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A földtani kutatás egyik meghatározó alaptevékenysége a földtani térképezés. A Magyar Á l
lami Földtani Intézet megalakulása óta egyik legfontosabb feladatának tekinti az ország területé
nek rendszeres földtani térképezését: a földtani képződmények területi elterjedésének, vastagsá
gának, egymáshoz való viszonyának minél pontosabb meghatározását, a megszerzett ismeretek 
térképi ábrázolását, a megszerkesztett térképek kiadását.

A földtani térképek egy adott pillanat ismertségi állapotát tükrözik. Igaz ugyan, hogy a sok mil
lió éves fejlődés eredményeként mára kialakult földtani képződményegyüttesek érdemi, földtani 
méretekben is érzékelhető változásokat emberi mértékű idő alatt nem szenvednek, de a tudo
mány fejlődése, a kor megszabta, állandóan változó igények mégis indokolttá teszik, hogy egy- 
egy terület földtani térképeit időről időre újra elkészítsék. így biztosítható, hogy a tudomány fejlő
dése és a fejlődés eredményeinek alkalmazása nem kerül időben messze egymástól.

Korunk egyik legégetőbb, legalapvetőbb problémája a természetes környezet pusztulása, a 
környezet állapotának romlása. E folyamatok megállítása érdekében számos eszközt bevet az 
emberiség; sokak számára azonban még ma sem világos, hogy megvédeni csak azt tudjuk, amit 
ismerünk. A földtani felépítés, az egyes területeken található képződmények jellemzői alapvetően 
befolyásolják a környezet számos, védelemre szoruló tulajdonságát.

A MÁFI térképezési programjának célja, hogy az ország területének földtani viszonyairól a mo
dern kor követelményeinek megfelelő, a tudomány jelenlegi fejlettségi szintjét tükröző földtani tér



képeket állítson elő ahhoz, hogy a gyakorlat, az alkalmazott földtani munkák számára magas szín
vonalú kiindulási alapot adjon.

A térképezési tevékenység során számos hagyományos és igen sok újabban bevezetett mód
szer kerül alkalmazásra. A munka forráskutatással kezdődik, beleértve a térképezés során lemélyí
tett fúrások, illetve a geofizikai mérések eredményeit is. Ezt követően a rendelkezésre álló 
légifényképek kiértékelésével előzetes képet lehet alkotni a feltárandó terúlet jelenlegi fedettségi 
viszonyairól, az egyes képződménycsoportok elterjedéséről. Ezután kerül sor a terepbejárásra, 
amelynek során a területen megfigyelnek minden, a földtani felépítés szempontjából értékelhető 
jelenséget. E munkák összegzésével szerkeszthető meg egy terúlet földtani térképe, s határozhatók 
meg a képződmények legfontosabb tulajdonságai.

Magyarországon a földtani térképezésnek több mint százéves múltja van. Geológus elődeink 
munkájának eredményeként nagy vonalakban ismertek az országban található földtani képződ
mények, de részletes vizsgálatuk ma is folyamatban van. 1992—93-ban a Kisalföldön, a Dunántúli
középhegység É-i részén, a Bükk hegységben és környékén, a Dél-dunántúli-dombvidéken folyt 
részletes és rendszeres térképező munka. Ezzel egyidőben megkezdődtek az ország területéről 
eddig elkészült földtani térképek egységesítési munkái, hogy az intézet a felhasználói igényeknek 
minél inkább megfelelő, homogén térképi anyag- és adatrendszert állítson fel.

Ez utóbbi egységesítési munkát nagyban segítik azok a számítástechnikai, térinformatikai mód
szerek, amelyek alkalmazásával a közeli jövőben elérhetővé válik a földtani térképek számítás- 
technikai eszközökkel történő megjelenítése és sokszorosítása.

A MÁFI térképezési munkáinak eredményei a különböző részletességű földtani térképek: a 
hegyvidéki területeken jelentős részben 1:10 OOO-es, a sik- illetve dombvidéki területeken 1:100 000- 
es méretarányban elkészült, hálózatos, részben nyomtatásban is megjelent térképeken kívül szá
mos összefoglaló tájegységi térkép született, ezek egy része szintén megjelent nyomtatásban is. A 
részletes térképekből szintézissel születtek meg az ország 1:200 OOO-es méretarányú térképsorozatá
nak lapjai, s a felvételi eredmények tükröződnek Magyarország 1:500 OOO-es méretarányú földtani 
atlasza lapjain is.

A Térképezési Program céljának, módszereinek és eredményeinek fenti rövid ismertetése 
egyúttal bemutatja távlati terveit és perspektíváit is. A földtani kutatási feladatok egyike sem old
ható meg anélkül, hogy ne ismernénk az adott terület földtani felépítését. Ezért az országos regio
nális geológiai, geofizikai alaptérképeket hosszú távú kutatási programok keretében el kell készíte
ni, folyamatosan karban kell tartani, a mindenkori igényeknek és a tudományos fejlődésnek 
megfelelően korszerűsíteni, s olyan módon dokumentálni, hogy a hozzáférhetőség és a könnyű 
kezelhetőség egyaránt biztosítva legyen.

*

One of the most important basic activities of, geological surveying is mapping. Since its 
establishment, the Hungarian Geological Survey has considered geological mapping of the 
country as one of its most important tasks. This includes the determination of distribution, thickness 
and relationship o f the rock formations, their presentation on maps, and the publication o f these 
maps.

Geological maps reflect the knowledge at a certain moment. Although geological formations, 
deposited during many millions of years are not altered significantly during a generation of man, 
the progress of science and the different age claims make it necessary to re-map specific areas. 
This assures the development of sciences and the results of this development don't become 
outdated.

One of the problems of recent time is the destruction and deterioration of the natural 
environment. Mankind does a lot to stop this process, but many people don’t understand that-we 
can protect only those things that we are aware of. Geological buildup, a characteristic of 
certain formations, influences many properties o f the environment and should be protected.

The aim of the Geological Mapping Program of the Survey is to produce up-to-date 
geological maps o f the country that reflect the present state of development of sciences. These 
maps should be a high-level basis for any further applied geological survey or other practical 
applications.

During geological mapping, many new methods are used in addition to the traditional 
practices. Work starts with data collection from boreholes and geophysical measurements. It is 
followed by the interpretation of aerial photographs that gives information about the covering


