
properties of the area and the distribution of the rock formations and finally field work, where all 
important phenomena connected with geological buidup are observed. Summarizing the 
previous data, the geological map of a ceratin area can be edited and the most important 
properties o f the rocks can be determined as well.

In Hungary, geological mapping has more than a hundred years of tradition. As a result of 
the previous work, we know geological formations of the country in fine detail, although their 
comprehensive investigation is on going. A detailed and systematic geological mapping 
project was carried out on the Little Hungarian. Plain, in the northern part of the 
Transdanubian Central Range, in the Bükk Mountains and surrounding area and, on the hilly 
parts o f South Transdanubia in 1992—93. Simultaneously to this, we have started to 
standardize the previous geological maps of the country in order to provide a homogenous 
map system and database to the users.

Different computer methods and the utilization of a geographical information system will 
greatly help our ambitions for homogenization in the future. This will make it possible for computers 
to represent and copy geological maps.

The results of geological mapping of the Survey are maps in different scales. In addition to the 
partly published maps at 1:10 000 scale on mountain areas and 1:100 000 scale on hilly and 
lowland areas, many regional comprehensive maps have been edited and some of them have 
been printed. Sheets at 1:200 000 scale of the geological map series of the country were 
synthesized from the detailed maps and these results are reflected in the geological atlas of Hun
gary at 1:500 000 scale.

This brief review of the aims, methods and results of the Geological Mapping Program 
introduces perspectives and tasks for the future. None of the geological problems can be solved 
without the knowledge of geology of a specific area. Therefore, we must prepare the national, 
regional geological and geophysiacal maps in the frame of long-term research programs. These 
maps have to be maintained continuously and modernized in accordance with the current 
demands and development of sciences.

Egységes Országos Földtani Térképrendszer (EOF!)
Síkhegyi Ferenc

Unified Geological Map System

by Ferenc Síkhegyi
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A projekt célja Magyarország felszíni földtani 
térképeinek egységesített jelkulcs szerinti összeállí
tása a hegy- és sikvidékek l:25 000-es, illetve 
1:100 000-es méretarányú ábrázolásával. Létreho
zását számos Igény motiválta, melyek közül a leg
lényegesebb két tényező a litosztratlgráfial alapú 
rétegtani rendszer bevezetése és a negyedidő
szaki képződmények genetikai típusú besorolása 
volt, szükségessé téve az elmúlt évtizedek során 
létrehozott térképek aktualizálását.

Magyarország földtani megkutatottságának 
vizsgálata két további következtetés levonására

The aim of this project Is to compile the 
surface geological map series of Hungary using 
a uniform legend and a 1:25 000 scale for 
mountain and a 1:100 000 scale for lowland 
areas. Several requirements made it necessary 
to modernize the maps of the previous dec
ades, including the establishment of a new 
stratlgraphical division based on llthostratlgra- 
phy, and a genetic classification of the Quater
nary sediments.

Two further conclusions were drawn from 
studying the rate of geological exploration of



vezetett. Egyfelől az ismeretesség rendkívül egye
netlen a hegyvidékeken, különösen az Északi- 
középhegységben. másfelől a hegyvidéki térképe
zésnek még az intézeten belüli módszertana sem 
nevezhető egységesnek. Különösen szembetűnő 
volt, hogy egyes tájegységi felvételek során, így a 
Mecsek és a Mátra hegység esetében a negyed
időszak felvételét elhagyták, bár az helyenként 
akár a 70—80 m-es vastagságot is elérheti. Ezzel 
gyakran megnehezedik a napjainkban egyre fon
tosabbá váló környezetföldtani, hidrogeológiai 
vizsgálatok és nagyberuházások földtani megala
pozásához nélkülözhetetlen földtani adatok szol
gáltatása.

Az 1992-es év feladatai egyrészt a térképezési 
helyzetkép elkészítéséből és a módszertani útmuta
tó előkészítő anyagainak összeállításából, másrészt 
az egységesített jelkulcs megszerkesztéséből te
vődtek össze. Az előbbi feladatcsoport teljesítésé
hez nagyobb tájegységenként áttekintő térképek 
szerkesztésére, illetve összegyűjtésére kerüt sor, 
megadva helyenként a kutatások értékeit, értékál
ló eredményeit is. Módszertani útmutató előkészü
leteként számos tanulmány készült, összefoglalva 
az általános térképezési, tektonikai és távérzékelé- 
si-légifotó értelmezési követelményeket és lehető
ségeket.

Elkészült az egységesített jelkulcs, amely ma
gába foglalja a negyedidőszaki képződmények 
genetikai alapon történő besorolásához alkalmas 
indexelés alapelveit, az idősebb képződményekre 
vonatkozóan pedig a formáció alapokon végzett 
besorolás érvényes kategóriáit. A formáció
beosztás a Magyar Rétegtani Bizottság illetékes 
albizottságaival egyeztetve készült el. Maga a 
beosztás folyamatosan változik, emiatt nem csu
pán az volt a cél, hogy a felsorolások minél telje
sebbek legyenek, hanem a rendszert magát olyan 
formában kellett felépíteni, hogy képes legyen a 
jövőben a későbbi változásokat dinamikusan kö
vetni. Ebben fontos szerep jut a számítástechnikai 
módszereknek.

1993-ra elkészült a jelkulcs végleges változata 
és a térképezés módszertanának kézirata, amely a 
hegyvidéki és síkvidéki térképezés eltérő sajátos
ságainak megfelelően két részre oszlik.. A hegyvi
déken alapvetően a középhegységi gyakorlatból 
indult ki, terepi, felvételi méretarányként az 
l:10 000-es, szerkesztési méretarányként pedig az 
l:25 000-es topográfiai térképeket alkalmazva. A 
sikvidékek esetében a helyzet ^lényegesen köny- 
nyebb volt, mert a Rónai A. által kidolgozott síkvi
déki, komplex térképezés alapelvei, bizonyos ki
sebb kiegészítésektől eltekintve, (iégifotók alkal
mazása, újabb tematikus változatok bevezetése) 
gyakorlatilag a napjainkban zajló dél-dunántúli 
térképezésig alkalmazhatók. A hegy- és síkvidéki 
térképek egységesítése különböző típusú munkát 
igényel. A síkvidéki földtani térképeknél a jelkulcsi 
átalakítást a felvételben résztvevők viszonylag egy
szerűen el tudják végezni, a hegyvidéken azonban 
az egységesítés során egyre több reambulálásra 
van szükség. Elsőként a Mecsek-hegységben,

Hungary. The knowledge of the mountain regions, 
especially the North Mid Mountains, is very une
qual and the methods of geological mapping of 
the mountain areas are different even within the 
Survey. A striking example was that Quaternary 
sediments were not surveyed during the geologi
cal mapping of some regions (Mecsek and Mátra 
Mountains), although they can be as thick as 70— 
80 metres in the area. This makes difficult environ
mental and hydrogeological research and the 
provision of geological information for big invest
ments that are becoming more and more impor
tant these days.

The tasks of 1992 were to survey, the actual 
state of geological mapping, to compile a guide 
of mapping methods and to edit the uniform leg
end. Therefore the project has edited and col
lected regional summary maps and indicated 
lasting results of the previous surveys. To prepare 
the methodological guide, many studies have 
been done discussing the requirements and pos
sibilities of general mapping, tectonic survey and 
interpretation of aerial and satellite images.

The uniform legend, including the principles of 
genetic classification of the Quaternary sediments 
and the formation-based categories of the older 
rocks, has also been prepared. The scheme of 
formations was checked with the responsible sub
commissions of the Hungarian Stratigarphical 
Committee. The scheme itself is changing con
tinuously, therefore, we have tried to establish a 
dynamic system that could allow further changes, 
in addition to providing a full list of the formations. 
Computers will have an important role in this work.

The final version of the legend was ready by 
1993. The manuscript which has two parts, accord
ing to the differences in mountain and lowland 
areas was ready by 1993. In the mountain areas 
the practice in the Transdanubian Central Range 
was followed, where maps at 1:10.000 scale were 
the basis of field work, and editing was carried out 
on 1:25 000 scale topographical maps. This work 
was in a favourable position when the legend of 
lowland areas was compiled. Principles of com
plex mapping revealed by Rónai, A. et al. with 
some . linor supplements, can be used today for 
geological mapping of the South Transdanubia. 
Checking maps of mountain and lowland areas 
requires different types of work. Field geologists 
can easily transform the legend of the lowland 
maps, but more and more field mapping is re
quired during the standardization on the mountain 
areas. Reworking of the Quaternary sequences 
was carried out first in the Mecsek Mountains and 
on the Sáska and Sümeg sheets.

Geological mapping in the Transdanubian 
Central Range in the frame of the DANREG project 
(Naszály and Csabdi sheets) and re-editing (Sáska 
and Sümeg sheets, Sopron Mountains) were checked 
with the legend of the Unified Geological Map 
System. The re-evaluation of the Kelemér and 
Bódvaszilas sheets in the Bükk Mountains has also 
been prepared.



illetve a sáskai és sümegi lapokon folyt negyedidő
szaki reambuláció.

A Dunántúli-középhegységben és a „DANREG" 
projektben még folyó térképezések (naszályi és 
csabdi lapok) és átszerkesztések (Sáska, Sümeg, 
Soproni-hegyvidék) az EOFT jelkulccsal összhang
ban készültek el és a Bükk-hegységben ugyancsak 
elkészült a kelemén és bódvaszllasl lap átminősíté
se.

A „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
fölldtanl térképezése" és a „Belső-Somogy és 
Baranya födtani térképezése" c. projektek kere
tében már az egységesítés követelményeinek 
megfelelően, genetikus felosztásban ábrázolják 
a negyedidőszaki képződményeket és ugyanígy 
szerkesztették meg a dél-dunántúli munkatársak 
reambuláclók segítségével a szekszárdi 
1:100 000-es méretarányú szelvényt. Ugyanakkor 
a korábban elkészült nagyalföldi térképlapokat 
át kellett minősíteni, aminek elvégzése Kutl L. 
nevéhez fűződik.

A projektnek kezdettől fogva hangsúlyozott 
célja az elkészített térképek digitális formájú rögzí
tése. Ehhez az előző években a távérzékelési pro
jekt keretében megindított térinformatikai fejleszté
sek mára már önállóvá vált szervezeti egységével, 
a Térinformatikai és számítástechnikai osztállyal 
épült ki szoros kapcsolat. A munkák jellege, elő
képzettségi- és eszközigénye miatt ez a részfeladat 
jelenleg még élesen elkülönül a térképezés folya
matától.

Az elkészült kéziratos térképek digitalizálásá
ra jelenleg még nincs véglegesen kialakított 
technológiai ajánlás. Ebben az is szerepet ját
szik, hogy maga a térinformatikai feldolgozó és 
megjelenítő rendszer nem épült ki teljes egé
szében, de méglnkább megnehezíti a bevitelre 
szánt kéziratos térképi anyagok elérhető példá
nyainak sokféle formája és változatos megtar
tási állapota.

1: 500 000-es méretarányban az ország ne
gyedidőszaki üledékeinek vastagságtérképe 
(Franyó F. 1992.), lineamentum térképe (Síkhegyi F. 
et al. 1992.) és negyedidőszakban aktív törésvona
lainak térképe (Jámbor Á. et al. 1993.) került le
mezre.

Az 1992-es év értékelési javaslatai alapján 
megkezdődött az 1:200 000-es méretarányú 
földtani térképsorozat számítógépbe vitele. 
Eddig nyolc szelvény rögzítése kezdődött el. A 
vonalmű bevitelét nagyban elősegítette, hogy 
a térképtárból több, mint húsz év múltán is elő
kereshetők voltak a nyomtatásra előkészített 
rajzok fekete fázisának különféle, — köztes és 
végső — munkarészei, ezért ezeknél a manuális 
digitalizálás helyett a szkennelés—vektorizálás— 
transzformálás folyamatát lehetett alkalmazni.
Az alkalmazott rendszer az INTERGRAPH EAGLE 
szkennelő és l/GEOVEC modulja volt; kivitelezé
sével az Állami Számítógépes Szolgálat Rt.-t 
bíztuk meg. Az adatbázis ORACLE alapú adat- 
szerkezetének előállítása és az adatfeltöltés a 
következő évek feladata.

According to the principles of the standardi
zation, Quaternary sediments have a genetic 
classification on the geological maps of the Little 
Hungarian Plain and South Transdanubia. The 
same rules were followed during the reambulation 
of the Szekszárd sheet at 1:100 000 scale. The pre
vious sheets of the Great Hungarian Plain had to 
be revised which was done by Kuti, L.

Since the beginning of the project, an impor
tant aim Is to record maps in digital form, too. The 
project has a close partnership with the Depart
ment of Geographical Information System and 
Computer Provisions which Is an Independent or
ganizational unit today. This has expanded from 
the GIS developments in the frame of the former 
Remote Sensing project. Because of the different 
styles of work, education and required instruments, 
this subject Is still separate from mapping.

Technology of digitization of the former maps 
in manuscript has not been applied yet. One rea
son is that the presention system of GIS Is not en
tirely developed. The multiple forms and states of 
the available maps In manuscript that should be 
recorded also make this work difficult.

Specific maps at 1:500 000 scale of thickness 
(Franyó, F. 1992), lineaments (SikhegyL F. et al. 
1992) and active faults (Jámbor, Á. et al. 1993) of 
the Quaternary sediments were recorded on 
computer.

Based on the proposals of 1992, the project 
has started to record, on computer, the geologi
cal map series at 1:200 000 scale. Transformation 
of eight sheets has begun. The different parts of 
the original, ready to print drawings could be se
lected from the map store. This made work easy 
because scanning, vectorizing and transformation 
could be used instead of the manual digitization. 
The system applied was the EAGLE scanner and 
l/GEOVEC modul of INTEGRAPH. The executor was 
the State Computer Service Ltd. The establishment 
of the ORACLE based data structure and data 
processing are tasks for the forthcoming years.

As a result of the re-evaluatlon, the new 
boundaries of the formations on eight sheets in the 
Duna—Tisza Interfluve were also recorded by 
scanning. However. In this case the bases were 
photographs at 1:200 000 scale of the final geo
logical maps, that made necessary significant 
manual intervention to determine formatlonal 
boundaries.


