
dolkodási és absztrahálási műveleteket végeznek. E fo-
lyamat végeredményeként alakul ki a térképek végső 
megjelenési formája. A térképek kialakítása olyan össze-
tett művelet, amelynek során intellektuális és vizuális, 
szakmai és nem szakmai, egyedi és multidisz-ciplináris 
szempontokat egyaránt figyelembe kell venni (Dent, 
Torgusin and Hodler, 2009). 
 
A térképek tervezéséhez elengedhetetlen tisztában len-
nünk a térképi vetületek, a vonatkoztatási rendszerek 
(lásd 9. fejezet), a térképtípusok (lásd 5., 6. és 7. feje-
zetek) és a földrajzi nevek írásmódjának (lásd 8. fejezet) 
alapvető ismereteivel. A térképtervezésnek különféle tí-
pusai vannak, hiszen az egyes térképfajták (például a to-
pográfiai és a tematikus térképek) nagy-mértékben kü-
lönböznek egymástól. A legösszetettebb tervezési folya-
matot az atlaszok összeállítása igényli. 
 
A topográfiai térképek hivatalos szervek által készített 
vonatkoztatási (referencia-) térképek (lásd 5. fejezet). 

Kialakításuk legfontosabb szempontja, hogy a térkép 
méretarányában a legpontosabban jelenítsék meg a 
tárgyak és jelenségek síkrajzi (kétdimenziós) és hipszo-
metrikus (a tengerszint feletti magasságnak megfelelő) 
elhelyezkedését. 
 
A tematikus térképek (lásd 6. fejezet), ideális esetben, 
két különböző szakma képviselőjének kreatív együttmű-
ködéséből jönnek létre. A tematikus tartalom létrehozá-
sa és szolgáltatása az adott terület szakértőjének, az ada-
tok szakszerű megjelenítése pedig a térképész (a vizuali-
záció szakértőjének) feladata. A tematikus adatok szak-
értői különféle területekről érkezhetnek, lehetnek klima-
tológusok, geológusok, demográfusok, településfejlesz-
tők, politológusok, ökológusok, botanikusok, hídrológu-
sok, természetjárók, katonák, közgazdászok vagy más 
szakemberek, akiknek térképeken kell különféle temati-
kus információkat megjeleníteni. A térképésznek a tér-
kép látványát úgy kell kialakítania, hogy az olvasó a tér-
kép tanulmányozása során pontosan ugyan azt az infor-
mációt kapja, amelyet a szakember a térképen feltüntet-
ni kívánt. A legtöbb esetben azért van szük-ség a két 
szakember együttműködésére, mert a tema-tika szakér-
tője egy térképész kartográfiai és grafikai tudása nélkül 
nem tudja az adatait megfelelően ábrázolni, és a térké-
pész sem tudja a kérdéses terület szakértője nélkül 
megállapítani, hogy mit kellene a térképének 
tartalmaznia. 
 
A jó minőségű térképek az ismereteket helyesen és 
pontosan közlik, ezen kívül könnyen meg lehet érteni 
őket. E kritériumok teljesítése érdekében a térképésznek 
a térképolvasási folyamat sajátosságait és a célközönség 
igényeit is figyelembe kell vennie. (4.1. ábra). A térkép-
tervezésnek három fázisa van: a térkép előterjesztése, 
térképvázlat, és szerkesztés (4.1. ábra). 

 
4.1. ábra. A térképkészítés és a térképolvasás kölcsönös 
egymásra hatása. 
 
4.2 A térképek szerkesztői előkészítése 
 
A térképek tervezési folyamatának első lépése a megbí-
zás, ami a megrendelés egy fajtája. Egy ilyen szerződés 
csak a térképészeti feladatok természetéből adódó saját-
ságok ismeretében köthető. Tematikus térképek készíté-
sére szóló megbízásokat az ügyfelek fogalmazzák meg az 
egyes térképekre vonatkozó szer-kesztési és közreadási 
szándékaik szerint. A megbízási szerződésnek egyértel-
mű megfogalmazással tartalmaz-nia kell a térkép tárgyát 
és célját, a feldolgozandó információ-mennyiséget, vala-
mint a létrejövő térkép felhasználásának módját. 
 
A megbízások kulcsfontosságú eleme a térkép tárgyának 
tisztázása. Ez a topográfiai térképek esetében a tereptár-
gyak és a domborzat részleteinek, a térkép méretará-
nyában lehetséges, legpontosabb ábrázolása. Egy tema-
tikus térkép tárgyát valamely tudományterület szakértő-
je (vagy valamely szerződő hatóság) határozza meg. Eb-
ben az esetben a megrendelő közli az átadott adat-tö-
meg tartalmát és az abból létrejövő térképek felhaszná-
lóinak körét. 
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A térképész a megbízásnak megfelelően összeállítja a 
munkatervet, és kidolgozza a térkép megszerkesztésé-
nek fontos elemeit. A munkaterv két fő részből, a létre-
hozandó térkép tartalmának és elsődleges céljának 
részletes leírásából, valamint a munkamenet egyes lé-
péseinek leírásából áll (4.2. ábra). A térkép céljának meg-
határozása után körültekintően meghatározzák a célkö-
zönség jellegét, a térkép használatának módját és a tér-
kép által közvetített információ mennyiségét. A célkö-
zönséget különféle nézőpontok szerint lehet csoporto-
sítani, például életkor, iskolázottság, térképészeti isme-
retek vagy korábban térképekkel végzet munka tapasz-
talatai alapján: 
• iskolai csoport: általános iskolai és középiskolai ta-

nulók gyakran használnak iskolai fali térképeket és 
atlaszokat; 

• szakmai csoport: szakemberek és hivatalnokok közi-
gazgatási, topográfiai, kataszteri és speciális tartal-
mú tudományos (tematikus) térképeket használnak; 

• általános csoport: a térképhasználók széles közön-
sége, akik, többek között, turista- és autótérképe-
ket, borvidékek térképeit, vízi sport térképeket 
használnak. 

 
Tisztában kell lenni azokkal a körülményekkel, amelyek 
az elkészült térkép használatát befolyásolják. Például az 
olvasónak mennyi ideje lesz arra, hogy megnézze (egy 
falitérképet többször és sokáig lehet tanulmányozni, 
azonban a tévé képernyőjén feltűnő térkép megtekinté-
sére csak kevés idő áll rendelkezésre), milyen formában 
jut a térkép az olvasóhoz (papírra nyomtatva vagy digitá-
lisan), vagy milyen külső tényezők befo-lyásolhatják a 
térképolvasást (mozgás közben használják vagy félho-
mályban, esetleg vizes közegben, stb.). 

 
4.2. ábra. Térkép-megbízás és munkaterv. 
 

4.3 Térképtervezés 
 
4.3.1 Topográfiai térképek 
 
A topográfia térképek szerkesztésekor az első lépés a 
koordinátarendszer meghatározásában használandó, kie-
melt pontok pozíciójának egzakt meghatározása. Ezt a 
műveletet csillagászati mérésekkel kell elvégezni. Ezután 
geodéziai mérésekkel meg kell határozni a háromszöge-
lési hálózat pontjainak helyzetét. Ezek azok a pontok, 
amelyek segítségével minden földfelszíni objektum (pl. 
épületek, utak, folyók, erdők, határvonalak, stb.) hely-
zete síkba vetíthető.  
A topográfiai térképek nem önálló alkotások, hanem 
nagy területeket lefedő térképsorozatok részei. A tér-
képsorozatok szigorú szabályok és előírások alapján, 
egységes szerkesztési alapelvek szerint készülnek, amely-
nek eredményeként a sorozat minden egyes térképe 
azonos vetülettel, azonos tartalommal és részletesség-
gel, azonos jelkulccsal és azonos jelmagyarázattal rendel-
kezik. A topográfiai térképek tartalmát rendszeresen 
frissítik és javítják. A topográfiai térképek a hivatalos 
dokumentumok egyik legfontosabb csoportját alkotják, 
ezért előállításuk rendszerint kormányzati feladat (4.3. 
ábra). 
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4.3. ábra. Különböző méretarányú topográfiai térképek 
(részletek az Egységes Országos Térképrendszer  
1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 100 000 és 1 : 200 000 
méretarányú szelvényeiből). 
 
4.3.2 Tematikus térképek 
 
A tematikus térképeket különféleképpen lehet szerkesz-
teni. A tematikus tartalmat (ami lehet geológiai, éghaj-
lattani, népességi, közlekedési, stb.) egy ún. háttértér-
képre helyezik, ami általában egy egyszerűsített topográ-
fia térkép vagy adatréteg-sorozat. Ez a munka-térkép. 
Erre még további tematikus (statisztikai) adatok, esetleg 
terepi mérések eredményei kerülnek.  
A munkatérkép nem a megrendelőnek, hanem a térkép 
szerzőjének készül, ezért a kartográfiai szabályok – pél-
dául a színek és a feliratok esetében – nem mindenhol 
érvényesülnek. A térképész és a tematika szakértője 
együtt alakítja ki a térkép tartalmát és az adatok megje-
lenítését. Ha a térképet térinformatikai rendszerben 
(GIS-ben) készítik, a munkatérkép egy egyszerű adatné-
zet (Voženílek 2005) vagy adatmeg-jelenítés. A munka-
térképet a térképész és a szakértő annyiszor módosít-
hatja, átrajzolhatja, finomíthatja, kiegészítheti vagy ge-
neralizálhatja, ahányszor csak szükséges. A végleges 
munkatérkép a szerzői eredeti, amely a későbbi szerkesz-
tési munkálatok kiindulási anyaga lesz (lásd még a 6.28. 
ábrát). 

4.3.3 Térképi tartalom 
 
A térképen megjelenített rajzi elemeket, elemcsopor-
tokat összefoglalóan térképi tartalomnak nevezzük. Az 
egyes elemcsoportokat egymás után, az alábbi követel-
ményeknek megfelelően szerkesztik fel a térképre: 
• minőségi jellemzők – az objektumok jellege, tulaj-

donságai (pl. nyelvcsaládok elterjedése); 
• mennyiségi jellemzők – az objektumok mennyisége, 

értéke, sűrűsége, intenzitása (pl. népsű-rűség); 
• térbeli jellemzők – az egyes objektumok a földfel-

színnel való természetes kapcsolatuk alapján, pont-
szerű, vonalas és felületi jelként jelennek meg (pl. 
úttérkép); 

• fejlődési jellemzők – időbeli és térbeli változások (pl. 
csapatmozgást ábrázoló térkép); 

• fontossági (vagy jelentőségbeli) jellemző – pl. egy kis 
településnek nagyobb a jelentősége a sivatag köze-
pén, mint egy ugyanakkora településnek egy sűrűn 
lakott területen; 

• strukturális jellemző – az egyes különálló elemek a 
többi elemcsoporttal összefüggésben állnak (pl. a 
népesség kormegoszlását ábrázoló térkép) 

A legelső feladat az elsődleges és a másodlagos térképi 
elemek elkülönítése. Az elsődleges elemek azok, ame-
lyek a térképi megbízásból származnak, a másodlagosak 
pedig azok, amelyek elősegítik az elsődleges elemek 
megértését, esetleg kiegészítik azokat. A tematikus tér-
képek topográfiai háttere azt a célt szolgálja, hogy az 
olvasó ábrázolt tematika elemeit könnyen el tudja he-
lyezni a térben és gyorsan megértse a közöttük fennálló 
térbeli kapcsolatokat. 
 
4.3.4 Térképjelek és ábrázolási módszerek 
 
Számos különféle módszer létezik a térképi tartalom 
grafikai megjelenítésére. A megfelelő módszerek kivá-
lasztását elsősorban a térkép célja, valamint az ábrázo-
landó elemcsoportok fizikai megjelenése (pontszerű, 
vonalas vagy felületi) és tartalmi sajátságai határozzák 
meg (lásd a 4.2. és 4.3.3. alfejezeteket). 
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A pont típusú térképjelekkel (mértani jelek, képszerű 
jelek, betűk és számok, 4.4. ábra) a pontszerű térképi 
elemek tulajdonságait lehet kifejezni. A jelek alakjának, 
méretének, szerkezetének, színkitöltésének változtatá-
sával és a jelek elforgatásával egyaránt közölhetünk mi-
nőségi és mennyiségi adatokat (4.5. ábra). 

 
4.4. ábra. Pont típusú térképjelek. 
 

 
4.5. ábra. Alak, méret, szerkezet, színkitöltés és elforga-
tás – a pont típusú jelek rajzi variációi. 
 
A pontszerű térképi elemek minőségi jellemzőit a jelek 
alakjával szokás érzékeltetni. A jelek méretével főként az 
elemre vonatkozó mennyiségi adatokat vagy az elemek 
között fennálló hierarchiát lehet kifejezni. A jel mérete 
az általa kifejezett értékkel arányos. A megfelelő jelmé-
retet a jel valamely mérhető paraméterének (pl. a kör 

sugarának, a négyzet oldalhosszának vagy az oszlop ma-
gasságának) változtatásával alakíthatjuk ki. A jel szerke-
zete (belső grafikai kialakítása) a jel által kifejezett elem 
összetevőire utal, például a népesség etnikai összetételé-
re vagy a gyáripar ágazati felépítésére. A jelek színkitöl-
tése főként az ábrázolt elemek minőségi tulajdonságait 
fejezik ki, a jelek elforgatása pedig többnyire az objek-
tum elmozdulásának irányát jelzi (pl. szélirány, állatok 
vándorlásának iránya vagy nézővonal). A vonalas jelek – 
különféle vonaltípusok – a vonal típusú térképi objektu-
mok minőségi és mennyiségi jellemzőit egyaránt kifeje-
zik. A különbségeket a vonalak szélességének, szerkeze-
tének, színének és elforgatásának változtatásával lehet 
kifejezni (4.7. ábra). A vonalak grafikai megjelenítése az 
egyszerű folyamatos és szaggatott vonalakon kívül igen 
változatos lehet. Vonalas jelet alkothat egy pontsor, is-
métlődő (ún. vonalat alkotó) jelek sorozata (pl. keresz-
tek, hullámvonalak, stb.), továbbá a vonalas jelek és a 
vonalat alkotó jelek különféle kombinációja. A vonalas jel 
formája, más szóval a vonal típusa, a jel által ábrázolt vo-
nalas térképi objektum alapvető minőségi jellemzőjét fe-
jezi ki. A vonalas térképi objektumra vonatkozó mennyi-
ségi adatokat (pl. forgalom) vagy az objektumcsoportok 
közötti hierarchiát (pl. állam-, régió- és megyehatár) a 
vonalas jel vastagságával (szélességével) szokás kifejezni. 
A vonalas objektumok minőségbeli különbségeit a vona-
las jelek színével is el lehet különíteni, így egy kategórián 
belüli alkategóriák azonos vonaltípussal, de eltérő szí-
nekkel kerülnek a térképre (pl. az utak folyamatos vona-
lak, de az egyes úttípusok különféle színeket kapnak). 
Tárgyak vagy jelenségek elmozdulását szintén vonalas 
jelekkel érzékeltetjük a térképen.  
Nagy kiterjedésű objektumok mennyiségi és minőségi 
összetevőit felületi jelekkel (színkitöltéssel, felületkitöltő 
mintázattal vagy a felületen szabálytalanul elszórt jelek 
kel) ábrázolják. A színkitöltés a leggyakoribb. A módsze-
rek kiválasztását elsősorban a felületi objektum kiterje-
dése és szerkezet határozza meg. Ha az objektum tér-
ben lehatárolható (pl. földhasznosítás, kőzettípusok), 
akkor a felületi jel kontúrvonallal is kiegészül (4.8. ábra). 

 
4.6. ábra. Térkép pont típusú jelekkel (Magyarország, 
Dimap–Szarvas, 2007). 
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4.7. ábra. Vonal típusú térképjelek a jelmagyarázatban 
(Magyarország, Dimap–Szarvas, 2007). 
 

 
4.8. ábra. Felületi objektumok térképi elkülönítése. 
 
4.3.5 Színek 
 
A színeket három tulajdonság, az árnyalat, a tónus és a 
telítettség határozza meg (4.9. ábra). Az árnyalat a szín-
nek az a tulajdonsága, amely alapján az egyes színezete-
ket megkülönböztetjük (pl. zöld, sárga, lila, stb.). Árnya-
latok milliói jönnek létre az elsődleges színárnyalatok, a 
vörös, a sárga, a zöld és a kék különféle arányú kevere-
désével. A színfelület tónusa (más szóval világossága) a 
felületről a szemünkbe jutó fény mennyiségét adja meg. 
Ezt az értéket nagyban befolyásolja a kérdéses színfe-
lület hátterének színe: például a tónus világosabbnak 
látszik, ha a felületet sötétebb szürke színfolt veszi körül. 
A szín telítettsége a színnek a semleges szürkéhez 
viszonyított élénkségét jelenti. A szürke szín telítettsé-
gének értéke 0%, a többi árnyalt teljes telítettségének 
értéke 100%. 
A megfelelő színkombináció és színharmónia kialakítása 
nem egyszerű feladat. Másképpen használjuk a színeket, 
ha az ábrázolt térképi elemek minőségi jellemzőit (pl. 
különféle fajokat), és másképpen, ha a mennyiségi jel-
lemzőit (pl. egyedszámot) ábrázoljuk (4.10. és 4.11. 
ábra). 

 
4.9. ábra. Árnyalat, tónus és telítettség. 
 
Amikor a térképi elemek minőségi jellemzőit ábrázoljuk 
(pl. a világ országait, talajtípusok vagy nyelvcsaládok el-
terjedését), az egyes típusokat elsősorban különféle ár-
nyalatokkal jelenítjük meg. Ilyen adatoknál általában 
nem használunk tónusbeli és telítettségbeli különbsége-
ket (4.10. ábra). Nagy kiterjedésű területekhez világo-
sabb színeket érdemes használni, mert így a sötétebb 
színnel jelzett területek is jól elkülöníthetők lesznek. 
Fontos tudni, hogy azonos méretű területek esetén a sö-
tétebb színek grafikailag sokkal hangsúlyosabbak a vilá-
gosabbaknál. Az egymás közelében lévő színek befolyá-
solják a színérzetet. Bizonyos színek kombinációja ki-
sebb, míg más színek kombinációja nagyobb kontrasztot 
idéz elő (Kraak–Ormeling 2003). 
 
A térképi elemek mennyiségi jellemzőit (pl. összegeket, 
több-kevesebb vagy fontos-jelentéktelen összefüggése-
ket, 4.11. ábra) a színek tónusával, telítettségével, inten-
zitásával fejezzük ki oly módon, hogy a szín intenzitása 
egyenes arányban van az ábrázolt elem intenzitásával. 
A mennyiségre vonatkozó adatokat általában egy 
szín(árnyalattal), néhány esetben több, de korlátozott 
számú színnel jelenítik meg. Például egy léghőmérséklet 
térképen egyetlen szín világos fokozatától a sötét foko-
zatáig terjedő skálája látható, ahol a különböző tónusú 
és telítettségű fokozatok az egyes, Celsius-fokban mért 
hőmérsékleti kategóriáknak felelnek meg.  
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4.10. ábra. Ezen a térképen a színek különféle minőségi 
jellemzőket jelenítenek meg. 
 
Ezzel a módszerrel a térképi elemet könnyen azonosít-
hatjuk a színárnyalattal, a mennyiségi információt pedig 
a színfokozat világosságával. Az általános elv szerint a vi-
lágosabb fokozatok alacsonyabb értékeket, a sötétebb 
fokozatok pedig magasabb értékeket fejeznek ki. Azon-
ban abban az esetben, ha az alacsony értékeket kívánjuk 
kihangsúlyozni, a színeket használhatjuk ellenkezőkép-
pen is (pl. a kiugróan alacsony jövedelmű területeket a 
térképen alkalmazott színskála legerőteljesebb fokoza-
tával jelenítjük meg). 

 
4.11. ábra. Ezen a térképen a kék szín egyes fokozatai 
egy elemcsoport különböző értékeit jelentik. 
 
Az egymás mellett látható színek nem csak egymás szín-
hatását módosítják, hanem befolyásolhatják a térkép ér-
telmezését is. Léteznek olyan színkombinációk, amelyek 
negatív vagy pozitív hatást váltanak ki az olvasóban. Az 
előbbi esetben a színek hátráltatják az információ célba 
érését, az utóbbi esetben viszont elősegítik, mivel ki-
hangsúlyozzák a formákat és kiemelkednek a háttérből. 
 
4.3.6 Térképi névanyag 
 
A tájfutótérképek kivételével minden térkép tartalmaz 
szöveges feliratokat. A földrajzi neveket úgy kell felszer-
keszteni a térképre, hogy minden esetben jól olvashatók 
legyenek, és még akkor is a megfelelő helyen látszódja-
nak, amikor a képernyőn felnagyítjuk vagy lekicsinyítjük 
a térképet. A térképen megjelenített szövegeket és 
feliratokat összefoglalóan névrajznak nevezzük. 
Természetesen a cím, a jelmagyarázat, a kolofon és 
egyéb, a térképen megjelenő feliratok is ide tartoznak. 

Az első dolog, ami a névrajzzal kapcsolatban feltűnik, 
hogy sokféle betűtípus látható a térképeken.  
A betűtípusok kialakulásának hosszú története van,  
A tipográfia fejlődését mindig az a cél vezérelte, hogy  
a nyomtatott könyvek és újságok szövegeit a lehető leg-
könnyebben lehessen olvasni. A reklámbetűk azonban 
más jellegűek. Ezeknek az a feladatuk, hogy az olvasóban 
kialakítsanak egy, a hirdetés tárgyával kapcsolatos be-
nyomást. Ebben a fejezetben tipográfiával és a térképi 
névelhelyezéssel foglalkozunk. Fontos megjegyezni, hogy 
csak a latin betűs írásmódot tárgyaljuk, de remélhetőleg 
a könyv orosz és arab nyelvű fordításaiban a cirill betűs 
és arab írásmódok tipográfiai kérdéseit foglalják össze. 

 
4.12. ábra. Térképi feliratok típusai. 
 
A térképen megjelenített szövegek betűtípusa nagyon 
fontos kérdés, mivel különféle betűtípusok különféle 
objektum-csoportokat jelölnek. A térképi elemcsoporto-
kat úgy is elkülöníthetünk egymástól, hogy az azokat jel-
ző feliratokat alkotó betűk paramétereit megváltoztat-
juk. Ezzel a módszerrel a térképünk nem csak jobban fog 
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kinézni, de az olvashatóságát is elősegítjük (4.12. ábra). 
Az egyes betűkarakterek olvashatósága a betű-típus 
paramétereitől, pl. a betűcsaládtól, a betűmérettől vagy 
a betűk színétől függ. 
 
A névrajz, függetlenül a nyelvtől és az írásrendszertől, a 
térképen látható összes betűt és számot fogalmi osztá-
lyokba sorolva tartalmazza. Minden feliratnak alakilag és 
nyelvtanilag helyesnek kell lennie. A földrajzi nevek he-
lyesírását bővebben a 8. fejezet tárgyalja. 
 
A térképi tipográfia összetett témakör, amelyet itt csak 
röviden tárgyalunk. A névrajzi írásmódnak négy alapvető 
típusa van: álló vagy kurzív (dőlt), nagybetűs vagy kis-
betűs, és ezek kombinációi. A nyomdászatban a betű 
méretének mértékegysége a pont, amelynek alapmérete 
Európában 0,375 mm (Didot-rendszer), Észak-Ameri-
kában 0,351 mm (pica /ejtsd: pika/-rendszer). A legki-
sebb, még olvasható betűk mérete 6 pont, ennél kisebb 
betűket nem érdemes feltenni a térképre. 
 
A 4.13. ábrán jól látható a különböző szövegtípusok ti-
pográfiai elkülönítése. A nagyobb lélekszámú települések 
nevét nagyobb betűmérettel, a kisebbekét kisebb betű-
mérettel, a legkisebbekét kurzív betűkkel szedték. A víz-
nevek nem csak kurzívak, de kék színt is kaptak. 
Megírásuk iránya követi a jelölt folyó folyásirányát. Nagy 
kiterjedésű területek, pl. hegységek, alföldek, óceánok 
neveit ívesen kell a térképre helyezni, mert így lehet ér-
zékeltetni a terület méretét és elhelyezkedését.  
 

 
4.13. ábra. A térképi névrajz változatos írásformái 
(Cartographia Kiadó, Középiskolai földrajzi atlasz, 2009). 
 
Látható, hogy a térképészek számos tipográfiai lehetőség 
közül választhatnak. Ezen felül a betűtípusokat megkü-
lönböztethetjük aszerint, hogy van-e „talpuk” vagy nincs. 
Az előbbieket antikva betűtípusoknak, az utóbbiakat gro-
teszk betűtípusoknak nevezzük. A térképeken mind-két 
típust megtaláljuk. A 4.14 ábrán különféle betűtípusokra 
és betűméretekre látunk példákat. 

Ez a szöveg 11 pontos Calibri betűtípus. 
Ez a szöveg 9 pontos Calibri betűtípus. 
Ez a szöveg 9 pontos Times New Roman betűtípus. 
Ez a szöveg 11 pontos Arial betűtípus. 
Ez a szöveg 9 pontos, kurzív (dőlt) Arial betűtípus. 
4.14. ábra. Különböző betűtípusok és betűméretek. A 
Times New Roman antikva típus, a Calibri és az Arial talp 
nélküli, azaz groteszk betűtípus. 
 

Szövegelhelyezés 
A tipográfiai arculat kialakítása után a nevek felkerülnek 
a térképre. Pont típusú objektumok (pl. kis méretarányú 
térképen a településnevek) esetén hat pozíció lehetsé-
ges. Ha a pont típusú jel köré egy négyzetet képzelünk, a 
nevet elhelyezhetjük e négyzet négy sarkába, továbbá a 
jel fölé és alá. A sarkokba helyezett nevek feliratainak a 
vonatkozási pont közelében kell kezdődniük vagy vég-
ződniük. A vonatkozási pont fölé vagy alá helyezett ne-
vek esetében a jelnek a név közepénél kell lenniük. 
Nagyvárosok esetében a feliratok nagyobb térképi terü-
letet fedhetnek le. A lakott területek neveit általában fe-
kete színnel nyomtatják. A nevek elhelyezése néha más 
térképi elemek egyes részeinek eltávolításával jár együtt, 
ez azonban sosem lehet a betűk kényelmes elhelyezésé-
hez szükséges területnél nagyobb mértékű. 
A megfelelő névelhelyezéshez jó térképszerkesztő 
szoftverre van szükség. 

 
4.15. ábra. Névelhelyezési lehetőségek pont típusú tér-
képi elemeknél. Ideális helyzet a pont köré képzelt négy-
zet jobb felső sarka (1). 
 
A névelhelyezésnek sok szabálya van. Például egy folyó 
nevének követnie kell a folyó folyásirányát és, ha van rá 
mód, a folyó északi oldalára kell kerülnie (4.16b ábra). 
Abban az esetben, ha méretarány megengedi, hogy a fo-
lyó rajza szélesebb legyen egy vonalnál, a nevet a folyóra 
is rá lehet helyezni. A nevet a folyó mentén többször is 
meg lehet ismételni. A folyómenti települések neveit a 
folyónak arra az oldalára kell helyezni, amelyiken a tele-
pülés fekszik. A szárazföldi települések neveit a száraz-
földre helyezik, de a kikötővárosok nevei kerülhetnek a 
tengert vagy tavat ábrázoló vízfelületre is. A nevek nem 
kerülhetnek fejjel lefelé a térképre. E szabály alól csak a 
tenger-szint feletti magasságot jelző szintvonalszámok 
kivételek (2.3. ábra). A névrajzi elemeket általában víz-
szintesen helyezik el a térképen, a vonalas és felületi ele-
mekhez tartozó neveket a földrajzi fokhálózat vonalaihoz 
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vagy az ábrázolt objektum tengelyeihez igazítják (4.16a 
ábra). A térképi neveket úgy kell elhelyezni, hogy minden 
eset-ben egyértelmű legyen, melyik objektumhoz tartoz-
nak. 

 

 
4.16. ábra. Területi (a) és vonalas (b) objektumot jelző 
földrajzi nevek helytelen és helyes elhelyezése 

 
A 13.6 fejezet a névrajz további aspektusait tárgyalja.  

 
4.3.7 A térképi generalizálás 
 
A térképi generalizálás (általánosítás) az a folyamat, 
amelynek során a térképi tartalmat a végső méretarány-
nak és az adott jelmagyarázatnak megfelelő mértékben 
egyszerűsítik. Annak érdekében, hogy a térkép kis méret-
arányban is értelmezhető maradjon, bizonyos elemeket 
el kell hagyni, másokat fel kell nagyítani, több hasonlót 
össze kell vonni, el kell tolni, vagy egyszerűsíteni kell az 
alakját. A térképi tartalom egyszerűsítése az egész tér-
képre vonatkozik, és ügyelni kell arra, hogy a folyamat 
végén a térkép olvasható és értelmezhető maradjon 
(4.14. ábra). Minél kisebb a méretarány, a térkép annál 
kevesebb információt tud közölni km2-ként. Ennek meg-
felelően minél nagyobb a méretarány, annál több infor-
máció fél el egy egységnyi térképfelületen.  

 

 
4.17. ábra. Két azonos méretarányú, de különböző 
mértékben generalizált térkép. 
 
A térképi generalizálás feladata a valóságban tapasztal-
ható információ-mennyiség szisztematikus csökkentése a 
felesleges elemek elhagyásával. Erre több módszer is 
rendelkezésre áll (4.14. ábra): 
• Kiválasztás – a legfontosabb elemek megmaradnak, 

a kevésbé fontosak viszont teljes egészében 

kimaradnak. Például egy igazgatási térképen a ke-
vésbé forgalmas utakat el lehet hagyni, így nem 
zavarják a térkép olvasóit. Ebben az esetben a leg-
fontosabb információ a helységek közötti közvetlen 
és legegyszerűbb útvonal, így csak ezek maradnak 
fent a térképen. A térképésznek ezeket kell kiválasz-
tania és hangsúlyoznia. 

• Egyszerűsítés – a megtartott elemek alakját oly mó-
don kell kialakítani, hogy a látvány a lehető legtöbb 
vizuális információt közvetítse. Azonban a grafika 
nem lehet bonyolult, vagy túlságosan részletes, 
mert az gátolná a megértést. A kisebb méretarányú 
térképeken több az egyszerűsített elem, mint a na-
gyobb méretarányú térképeken, mert a valóság 
nagyobb részét ábrázolják egy egységnyi térképi 
területen. 

• Összevonás – az elemeket akkor lehet egymással 
összevonni, amikor az elkülönítésük a térkép tema-
tikája vagy célja alapján nem lényeges. Egy hegylán-
cot szét lehet választani kisebb, erdőfoltokkal tarká-
zott gerincekre és csúcsokra, ha a méretarány meg-
engedi, de kis méretarányban csak a folytonos 
hegylánc láttatható.  

• Vonalsimítás –csökkenteni kell a vonalmű lekicsinyí-
tésből adódó szögletességét. Az így kialakuló kép 
kevésbé lesz bonyolult és eltűnnek a feleslegessé 
váló vonalszegmensek. Például kis méretarányban 
egy meanderező folyó kanyarulatainak nagy részét 
el kell simítani, így a folyó vonalát sokkal inkább a fő 
sodorvonal irányában kell elhelyezni. 

Hangsúlyozás – az elemek elsődleges jellegének kiemelé-
sére szolgál. Bizonyos esetekben olyan elemek válnak 
fontossá, amelyeket kell emelni olyan részleteket, ame-
lyek egy általános térképszerkesztési folyamatban kima-
radnának. Ilyenkor ezeket a fontossá váló elemeket meg-
tartjuk és vizuálisan hangsúlyozzuk. 
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4.18. ábra. A térképi generalizálás módszerei. 
 
4.3.8 Térképkompozíció 
 
Az olvasó elsőként a térkép kompozícióját, vagyis a gra-
fikus elemek elrendezését látja meg a térképlapon. Az 
elrendezés kialakítása a térkép céljától, méretarányától, 
vetületétől, az ábrázolt terület alakjától és méretétől, 
valamint a térkép hordozófelületétől (pl. lapmérettől) 

függ. A tematikus térképek elrendezése nagyon sokféle 
lehet, de a topográfiai térképek megjelenése a hivatalos 
szabályok és előírások miatt a teljes térképrendszeren 
belül egységes. A térképkompozíciónak három alapvető 
elvárásnak kell megfelelnie: 

o tartalmaznia kell az összes alapvető térképi 
elemet, 

o vizuális egyensúlyban kell lennie, vagyis nem 
lehetnek nagy üres vagy túlzsúfolt területek és 

o kellemes esztétikai hatást kell keltenie. 
A fent említett alapvető térképi elemek a következők: 

o a térkép által kitöltött terület; 
o a térkép címe; 
o a jelmagyarázat; 
o méretarány (grafikus és szöveges formában); 
o impresszum és kolofon. 

A térkép címe a térkép legfontosabb információit, pl. a 
tematikát rövid, de egyértelműen megfogalmazott szö-
veg formájában közli. Általában a jelmagyarázat felett 
kap helyet. A címnek a tematikán kívül az ábrázolt terü-
letre és a bemutatott állapot időpontjára is utalnia kell. 
Ha a cím túl hosszú lenne, ez utóbbi két adatot alcímben 
adják meg. Az alcím a cím alatt kap helyet, és a címnél 
kisebb betűmérettel szedik. 
 
A jelmagyarázat a térkép jelkulcsának könnyen értelmez-
hető kivonata. Az olvasó ennek segítségével érti meg a 
térkép tartalmát. A térképtükör közelében kell elhelyez-
ni. A jelmagyarázat főbb jellemzői: 
• A jelmagyarázatnak teljesnek kell lennie, vagyis min-

den jelnek, ami a térképen látható, meg kell jelennie 
a jelmagyarázatban. A tematikus térképek jelmagya-
rázatában a topográfiai háttér elemeit nem tüntetik 
fel. A jelmagyarázat nem tartalmaz a térkép készíté-
sére pl. a vetületre vagy a földrajzi hálózatra vonat-
kozó információkat;  

• Egy térképi elem csak egy jellel szerepel a jelmagya-
rázatban; 

• A jelmagyarázat elemeit logikai csoportokban, 
általában hierarchikus rendszerben, kell megjele-
níteni;  

• A jeleknek a jelmagyarázatban ugyan olyannak kell 
lenniük, mint ahogyan a térképen találjuk őket. A 
jelek térképi és jelmagyarázatbeli megjelenésének 
teljesen egyformának kell lennie (ugyan az a szín, 
vonalvastagság, méret, stb.) . 

• A jelmagyarázat minden elemének érthetőnek és 
egyértelműnek kell lennie. 

 
Az impresszum (kolofon) a térkép szerzőjének nevét, a 
kiadó nevét, a kiadás helyét és idejét tartalmazza. Itt 
lehet a térkép vetületét, a kiadásra vonatkozó egyéb 
adatokat, a közreműködők neveit és a szerzői jogra 
vonatkozó további adatokat feltüntetni. 
 
Az alapvető térképi elemek mellett helyet kaphatnak a 
térképlapon további, a tematikát kiegészítő informáci-
ókat hordozó részegységek is, például melléktérképek, 
diagramok, metszetrajzok, tábláztok, magyarázó és kie-
gészítő szövegek vagy az északi irányt jelző nyíl (ameny-
nyiben a térkép nem északra tájolt). 
 
4.3.9 A munkafolyamat összefoglalása 
 
Miután a térképész elvégzi a méretaránynak és a témá-
nak megfelelő generalizálást, létrejön a térkép nyers pél-
dánya. A nyers (próba-) változat a tartalma és a térképi 
elemek rajzi pontossága megfelel a végső változattal 
szemben támasztott követelményeknek, látható rajta a 
térkép végső kialakítása és megjelenése. A nyers változat 
kialakítása egyedül a térképész feladata. 
 
A tematikus tartalom, ahogyan korábban írtuk, a szerzői 
eredeti példányról származik, és a témakör szakértőjé-
nek útmutatásai alapján kap grafikus formát. Egy tema-
tikus térkép megfelelő megszerkesztéséhez összetett 
térképészeti szaktudásra van szükség, mert egyszerre 
kell alkalmazni a generalizálás, a kompozíció kialakítá-
sának és a jelrendszer kialakításának különféle eszközeit 
és módszereit.  
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A rajzi szerkesztést azon a területen kezdik, amelyen a 
legsűrűbb a térképi tartalom. Ez azért fontos, mert 
ezeken a helyeken lehet meghatározni a grafikai elemek 
optimális megjelenését (méreteket, komplexitást, stb.), 
amely az olvashatóság szempontjából igen lényeges. 
Ezeken a területeken dől el a jelek kialakításának fő 
irányvonala és a generalizálás mértéke. Ezután szerkesz-
tik fel a többi térképi elemet, majd a névanyag és végül a 
kiegészítő elemek kerülnek fel a lapra. A térképnek 
ebben az állapotban eleget kell tennie a pontosság, a 
teljesség, az aktualitás és a térképesztétika követel-
ményeinek. 
 
A térképkészítés utolsó fázisa a nyomtatás, amelynek 
során elkészül a tökéletes, sokszorosításra és kiadásra 
kész térképmásolat (lásd még a 13. fejezetet). A nyomta-
tás minőségét az első nyomat szemrevételezésekor 
ellenőrzik. 
 
4.4 Gondolkozz, mielőtt rajzolni kezdesz! 
 
Jó térképeket csak a fenti szabályok és ismeretek alkal-
mazásával lehet szerkeszteni. A térképésznek minden 
esetben alaposan át kell gondolnia és meg kell terveznie 
a teljes munkafolyamatot, továbbá a következő elveket 
is figyelembe kell vennie: 
… minden térképet legalább kétszer át kell dolgozni 
Először munkatérképet kell rajzolni. A tematika szakértő-
je erre szerkeszti fel a tematikus tartalmat („első” tér-
kép), ami a további munkafolyamatok során nem válto-
zik. Ezután a „második” térkép a térképész és a szakértő 
szoros együttműködésével alakul ki. Az együttműködésre 
azért van szükség, mert a generalizálás mértékét és a 
jelkulcsot csak együtt tudják a céloknak megfelelő mó-
don kialakítani.  
… ugyanannyi figyelmet fordíts a térkép minden részére  
A térkép egész területén, minden egyes elemre ugyan-
annyi figyelmet kell fordítani. Minden térképnek három 
aspektusa van: a téma (szoros kapcsolatban a tartalom-
mal), a technikai megoldás (kapcsolódik a térkép grafikai 

megvalósításához) és az esztétikai jelleg. Ezt a három 
összetevőt egyforma alapossággal kell kidolgozni. 
… a témától a jelmagyarázatig 
Létezik egy fontos a szerkesztési sorrend (a térkép témá-
ja, címe, a legszembetűnőbb jelek és a jelmagyarázat), 
amelyet meg kell tartani: a térkép témáját egyértelműen 
meg kell fogalmazni a címben, a témához kell társítani a 
legszembetűnőbb jeleket, amelyeket a jelmagyarázat 
tetején kell elhelyezni. 
… a legjobb jelmagyarázat a felesleges jelmagyarázat 
Annál jobb a térkép, minél egyszerűbben értelmezhetők 
a térképjelek és minél világosabb a térkép mondanivaló-
ja. Azonban problémát okozhat az ún. szerzői vakság és 
az ágazati vakság. Szerzői vakságnak azt az esetet neve-
zik, amikor a térkép szerzője feltételezi, hogy ami az ő 
számára egyértelmű és érthető, az az olvasó számára is 
az. Ez a helyzet akkor áll elő, amikor egy adott szakterü-
let kutatója térképész és térképészeti tudás nélkül, egye-
dül készít tematikus térképet. Ágazati vakság esetén a 
szak-területen dolgozó csoport tagjai együttesen gondol-
ják azt, hogy ha az ő számukra érthető a térkép, akkor 
mindenki más számára is ugyan annyira érthető. Való-
jában a térképeket olyan emberek fogják olvasni, akik 
feltehetően jártasak a témában, de az ismereteik külön-
böző mélységűek, esetleg látássérültek vagy problémás a 
színérzékelésük. A térképeket úgy kell elkészíteni, hogy a 
tartalmukat ezek az emberek is értelmezni tudják. 
… a térképet messziről is és közelről is meg kell nézni 
Nagyobb távolságból az olvasó a térkép kompozícióját 
(elsősorban a térkép címét) és az elsődleges térképi ele-
mek térbeli elrendeződését érzékeli. A részleteket (kü-
lönösen a jeleket és a jelmagyarázatot) csak közelről le-
het megismerni. Ezért a térképek olvasása nagyban ha-
sonlít a könyvek szövegeinek olvasására. 
… olykor a kevesebb több 
A grafikailag és tartalmilag zsúfolt térképet nehéz értel-
mezni és később nehéz visszaidézni a rajta látott rész-
leteket.  
… nincs használhatatlan térkép. A legrosszabb esetben 
elrettentő példa lehet.  
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