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VERSAILLES

SÉVRES

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE TRIANON

Az államhatár 1918-1920  után



Zmluva o Zakarpatskej

Ukrajine (1945)

Zmluva o generálnom vymedzení 

štátnych hraníc SR a ČR (1993)

Az államhatár  1945  után



1996

1995

A határszerződés megkötése

1973

1993

541,1 km

97,9 km

251,8 km

107,1 km

654,5 km

Dĺžky štátnych hraníc SR - az államhatár hossza

1956

Szlovákia jelenlegi államhatára



A Szlovák Köztársaság öt országgal határos.

Szlovákia és két szomszédos állam találkozási pontját a hármashatárjelek

jelölik.

Az államhatár vonalát jelölni lehet:

• közvetlenül,

• közvetetetten.

Államhatár vonala, megjelölése és igazgatása



• analóg okmányok,

• az osztrák Gauss-Krüger M34 vonatkoztatási rendszerben

Ferro-tól keletre (M34 szelvény),

• Adriai magasság,

• a határokmányok műszakilag és adattartalom szempontjából

is elavultak.

A határokmány-gyűjtemény részei:

• határtérkép (különböző időpontban készültek, különböző 

méretarányban Morva: 1:10000 és 1:2500, Duna 1:2500, 

száraz szakasz 1:2880)

• a határleírás csak szakaszban készült – nincs akutalizálva. 

• A hivatalos koordinátajegyzékből hiányoznak a jelöletlen 

határpontok.

Jövő: új szerződés az államhatárról és új határokmány-

gyűjtemény.

Szlovák–osztrák határokmányok



MORVA folyó

• méretarány:
1:10 000
1:2 500

• Gauss-Krüger 
M34 vetület 
(Stephansdom -
Cassini)

Szlovák–osztrák államhatár



DUNA

• Duna térkép 1:2500

• Gauss-Krüger M34°
vetület 

kivágat

Szlovák–osztrák államhatár



száraz szakasz

• 1920-1923
1947-1948

• határtérképek 
1:2880

• sztereografikus 
vetület

kivágat

Szlovák–osztrák államhatár



Szlovák–osztrák határtérkép



• Morva
(1973) 

• Duna
(időszakos 
felmérés, kb. 10 
évente, 
legutóbb 1999)

• száraz szakasz
(1923,1948)

MORAVA

(MARCH)

DUNAJ

(DONAU)

suchý

úsek

Szlovák–osztrák államhatár



• új határokmányok (2010),

• analóg és digitális forma,

• vonatkoztatási rendszer Egységes Kataszteri

Háromszögelési Hálózat (JTSK),

• kiegyenlített Balti tengerszinti magasság (Bpv),

• a határpontok koordinátái már ETRS89-ben is meg lettek

határozva.

A határokmány-gyűjtemény részei:

• határtérkép (1:2000, Křovák vetület, KOKEŠ),

• határleírás (MS Excel),

• koordinátajegyzék magassággal (MS Excel),

• egyéb okmányok.

Szlovák–cseh határokmány-gyűjtemény



Szlovák–cseh határtérkép



Határtérkép



Határleírás



• 1920-1926

• 1:2880

• sztereografikus 
vetület

Szlovák–lengyel államhatár



• 1950-1958

• 1:5000 (a korábbi 
térképek fotográfiai 
kisebbítésével)

• S-42/52 
vonatkoztatási 
rendszer

Szlovák–lengyel államhatár



kivágat

• 1976-1983

• 1:2000 

• S-42/52 
vonatkoztatási 
rendszer

Szlovák–lengyel államhatár



• 1994-1998

• vektoros térkép

• 1:2000

• S-42/83
vonatkoztatási 
rendszer

• 1999: 
transzformáció 
S-JTSK-ba

kivágat

Szlovák–lengyel államhatár



Szlovák–lengyel határtérkép



Határtérkép



Határleírási jegyzőkönyv



• 1:25 000 katonai 
topográfiai térkép 
kivágata

• 1945-1946
S-32 vonatkoztatási 
rendszer

• 1990-1994
S-42/52 
vonatkoztatási 
rendszer

Szlovák–ukrán államhatár



kivágat

• 2004-2006

• ortofotó térkép 
vektoros adatokkal

• 1:10 000, 1:1 000

• vonatkoztatási 
rendszerek:
S-42/52, 
ETRS89, 
S-JTSK

Szlovák–ukrán államhatár



• kötelező S-42 vonatkoztatási rendszer (1942/52),

• kiegyenlített Balti tengerszint feletti magasság (Bpv).

• az államhatár határjeleinek és jelöletlen töréspontjainak

meghatározása a határokmányok részére GNSS technológiával

történt ETRS89 és S-JTSK rendszerben.

A határokmány-gyűjtemény részei:

• határtérkép (ortofotótérkép 1:10 000 a 1:1 000, Gauss 

ferdetengelyű hengervetület, MicroStation),

• koordinátajegyzék magassággal,

• határleírás és az államhatár statisztikai adatai.

Az S-42 vonatkoztatási rendszerben lévő koordinátákat

Ukrajna titkosította, így nálunk is titkosak.

Szlovák–ukrán határokmányok



Szlovák–ukrán határtérkép



Határtérkép



Határleírás



• analóg forma,

• sztereografikus vetület (Gellérthegy),

• Adriai magasság,

• néhány határszakaszon már EOV, S-JTSK és ETRS89 adatok is

vannak – ezek még nem hivatalosak

A határokmány-gyűjtemény részei:

• határtérkép (kataszteri térképek alapján 1:2880),

• koorinátajegyzék és határleírás

Jövő: új szerződés az államhatárról, új határokmány-

gyűjtemény

Szlovák–magyar határokmányok



• 1920-1925

• határtérkép 1:2880

• térképlap 658,5 x 526,8 mm szelvénymérettel /25 
x 20 hüvelyk méretben  - eredeti budapesti 
kataszteri rendszer miatt/

• sztereografikus vetületi rendszer,

Szlovák–magyar államhatár



• 1996:  IV. határszakasz – cca 16,5 km hosszban -
kísérleti felmérés. 
GPS = ETRS 89, sztereografikus vetület 
S-JTSK és EOV

• 1999-2000: a határjelek GPS technológiájú 
felmérése az Ipoly mentén - cca 117 km

• 2003-2005: az előzőhöz hasonlóan a Duna mentén
- cca 145 km

Szlovák–magyar államhatár



Szlovák–magyar határtérkép



Koordinátajegyzék és határleírás



S-JTSK

S42/83

S-JTSK

S42/52

ETRS89

S-JTSK

stereografický

S-JTSK

M34°Gauss

-Krüger

ETRS89

S-JTSK

Koordinátarendszerek



Államhatár /

határjelek
SK-CZ SK-PL SK-UA SK-HU SK-AT

töréspont 7061 14142 490 18923 2417

jelöletlen 3857 9004 109 14679 2104

Határjellel jelölt 3204 5138 381 4244 313

Határjelek összesen 4787 7155 381 6191 420

S-JTSK – közvetlen 

mérés
100 % - - - 8%

S-JTSK – transzformáció

ETRS89
- - 100% 10% 6%

S-JTSK – más 

transzformáció
- 100% - 90% -

ETRS89 - - 100% 10% 6%

Szlovákia állámhatára S-JTSK koordinátarendszerek  



Triplex hármashatárjel



Tisza hármashatárjel



Különleges határjel a föld alatt

Baradla-Domica-barlangrendszer

Styx-ág



Cseh-szlovák határkő

Szlovák-ukrán államhatár

Az államhatár megjelölése



Egyedi határjelek

Az államhatár megjelölése



Egyedi határjelek

Az államhatár megjelölése



Egyedi határjelek

Az államhatár megjelölése



Határjel felújítás – előtt és után



Ďakujem za pozornosť !

Köszönöm a figyelmet !

Hedviga Májovská okleveles földmérő  mérnök

Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma


