
HOGYAN KÉSZÍTSD EL, AZ ALAPRAJZODAT, ÉS MÉRJ FOK PONTOS ÉSZAKI 
IRÁNYT IRÁNYTŐ SEGÍTSÉGÉVEL? 

 
 
 

 
Szükséges eszközök: 
 

• A4 mérető milliméterpapír, vagy négyzetrácsos (kockás) lap 
• 1 db ceruza és toll 
• 1 db hosszú vonalzó 
• 1 mérıszalag 
• 1 db iránytő (csak a képen látható iránytő megfelelı, vagy a hozzá hasonló) 

 
Az alap instrukció: úgy kell az alaprajzodat elkészítened, mintha a lakásod fölé emelkednél, 
és fentrıl néznéd, azaz egy felülnézeti, méretarányos, pontos alaprajzot kell készítened. 
 
Fontos, tisztázandó kérdés, hogy mi is része az otthonod alaprajzának. Minden esetben része 
az alaprajznak a terasz és az erkély. Minden olyan helyiség (pl.: garázs, iroda) amelybıl 
közvetlen bejárás van a lakásodba szintén az alaprajz szerves része. Tehát, ezeket a tereket is 
fel kell rajzolnod a papírra. 
 
Elsı lépés, hogy eldöntsd, hogy a valóságban mért egy méter, milyen hosszú legyen, a lapon. 
Errıl te döntesz. Választhatod az egy, vagy a két centimétert egyaránt. Egy dolog a fontos, 
hogy a lap tetejére írd fel, milyen méretarányt választottál, és ezt tartsd az egész mérés 
folyamán.  
Ezután elkezdheted a mérést. Teljesen mindegy, hogy hol kezded, ahol a számodra a 
legjobban nyomon követhetı. Lemérsz egy falszakaszt, majd átkonvertálod a saját 
méretarányodnak megfelelıen, és meghúzod a vonalat a papíron, elıször ceruzával, a 
vonalzót használva. 
Mindaddig folytatod a méricskélést, míg az összes fıfal, közfal, bejárat, ajtó, ablak, lépcsı, 
beugró, kiugró fel nem kerül a négyzetrácsra. Ha többszintes az objektum, akkor minden 
szintet külön-külön kell megrajzolni, illetve felmérni az adatokat. Nagyon fontos, hogy semmi 
ne maradjon le az alaprajzból. Ha készen vagy, nézd át a rajzot, hogy biztosan mindent 
felmértél-e. Ha rendben, akkor átrajzolhatod tollal az egészet, a jobb láthatóság kedvéért. 
 
Most pedig a fıbejáratban kell mérned az iránytő segítségével egy fok pontos északi irányt. 
Ha több bejárata is van a háznak, akkor el kell döntened, hogy melyiket nyilvánítod 
fıbejáratnak. Segítek. 
Ha a garázsból közvetlenül be lehet jutni a lakótérbe, és ezen át közlekedik a család, akkor a 
garázsajtót a fıbejárat. Ha többségében a teraszajtón jártok be, akkor az. Ha minden ajtót 
ugyanolyan gyakorisággal használtok, akkor az dönti el melyik a fıbejárat, amin a 
családfenntartó közlekedik, vagyis aki több pénzt hoz a konyhára. 
Ha tetı van a fıbejárat felett, akkor a tetı kezdıpontja (ahol a tetı alá lépsz) az lesz a 
fıbejárat. Jelöld, kérlek a rajzon, hogy hol lépsz be a lakásba, azaz hol a fıbejárat, hol lépsz 
elıször tetı alá. 
 
Akkor most mérünk! 
Állj háttal fıbejáratunknak, azaz nézz a fıbejáratból, kifelé (ahol tetı alá lépsz elıször). Tedd 
a tenyeredbe az iránytőt, úgy hogy a felsı, vízszintes vonalnál lévı nyíl kifelé nézzen a 



lakásból, ahogyan a képen látod (földre nem tesszük, a tenyeredben tartsd, vízszintesen). 
Forgasd az iránytő számlapját mindaddig, amíg a két piros nyíl, fedésbe kerül, úgy ahogy a 
képen látod. 

 
 

 



Ezt követıen tudod a fok pontos északi irányt leolvasni ahogy a képen látod. Ez esetünkben 
pontosan 43 fok. 
 
Tégy egy lépést elıre, és végezd el a mőveletet újra, majd ismét olvasd le az értéket. Ezt 
követıen még egy lépés elıre, újra leolvasás. Összesen 3x kell mérned. A kapott három 
értéket átlagold, ez lesz az a fok, amivel dolgozni fogok az életterületek meghatározásánál. 
 
Ha kérdésed lenne, nem vagy biztos valamiért a dolgodba, inkább kérdezz, mint sem rossz 
eredményre jussunk. 
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