
Az 1992— 1993. évi eredmények többek között 
két nagy-britanniai (Malvemi Konferencia és a British 
Geological Survey, Edinburgh) és három hazai fó
rumon elhangzott előadáson kerültek bemutatásra.
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A projekt a MÁFI területi földtani szolgálatainak 
több évtizedes, ásványvagyon gazdálkodással és 
településrendezéssel kapcsolatos földtani szakha
tósági tapasztalatain alapul. Célja az, hogy e te
vékenység földtani adatbázisokban is rendszere
zett eredményeit az irányítás (szakminisztériumok, 
hatóságok, önkormányzatok, polgármesteri hivata
lok stb.), a tervezés, a beruházás, a területfelhasz
nálás, a környezet- és természetvédelem szakem
berei számára felhasználható formában átadja, és 
így földtani oldalról Is megalapozza azok közvetlen 
döntés-előkészítő tevékenységét.

A területi földtani szolgálatok szakhatósági-szak- 
véleményező feladatainak alapját a térképek képe
zik. Az egységes tematika és jelkulcs kialakítása után, 
1989-ban kezdődtek el az adatgyűjtő és szerkesztési 
munkák l:100 000-es (megyei), illetve l:25 000-es és 
l:50 000-es (városkörnyéki területek) méretarányban. 
A megyei atlaszok befejezése 1997-re várható:

1992-ben a célkitűzés az volt, hogy két megye 
területén az adatgyűjtés, további kettő területén a 
térképek szerkesztése kezdődjön meg, három terü
letén pedig fejeződjön be, illetve, hogy minden 
területi földtani szolgálat területéről készüljön egy- 
egy városkörnyéki térképsorozat.

Megyei atlaszok
Az egységes megyei kivágató kéziratos atlaszok 

az alábbi öt egymásra épülő, 1:100 000-es mé
retarányú térképváltozatban készülnek: (1) Hasz
nosítható ásványi nyersanyagok, (2) Felszíni vizek és 
talajvizek, (3) Vízföldtani adottságok, (4) Környezet- 
földtani és szennyeződés-érzékenységi viszonyok, 
(5) Komplex földtani területfelhasználási térképek.

A térképek szerkesztését megelőzi a több ezer 
kutatófúrás, talajvíz észlelési, bányászati és térké
pezési adat feldolgozása. A végleges formában 
elkészült atlaszok részletesebb ismertetését térkép 
magyarázók segítik. A projekt 1992-ben elért ké
szültségi fokát az 1. ábra mutatja.

This project is based on the long-term 
experience of the Regional Geological Services 
with management of mineral resources and 
geological authority work. Its aim is to provide 
geological information, systematized in data
bases, for decision-making (ministries, authori
ties, local municipalities. Mayors' offices etc.) 
planning, investments, and environmental and 
nature protection.

The basis of the authorities' work in the Re
gional Geological Services is a series of maps. 
After the establishment of a uniform subject and 
legend'for the specific maps, a collection of data 
and editing started in 1989 at 1:100 000 (county) 
and at 1:25 000 and 1:50 000 (surrounding of the 
cities) scales. The maps, of the counties will be 
finished by the end of 1997.

The aim in 1992 was to start data collecting for 
two counties, initiate map editing for another two 
counties and to finish the work on three counties. 
Another goal of the project was to have one map 
series of the area surrounding a city completed 
within the territory of each Service.

County atlases
The standard county atlases, in manuscript at 

1:100 000 scale, contain the following specific 
maps: (1) Utllizable raw materials, (2) Surface wa
ters and unconfined groudwater, (3) Hydrogeol
ogy. (4) Environmental geology and sensitivity to 
contaminations, (5) Complex geological land-use 
maps.

Map editing is preceeded by the collection of 
groundwater and mining data from some thou
sand drillings, as well as from previous geological 
maps. The final versions of the atlases have expla
nation texts as well. The state of preparadness in 
1992 is showed on Fig. 1.

The project has started to compile basic data 
in Vas and Somogy Counties.



1. ábra. Áttekintő a Regionális helyzetkép projekt térképeiről
1. Próbanyomat kész. 2. Tisztázati rajz kész. 3. Tisztázati rajz 1992-ben, 4. Szerkesztés 1992-ben. 5. Adatgyűjtés, részben szerkesztés 1992-ben. 6.

1:25 OOO-es ÁRT térképek 1992-ben

Fig. 1. Index of mapping of the Regional Geoenvironment Assessment project
1. Specimen copy ready. 2. Final version ready. 3. Final version In 1992. 4. Edition in 1992. 5. Data collection, partly edited in 1992. 6. General

land-use maps at 1:25 000 scale In 1992

Vas és Somogy megyék területén megkezdő
dött az alapadatrendszer összeállítása.

A térképek kéziratának összeállítása, szerkesz
tése Vas megye (Hasznosítható ásványi nyers
anyagok), Jász-Nagykun-Szolnok megye (öt válto
zat) és Bács-Klskun megye (öt változat) területén 
folyamatban van.

Végleges formában, öt változatban elkészül
tek a Veszprém, Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye területét bemutató térképek.

ÁRT térképek
Az Általános Rendezési Tervek (ÁRT) készítésé

nek földtani megalapozásához egy-egy kiemelt 
város közigazgatási területéről öt változatban, 
1:25 000-es, illetve l:50'000-es méretarányú alap
térképet készített minden területi földtani szolgálat. 
A térképek tematikáját, a szakhatósági munkák 
tapasztalata alapján, az igényelt változatok szerint 
állították össze. Ezek általában: (1) Földtani. (2) 
Fúrási és bányafeltárási, (3) Nyersanyagprognózis, 
(4) Vízföldtani adottságok, (5) Szennyeződés
érzékenységi térképek. Esetenként, elegendő adat 
birtokában, mérnökgeológiai térkép is készült. A 
térképek méretarányuknál fogva már alkalmasak 
az adott területen belüli tervezésre (pl. 
hulladékelhelyezés, bányászati tevékenység, ter
mészetes felszíni védettség tervezése stb.).

A manuscript of the maps is being compiled 
and edited in Vas County (Uti'izable raw materi
als), in Jász-Nagykun-Szolnok (five versions) and in 
Bács-Kiskun (five versions) Counties.

Specific maps In five versions in a final form are 
ready for Veszprém, Tolna and Borsod-Abaúj- 
Zemplén Counties.

Maps of General Land-use Planning
To establish the geological background of 

general land-use planning, each Regional Service 
prepared five specific maps of an important city 
at 1:25 000 or 1:50 000 scales. The subjects of the 
maps were compiled according to the local re
quirements, based on the experience of the pro
fessional activity. These are generally the following: 
(1) Geology, (2) Drilling and mining activity, (3) 
Forecast of mineral resources, (4) Hydrogeology, 
(5) Sensitivity to contaminations. Where enough 
data were available, engineering geological, 
maps have been edited also. Because of their 
scales, these maps are suitable for local planning 
(waste disposal siting, mining activity, planning of 
natural surface protection etc.).

General land-use planning maps of Sárvár, Pápa, 
Nagyatád, surrounding of Gyöngyös and Debrecen 
VI. have been compiled in five, versions while the map of 
the surrounding area of Szeged II. had two versions.


