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Az ellótószol7áIatok történetében fontos helyet foglal el a tdzsek
és csapatok térkepeHrel való ellátósa, mint a térkepészeti._bbto§tás

eglikiésze, hiszei a hadszíntéismeret , a katonaföMmjz alkalmazott
Űdomónyának , múvelése elképzelhetetlm a jó és pontos,térkep nél-

kijl Ez azonban meg!öveteli a térképek áIlnndó helyesbítését és a

föIdrajzi k)myezet váItozó adatainak nyilvántartósát, Ez utóbbi fel,'adatű 
az I. Wóghábonl előtt a vezérkarok onzóglehó irodái végez,

ték Az önállóvó7ált orczág M.Kir. HonvédségénéI a Térképészeti In-

tézet keretében 'müvették' a haduíntéismeret "leír:asál' púrhuzam-

ban a térkepek helyesbítéséve| hiszen a térképhelyesbítés során jóval

több adatá glljtöttek be, mint arnentryit a térképen dbrázolni nldtak

I. Az osaály szervezése

A Monarchia felbomlásával az osárák-magyar vezérkar ország|eíró

irodája - amely sok évtizedes tervszerú munkával dolgozta fel,avezétkat
által idjelölt hadszíntér területét katonaföldrajzi vonatkozásban - meg-

szűnt.'

A szetző

Df, suba Ján6 óma8y, a Hadtörténeü Intézet é§ Múzeum Hádtörténelmi Térképtárának fó|evél-

táíosa

Eríót bóvebben: subá Jáoos: A csá§ári á§ Kiráyi Hadit8yminisaérium orszá8leíró líodájának

mrlk&é§e az elsó világháború e]ótt. Hadtöítén€trni Kődemények l 995,3szám,
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A megszűnt szewe zeí intézethezkerült a német nyelvű anyagai nem
ölelték fel a mai Magyarország területét, ami érthetó, hiszen a leírások-
ban - mint a monarchia "legbelsőbb" hadszíntér számba nem igen jöhető
szakasza - kevésbé szerepelt. Az.erdélyi rész volt - elavult módon - fel-
dolgozva, Uj formában csak az F-szakkeleti-Kárpátok (hegvidéki) tája
jelent meg a katonafóldrajzi leírásokban és azok mellékleteiben.

Magyarország új területének katonapolitikai és katonaföldrajzi hely-
zete aréglhezképgst ryökere§en megváltozott. J 

Ig5l az új viszonyok okozta
nagy eltolódá§ok miatt a régi anyag alig volt felhasználható.

1920. október 15-én a magyar királyi honvéd vezérkarfőnöke"Ideig-
lmes utasítós a földrajzi iroda számára" című rendelkezése alapj án indult
meg az oszÁly sz,ervezÉse.

tr. Az osztály feladata

Feladatkörét a volt monarchia vezérkarának országleíró irodáj áéhoz
azonosan jelölték meg. Az osztályt mint központi szervet a Térképészeti
Intézet keretében alakították meg. Elhelyezésül a Gróf Szapáry laktanya
B. épületének II. emeletén egy §zobát utaltak ki. Tényleges működését
1922. márc. 1-vel mint " Országleíró osztáIy' (Olo.) kezdte meg.Yezetőle
Klttz Súndor vezérkai ezredes vo|t, Ilozzá osztották be Somogti Endre
vezérka.i századost-

Az Orságleiró O§ztáI}nak a következó segédleteket kellett a köve-
telményeknek megfelelően megszerkeszíeni:

1.) Folyamleíró segédlet.

2.) Útleíró segédlet.

3.) Vasúti segédlet.

4.) Repüló segédlet.

3 Az ofsá8 újkatonaföldrajzihelyzeiének értékelésére lásd: HoFáth Attila_suba János: A tíiano-
ni béke§zefádé§ hatáM a ma8yar hadeó fejlódé§ére és az o$ág katonafóldrajzi, közlekedé§i
helyzeteére. Katonai Logisztika l 995. 4. §zám.
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5,) Táűró és távbeszélő segédlet.

6.) Külföldi erődítmények.

7.) Hadtáp segédlet.

8.) Nemzetiségi térkép.

E hhez alapul s zolgált a k

a.) A topográfiai térképek (topográfiai újfelmérés, helyszíni helyes-
bítés, térképek részbeni (szobai) helyesbítése;

b.) A vezérkari tisztek és-

c.) A topo$áfiai osztályvezetők országleíró szemrevételeáse és adat-
gyűjtése;

d.) A központi katonai és polgári hatóságok és szervek és-

e.) A közigazgatási szervek adatszolgáltatása;

f.) A bel- és külföldi szakirodalom és térképek.

Az utasítás külön kiemelte, hoglr a s egédleteket: a megbízhatóság, az
egyszerűség és a kis terjedelem jellemezze.

A |eírandó területeket következőképpen határolták el és osztották
be:

Magnrországterúletén kívüI: aMowa vólgyig bezárólag a régi Károly
Lajos vasútvonal (Wien(Bécs)-Mhr.Ostrau (Oderberg, Ostrava)_Krak-
kó-Lemberg(Lvov) mentén -, a Dnyeszter felső folyása, _ Prut, - a Duna,
- a Száva, - a Mura középfolyása, - a déli vasút (Trieszt _ Laibach(Ljubl_
jana) - Marburg(Maribor) - Graz - Wien) osztrák fővonala (Marburg -
Graz) Bécsig.

A történelmi Magyarország területén kívül fekvő területek csak ak-
kor kerülhettek feldolgozásra, ha a"Nagt Magarorszdg" területének le-
írása már befejeződött:

7.) Az északi rész déli hatóra: Dévérly - a Duna folyása Budapestig -
Budapest - Debrecen - Máramarossziget vonala.
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2.)A kleti rész: A fenti vonaltól délre és a Tiszától keletre,

3.)A déli rész: Az 1. és a 2. alatti vonaltól délre és nyugatra.

Az adatok §^íjtése és feldolgozása főleg vezérkari tisztek által tör-
tént. A vezérkari tiszteket májustól-novemberig terjedő időszakokban
turnusonként - maximum három hetes időtartamra - vezényelték. A téli
időszak alatt az osztály munkatársaia következő szeruekke| intézmények,

ke| amelyelae az adatgltijtés stb. uempontjábóI szül<ségvolt egüttmúkodtek
(tórgnló soN konferenciák stb. ) :

a-) Honvédelmi Minisztéium és a vezérkar osztáIyai:

VI. (Vezérkar) - 1. (elvi és hadműveleti)

2. (hírszerzés és kémelhárítás)

3. (elvi anyagi)

5. (kiképzés)

7.ö. (híradás)

7.k. (közlekedés és felvonulás)

b.) Kere skedelmi Minisztéium:

- légiforgalmi osztály

- útépítái osztály

- hajózási osztály

- államvasutak ig azgatóság

- posta és távírda igazgatőság

c.) F öMműv elési Miniszt éium:

- vízrajzi osztály

- mezőgazdasági statisztikai VII.1, osztály

- erdészeti osztály 1/a.
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d.) Határmegállapító Központ 7927 -ig.

e.) Á ami Felmérái Hivatal (kataszteri felmérés, belvíz lecsapolrás)

f,) Földtani Intézet

g.) lrrmentesítő társulatok

h.) Néprajzi múzeum

i.) Álami Statisztikai Hivatal

j.) Folyamőrség

k.) Álami autóüzem

Az osztálynak a legfontosabb feladata a katonaföldrajzi leiráshoz
és feldolgozáshoz szükseges fiildrajzi adatok rendszeres 5nfijtésének meg-

indítása vott. Az erre vonatkozó utasításokat és tervezeteket Somogli
Endre vezérkai százados ddr1ozta ki. A munka 1922. májusában indult
meg a szakirodalom felkutatásával és rendezésével, anyaggyűjtéssel és

szemrevételezésekke1.

AZ utasításban kiadott követelmények - a minden részletre kiterjedó
fe|dolgozás - meghaladta az országleíró iroda teljesítőkepességét. Ezérl ar-

ra az élhatározásra jutottak, hogy a hadvezetés számára csak a tényleg

fontos adatokat d olgozzákfel. Aszükséges részletek feldolgozása mellett
könnyen áttekinthető és érthetó munkát adjanak ki. Ezeket a kritériu-
mokat a hadművel€ti térkép és e térkép mellékletei valósítottrák meg:

1.) A hadműveleti térkép: amely a hadvezetőség követelményeit
összefoglalóan tafta\mazza olyan részletességgel - amelyek még feltün-
tethetőkanélkül -, hogy a térkép áttekinthetősége csorbát neszenvedjen.
Az osztály az 7:200 000 méretarányt vette alapul, mint a monarchia örök-
ségét, mert előállítását a meglévő készletek alapján a legkönnyebben és

legolcsóbban tudták megoldani, valarnint a tudományos életben is ezt a

méretarányt használták,

2.) A hadműveleti térkép mellékletei., amelyekbe a térképen fel nem
tűntethető adatok kerültek be. Miután ezek az adatok nagy tómegüknél
fogva a térképen legendaszerűen (jelmagyarázatban) nem voltak kifejez-
hetők, ezért könnyen kezelhető füzetekben foglalták össze és a hadmű-

veleti térképek egl,ségcsomagiaihoz mellékelték.



I[I. Az osztály munkóssága

A meginduló alapvető munkák azonban nagr nehézsógekbe ütköz-
t€k: a beosztott munkaerők létszámbeli elégtelenségén túl a munkákelő_
rehaladását hátráltaítaa szeméfuet ismételt és g|ors kicserélődése: csapat-
szolgálatra való beosztás, áthelyezések, elvezénylések. 1922-ben Kum
Sándor ezredest, Kruttschnitt (Medvey) Aurél vezérkai alezredes váltotta
fel, de őt is ismételten elvezényelték. Somogti Endre százado* 1922.
őszén áthelyezték az oszíály kötelékéből. Helyére Farkas Ferenc vezér-
kai szdzados ketült. Az adatgyűjtési munkák feldolg ozása a|étszám sza-
porítását tették szükségessé.

Az adatgyűjtési munkákat - a kóltségvetési viszonyok és a rendelke-
zésre bocsátott munkaerők számához képest évente változó mértékben
- 1929-tg folytatták megszakítás nélkül. 1922-ben 17 tiszt, 1923-ban 74
tiszt, 7924-ben 6 tiszt, 1925-ben 12 tiszt, 1926-ban 1,5 tiszt, 192'7 -ben 1,6

tiszt, 1928-ban 7'7 tiszr, 1929-ben 7 tiszt szemrevételezte Magyarország
területét katonai vonatkozásban.

Az osztály munkatársai 1923. december 12-ig elkészítettékazország
északi területének feldolgozását. Ezután tértek rá a déli és délnyugati
területek földrajzi anyagának gyűj tésére és szükségs zer(t feldolgozásár a,

amelyet 7927 - december 12-ig végeztek el.

1924-ben a Honvédelmi minisztérium I- osztálya által betervezett -

múszaki tisztek által történő - folyam-szemrevételezés pénzügyi okok mi-
att elmaradt.

Az orsÁgleíó osztály 1924-ben kidolgozta mindhárom terület" katonai
méltatás ához" szúkség* " Katonaföldraj zi áttekintő térkepef ] 1 :600 000 mé-
retarányban, amelynek kiadiására 1925-ben került sor.

Ugyancsak 1925-ben készült e| - mfu az"északi résznél" tewbevett -

az 1:750 000 méretarányú talajtérkép, mert ennek kidolgozásához szük-
séges adatokat aZ Allami Földtani Intézet csak 7924 végén tudta az osz-
tály rendelkezésére átadni.

Emellett az oszlály elkészítette a hadiakadémia részére rendelt föld-
rajzi segédlet 1:9)0 000 méretarán}ni térképvázlatát.
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I926-ban Kruttschnitt (Medvey) Aurél ezredes, az eddigi osztályveze-
iő átvette a térképészeti intézet parancsnokágát és helyébe Dobos Lász-
ló vezérkai százados kenilt. 1936-ban Czékus Györgl ómag, 7939-ben
Tolnay Dezső ezredes, 1942-bel Cech Wmos vezérkai ezredes vetLe ál az
osztály irányítását.

Közben az osztály létszáma állandósult: 2-3 vezérkari tiszt, 2-3 to-
pográfiai kiképzésben része§ült csapatti§Zt, ugyanannyi tisztviselő mint
térképrajzoló és egy gépíró. Akülső munkák elvégzósére 10-20 vezérkari
tiszt.

1927 és 7930között a"kelei rész" került feldolgozásra.

Az ország anyagi helyzete és a létszámviszonyok ezután nem tették
lehetővé az anyaggyűjtési munkálatok nagyobb mérvű folytatását, ez is a
mindjobban megnyírbált költségvetósre vezethető vissza. Ezért az osztály
csaknemtíz évig szüneteltette a rendszeres adatglújtést. Elsősorban az eddig

feldolgozott területek kiegészítésén, hidnyainak pótlásán és az adatainak
me gúj ít ás án dolgozt a k.

1936-ban kapott vezérkari irányelv szeání, azországleíró munMla-
tok sorrendje a következő volt:

1,.) "DéIi hadszíntér" ("D") Jugoszlávia ('T")

2) "Északi hadszíntér" 1"É'') Csehszlovákia ("C")

3.) " Keleti hadszíntár" ("K') Románia ("R"), (A levéltári dokumentu-
mokban a hadszínterek betújelzései és az országok betűjelzései felváltva
fordulnak elő),

Az osztály mindenkori munkáját szoros kapcsolatbanvégezte aTér-
képészeti Intézet topográfusaival, mivel az országleírás alapját a topográ-
fiai munkálatok képezték. Mivel évek során egyre kevesebb vezérkari
tisztet vezényeltek szemrevételezésekre, eglre nagyobli súlyt kapott a
topográfusok által begyűjtött adat. Mivel a topográfusnak a topográfiai
felmérésekből, a már kész térképek helyszíni belyesbítéséből (reumbu-
lálásából), valamint a térképek reüdeálásából és a részbeni (szobai úton
történó) helyesbítésből kifolyólag sokkal több adat állt rendelkezésére
mint amit a térképen tudtak ábrázolni. Ezeket az adatokat hasznosította
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az oíszáE|eííó osztály. Az oíszágleíró adatok gyijtését az osztály szem-
pontjai szerint külön uta§ítás szabályozta a topográfusok részére.

Az országleiró osztóIy rnunkáját - a sűrűn változó osztályvezetők és
beosztottak, valamint az erősen ingadozó osztáMétszám mellett is - el-
látta. A tárgyalt időszakban az ország egész terúletét had§zínterekre le-
bonfva katonaföldrajzi vonatkozrásbal "méltatta", értékelte. Az ehhez
szükséges hadmúveleti térképeket és segédleteket elkészítette.

Az osztáIyhozbeosztott vezérkari tisztek jelentős tudományos, szak-
írói és propaganda tevékenységet fejtettek ki."

[V. Az országleírási (katorraföldrajzi) adatgyüjtés végrehajtása

A főcéI az volt, hogl a több térkepszelvényre kiteiedő terüIetről a íel-
sőfokú katonai képesítéssel rendelkezó személyek eglséges katonai szem-
pontok alapjón összefaglaló véIeményt nyújtsanak

Az adatok gyűjtése - főleg - a személyes észlelések (mérések) vagy
az illetékes hatóságok útján történt. Az országleíráshoz szükéges hely-
színek szemrevételezését és elbírálását, illetve ezek adatainak g5níjtését

a vezérkari tisztek és a topográfiai osztályvezetók személyesen végezték.
A topográfusok csak segédkezhettek az adatgJ^ijtésben az osztályveze-
tójűknek.

A kijelölt területeken végrehajtandó szemrevótelezés á adatgyűjtés
végrehajtásához kijelölt vezérkari tiszteket és topográfi ai osztályvezető-
ket megfeleló utasításokkal és segédletekkel az ország\eíró osztály látta
el. Ezek a segédletek a következők voltalc

a.) 1 darab "Utasítás az országleírási adatok p,űjtésére". Az utasítás
részletes magyarázattal taítalmazta a jelkulcsot. Szigorúan az utasítás
szerint kellett végezni a leírást és a rajzolást.

4 Bár e dol8ozatnakeznemtémája,nem ha8yhatjukemlítésnélkül somogyi Endre - azor§zá8leíró
osaláty e8ykori munkatáfsának, ké§óbb a TéakéPészeli Intézet pafáncsnokának - a:"Matyaror-
sá8 €§ a kömyék ánamaiíak kátonai földrajza" címú na8,ysikerú kön],\,ét, amelyet tankön}Ykénl
rendszeíesílettek. A ma8yaí tiszl ek gen€rációi tanultak ebMl "földrajzi §zemléleteí'.
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b.) 1 darab 1:200 000 méretarányú térkép, ez a téíkép klzátólag az
áttekintést és a tájékozódást szolgálta.

c.) 1 darab 1:75 000 méretarányl térkép, ez a térképszelvény a rész-

letesebb tájékozódásra szolgált, ille t te a:zakat az országleírási előírásokat
(hadműveléti szempontból fontos adatokat) taíl^Imazta, amelyek meg-

ítélése á elbírálása kűlönösen fontos volt: közlekdési vonalal; rnűtár,

gal9 kilátópontok stb.

d.) 2 darab 1:75 000 méretarányú kéknyomatú téíkép. Az egyik kék-
nyomat a"mezei gűjtő térkép" ,lo|t, amelyben a szemrevételező az ada,

tőkat - a"jelhlks" szerint - beírta, illetve a helpzínen berajzolta- Minden
adatot a helyszínen kellett berajzolni, illetve beírni.

A másik kéknyom at a tkztáZati "jelentőtérkep^ volt. Ezen az össze-

gyűjtótt adatokat végleges formában" tisztózatban" a "mezei gújtőtérkép"
áiapján szobai munkában jelkulcs szerinti kiütelben vitték fel (rajzolták
be),

e.)"FöIdrajzi adato&" című üres nyomtatványfüzet. Ebbóla nyomtat-

ványfiizetból minden szemrevételező annyi példánl kapot! ahany hetven-

ötezes terképszehényre terjedt ki a munkaterülete. A leírás módjára a

fűzet rovatai nyújtottak részletes m agyaíáűatot.

f.) 1 darab rnunkanapló űrlapminta, amit a munka idótartama alatt
kötelézó volt veze tní, A munkanapló célja: a munkae|lárás, a munkaidő,

a megtett utak, távolságok rögzítése és a tanulságok összegyújtése volt,

g.) Eset|eg"Kérdőív" űrlapol! ezek a statisztikai adat5rűjtést és az el-

tenőiát szolgátták. A kérdőívet akkor osztották ki, ha ennek szii{ségét a

földrajzi osztály megállapította.

h.) 1 darab "1(rloz at" abeszá|láso|ási rendeletekból, ez az összesítés

azokai a tudnivalókat tartalmazta, amelyek a mindennapi munkához fon-
tosak voltak (átvonulási szállás, előfogat igénylése stb.).

i.) 1 darab "Nyílt parancs", amellyel a különböző katonai és polgári
hatóságok közreműködését és támogatását biztosította.
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Az utasítás szerint megadott irányelvek és keretek között, csak ka-
tonai szempontbó| - menet, harc, ellátás, nyugvás - kellett adatokat gyűj-
teni és elbírálni. Ha az utasításon kívül esetleg egyéb - katonai szempont-
ból - fontos jelenteni való akadt, azokat a"íöldrajzi adatok" fizet megíe-
lelő rovatába kellett beírni. Az adatgyujtést kiegészítették a legszüksé-
gesebb mértékben - fényképfelvételek (hidak oldalnézetben, kilátók,
stb,) készítésével.

A gyűjtött adatokat egy kóknyomatú 1:75 000 méretarányú a már
említeít " jelmtőtérképen" tisztázatbal dolgozták íel. Az elv az volt, amit
rajzban lehet kifej ezli, azt rajzban kelt kifejezni a jelkulcs adta jelzések-
kel. A vonatkozó szö,tegimagarázatokat a térképszegéllrre és a térkép-
hátlapjára írták.

Átalában egy kéknyomatú "jelentótérképen" kellett feldolgozni a

gyűjtött adatokat. Ettől csak akkor tértek el, ha az adatok a térképszel-
vényt túlzsúfolták volna. Ekkor kettő jelentő térképet készítettek- Az I
számt1 ielentő térképen., vasutak, utak, egyéb piros jeleket, a II. számún:
vizeket, erdőket, határokat dolgozták fel.

Az elkészített munkát és az összes kiadott segédleteket a vezérkari
tiszteknek személyesen, a vezénylésiklejártáva|, a topográftai osztályve-

zetőknek eg-ep topográfiai munkaterüIet befejezését követően nyolc na-
pon belül, postai úton kelktt kadni a föllrajzi osztáIyak

Y . Az országleirási adatok ábrázolásának és leírásának módja

A szöveges leírást a"Földrajzi adatok", később a"Térképleínisi ada-

tok" fizet határozványai szerint kellett végezní. A határozvány kilenc
szempontot különít el. Ezek a következők voltak

1.) Talajvíszonyolc itt a talajtípusok felsorolása történt meg, főleg
szövegben, részben vázlatrajzban.

2.) A terep jellege: nyílt, tagolt, stb. szövegesen jellemezve.

3.) Terepfedezet, amely az áttekintést korlátozza:

a.) Természetes terepfedezet (nővényze|), például: erdő, kukorica,
napraforgó, nádas, szőlő, rixföldek (a töltések miatt), díszkert, sok fa-
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csoport, fasorok, stb. Főleg szövegben, részben vázlattal. A hetvenötez-
res térképen jelzett erdőkten beá|lottváltozást, minr; megszúnt vagy új
erdőt szintén csak 2-3 km' kiterjedésnél kellett jelezni. Kisebb terjedel-
műek a hadműveletet nem befolyásolták.

b.) Mesterséges terepfedezet (építmérlyek), például: házak, súrú ta-
nyarendszer, ipartelepek, falvak, városo\ magas töltések, magasan fel-
töltött utak stb. Ezeket csak írásban kellett felsorolni.

4.) Kilátópontok: figyelőhelyül alkalmas, 5-10 kilométernlre kilátást
nyújtó pontok. Később az 1:50 000 méretarányú térképeken velvbryen,
ként: dombvidéken legalább négy, síkvidéken legalább egy kilátópontot
kellett bejelölni. Ugyancsak be kellett jelölni a kilátópontokról látható
jellegzete§ tereppontokat (vonatkozási pontokat). Az ábrázolás módja
főleg rajz, ezenkívülláttajz, tájrajz, esetleg fénykép volt.

5.) Vizek:

a.) Mint át nem gázolható akadályok: ezek folyóvizek, csatornák,
tavak, árterületek, mindig járatlan mocsarak, vizenyós ta|aj, kedvező át-
kelési helyek, gázlók, kompok és a folyóvíz adatai, egy pontra vonatko-
zólag főIeg njzban, részben szövegben.

b) Mint utónszállítási vonalat: szövegesen a hajózhatóság, tutajoz-
hatóság, csónakázhatóság fel- és lefelé, illewe csak lefelé.

6.) Közlekedési vonalak

a.) Vasutak: A szabványos és a keskenynyomtávú vasutak leírását, a
vasúti hidak és áteresztók rajzát és adatait nem kellett ábrázolni, mert
ezek leíiását más forrásból szerezték be. Viszont a keskenlvágányi vas-
utat, ipari vagy gazdasági kisvasutat és a sodronykötélpályát az utasítás
szerint kellett leírni. Ugyanez vonatkozott az állomások jellegére is. A
nagyobb pályaudvarokat fényképezni kellett, Avasúti kitérőket, rakodó-
kat, hadkitérőket a vasút megfelelő oldalán rajzban ábrázolták.

b.) Urak A múutak leírása a katonai használhatóság szempontjából
történt, (az útszakaszok sorszámmal megjelölve, az útszélesség az útvo-
nalra írva, a kövezet es a koronaszélesség stb,) rajzban és szóvegben. Az
utak jellegváltozását metszetben kellett ábrázolni terepszakaszonként
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legalább eg,et. ugyanezen szempontok alapján kellett leírni a főkózle-
kedési talajutakat i8. Erőteljes zöld pontokkal ábrázolták az útte§t meg-
felelő oldalán a műutak és a fontosabb főktizlekedési talajutak merlti
fasorokat a légoltalom szempontjából.

c.) Utak karbantartása: akérdés azvolt, hogy az út karbantartásához
a követ, kaücsot honnan kapják? Ezétt akőbányákat, kőfejtőket, kavics-
bányákat is be kellett jelölni.

d.) Epített utak és fontosabb fő közlekedési talajutak hídj ai: Iít ahidak
négy méter hosszúságig nem jöttek tekintetbe. (Át nem gázolható vizek-
nél ennél kisebb hidak is), 4-10 méterig a híd hosszát a híd jeléhez írták,
itt csak a hídmezó hosszát mérték meg.

Á 10-20 méter közötti hosszúsági hidaknt következőképpm jelölték:

hossza
anyaga 

- 

magassága példáu|: F. 'O '.szélessége 2,5

(A híd anyagának rövidítése: V= vas, B =beton, !=ftg!6, F=fa.):

- 10-20 métertől a hidakat sorszámmal jelölték.

- 20 métertől a hidakat rajzban, e§etleg fényképpel ábrázolták.
Az áteresztőket váz|at és adat nélkül jelölték.

e.) Az út minőségének meg nem feklő teherbírású műtúrgt rajzi ábrá-
zolásban.

f.) Utakon kívülijárhatóság: Afő szsmpont az volt, hogy a különbözó
í'egyvernemi alakulatok mikor, miért nem tudnak mozogni.

1 .) Repülőterek és repülők leszdllasára alkalmas helyek: Ezeket fóleg
rajzban ábrázo|ták. Az állandó jellegű polgári (sport, vízi vitorláZó, stb.)
repülőtereket, amelyek működó és berendezett (állomás, hangárok, tar-
tályok, stb.) repülőterek voltak, külön jelezték.
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A repülók leszállására alkalmas hely kritériumai a köveíkezők vol_
tak

- Az év nagy részében alkalmas terület;

- Sík eryenletes, száíazta|aj, például: |egelő, vásártér, szérűskert:

- Mérete: fószélirányban 500 méter, szélessége 250 méter, múút kö-
zelében legyen;

- Közelében (kb. 1 kilométerre) legyen távíró - va5l távbeszéló-ve_
zeték (állornás), vízellátási lehetőség (folyovíz, kút).

8.) E lhe ly ezé si lehető s ég:

a.) Ember, Ió részére: általános jellemzés: az épületek anyaga, tető-
zete csak szövegben. Elhelyezendó létszámot, vagy alakulatot nem írtak.

b.) Magasabb parancsnokságok részére alkalmas épiletek, pélüul:
kastély, kúria, úrilak, ha legalább nyolc szobája volt. Rajzban és szöveg-
ben kellett ábrázolni.

c-) Kőrház céljára alkalmas épület: akkor, ha legalább 50 ágyra volt
hely, rajzban ábrázolták.

9.) Eg)éb, katonailag fontos szempontok:

a.) Például: A rendestól eltérő éghajlati-, egészségügyi, és ivóvízvi-
szonyok, járványos betegségek (tífusz, trachoma, tüdóvész) víztől golyva.

b.) Lakosság jellemzése nemzetiségi, hazafias és politikai szempont-
ból; szociális viszonyok általában, összlakosság, hadrafogható lakosság,
általános múveltség, népsűrűség, különleges jellemző vonások.

Átalában az itt felsorolt példákra és ezekre a kérdéseke kellett vá-
lasz adni, Minden más katonailag fontos adatokat más forrásból szerez-
ték be.

Az itt ismertetett módszerekkel és eljárásokkal készültek el a M.
Kir. Honvédség hadműveleti §egédletei, elsősorban a különleges (út_
nyilvántartó-, hiradó-, stb.) térképe\ folyamleíró-hadtáp §€édletelq
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és különbiiző statisztikai kimutatásol amelyek elósegítették a vez6rkar
nyilvántartó szenezó és tervezó munkáját.

Az országleirási adatok gyűjtése, a térképhelyesbítés különbözó
módozatai mind lehetőséget adtak a tiszteknek, hory térképolvasási gya-

korlatuk és térképészeti ismereteik fejlődjenek. Ezt a gyakorlatot a kü-
lönböző törzstiszti ryakorlato\ táj ékoztaló ltazások állandóan erősí-
tették

Bizonyságul egy m egáIlapítás az 1925. évi hadbiztosi törzstiszti gya-

korlati íájékoztató utazásról - amelynek a célja az volt, hogy szemrevé_

telezzék a hadtestvonat elhelyezesi körletét és ezek után dolgozzák ki az
élelmezési számvetést - készült jelentésből..;'A valóságos útviszonyok ál,
talában a térképben felvett és jellemzett utald@l nagljából megegteznek.Á
Bükk hegségen északlél irányban ónezető csekély száml1 út általában
véve, amennyiben legalóbb is taligaútnak van a térkpen jele7ve, fogatolt
táboi tikérség menetelésére alkalmas... A tanulmánycsopott által részlet-

ben szemrevételezett útvonalakról szóIó vázlntol9 illewe térképhelyesbíté,

sek - számszeint 4 vázlatban - mellékelve vannak. kérem ezen vázlatokat
a föIdrajzi intézethez tovdbbi felhasználós céljából eljuttatni."s

5 Jelentés a hadbizto§i törz§tiszti 8yakorlati tájékoztató Utaásíól. Hadtörténelni Levéltár.
36426frl.-3-L925.
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