
— a Vértes és Gerecse hegység területén ed
dig felvett térképlapok földtani magyarázóinak 
elkészítése,

— a még fel nem vett lapok felvételével a te
rület földtani térképezésének lezárása.

Ennek során érvényesíteni kell a környezetállapot 
és a hidrogeológiai térkép megszerkesztéséhez szük
séges terepi és Irodalmi adatok rögzítését, nem elha
nyagolva a terület alapkutatásának körébe tartozó 
kérdések megoldását sem. A jelenlegi körülmények 
között a feladat időben ütemezhefetlen.

of the environment must be registered in addition 
to basic research. Due to present circumstances, 
this work cannot be scheduled at this time.

A Kisalföld, Vas és Zala megye komplex földtani térképezése
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A projekt célja az ország rendszeres földtani 
térképezésének programjába Illeszkedően az or
szág Ny-i területének 1:100 OOO-es méretarányú 
komplex földtani, környezetföldtani térképezése, 
atlaszok nyomdai kiadásra való előkészítése, regi
onális összefoglalások készítése, numerikus és digi
tális térképi adatbázisok kialakítása, a térképek 
térinformatikai alkalmazása.

A projekt munkálatai 1982-ben kezdődtek, a 
tervezett befejezési határidő 1997. Regionálisan 
eddig elkészült a kutatási területre tervezett sekély- 
és klsmélységű fúrások kivitelezése, a minták labo
ratóriumi elemzése, az adatok számítógépre vitele.

1:100 000-es méretarányú atlaszok
1992-ben megkezdődött az 502 (Pápa) jelű 

térképlap terepi felvétele. Elkészült 16 db 1:25 OOO- 
es méretarányú térképlap feltárásainak leírása, a 
légifotók felhasználásával elkezdődött az előzetes 
földtani térkép összeállítása.

Az 500—501 jelű (Szentpéterfa—Szombathely) 
atlasz térképváltozatai közül elkészült a geofizikai 
és az építésföldtani változat, befejeződött az 
adatgyűjtés a többi változat végleges összeállítá
sához. 1993-ban a földtani, vízföldtani vátozatok 
szerkesztése fejeződött be és megkezdődött a 
felszíni földtani térkép számítógépes összeállítása.

Befejeződött (külső bedolgozók közreműködésé
vel) a 400—401 (Sopron—Kőszeg) atlasz térképlapjai
nak szerkesztése, majd 1993-ban a magyar és angol 
nyelvű magyarázó megírásával nyomdakész állapot
ba került. 11 változat számítógépi, feldolgozásával és 
alvállalkozó bevonásával 10—10 példányos kísérleti 
nyomat készült raszter plotter segítségével.

The aim of this project is the complex geologi
cal and environmental geological mapping at 
1:100 000 scale of the western parts of the country. 
Further-tasks are to prepare atlases ready to pub
lish, compile regional summaries, establish numeri
cal and digital map databases and use the maps 
in the geographical information system.

The project was started in 1982 and should be 
finished in 1997. Boreholes exploring shallow depth 
have been drilled in the entire survey area. Labo
ratory analyses and data processing on computer 
have also been finished.

Atlases at 1:100 000 scale
In 1992 field work has started on the Pápa 502 

sheet. All the outcrops on 16 maps at 1:25 000 
scale were described. The project has started to 
compile the preliminary geological maps using 
aerial photographs.

Geophysical and engineering geological 
maps for the 500—501 (Szentpéterfa—Szombat
hely) atlas were finished as well as data collection 
to compile other specific maps. Geological, geo
physical, engineering geological and hydro- 
geological maps were ready in 1993. The project 
has started to compile the surface geological 
map on computer.

Editing of the maps of the 400—401 (Sopron— 
Kőszeg) atlas was also finished with the help of 
other researchers. In 1993 the explanatory text was 
written In Hungarian and in English, so it is ready to 
print. 11 specific maps were produced by com
puter. Together with a subcontractor 10— 10 
specimen copies were printed using raster plotter.



Tisztázott rajz tormában elkészült a 304—404 
(Komárom—Tatabánya) atlasz anyaga.

1992- ben a 402 (Kapuvár) atlasz 28 térképvál
tozata és magyarázója nyomdakész állapotba 
került.

1993- ban elkezdődött a 600 (Szentgotthárd) 
jelű térképlap terepi felvétele. Elkészült 10 db 
1:25 000-es méretarányú térképlap feltárásainak 
leírása, a légifotók felhasználásával megkezdődött 
az előzetes földtani térkép összeállítása.

Mind a térképszerkesztésben, mind a tisztázott 
rajzok előállításánál kiterjedten alkalmazták a 
számítástechnikai eszközöket, ezzel lehetővé téve 
a numerikus „Kisalföldi Adatbázis" mellett a digita
lizált és feldolgozott térképeket tartalmazó adat
bázis kialakítását Is.

Kisalföld Monográfia összeállítása
Folytatódott az áttekintő adatgyűjtés és a 

medenceanalízis módszereinek adaptálása. Ennek 
keretében elkészült az Irodalomjegyzék aktualizá
lása, megtörtént a medence mélyszerkezetére 
vonatkozó adatok összeállítása, a kulcsfúrások 
kijelölése. 1993 folyamán megtörtént a tervezett 
összefoglalás témáiban közreműködő személyek 
kijelölése, megkezdődött az anyagok rendszerezé
se, a térképi anyag összeállítása.

Kiadási munka
1992-ben befejeződött a Kapuvár jelű atlasz 

szakszerkesztése. Alvállalkozó és a MÁFI házinyom
da együttműködésével elkészült az atlasz egy pél
dányos próbanyomata és a szöveges rész korrektú
rája. 1993-ban — alvállalkozó bevonásával — köz
ponti keretből finanszírozva megjelent a Kapuvár 
jelű atlasz, magyar és angol nyelvű magyarázóval.

A projekt a DANREG projekttel közösen állandó 
munkakapcsolatban van a bécsi GBA és a pozsonyi 
GUDS szakembereivel. 1992-ben a közös munka kere
tében a csallóközi és a burgenlandi negyedidőszaki 
képződmények terepi bejárására került sor.

A munkák megvalósítása az ELGI Kisalföldi 
csoportjával, az intézet laboratóriumaival, a 
„Térinformatikai és számítástechnikai szolgáltatá
sok", „Egységes országos földtani térképrendszer", 
„Belső-Somogy és Baranya földtani térképezése" 
és a „Medenceanalízis" c. projektjeivel valamint a 
Geometria Rendszerházzal együttműködésben 
történt.

*

A projekt céljának megfelelően az 1:100 000- 
es méretarányú térképezési munka befejezése és 
az atlaszok nyomdai kiadása a cél. 1993-tól az 
eddigi alkalmazáson túl megkezdődik a nyomda
kész atlaszok számítógépes előállítása, a térképek 
és magyarázó szövegük gépi szerkesztése, az 
INTERGRAPFI MGE szoftver alkalmazása.

A térképezési munka befejezéseként monog
rafikus összeállítás készül a Kisalföld medencéjének 
földtani, mélyföldtani, hidrogeológiai, építésföld
tani és talajtani viszonyairól.

The project has compiled in manuscript the 
304—404 (Komárom—Tatabánya) atlas.

28 maps of the Kapuvár 402 atlas were prepared 
for publication together with explanatory texts in 
1992. In 1993 the project has started field work on the 
Szentgotthárd 600. sheet. All the outcrops on 16 maps 
at 1:25 000 scale were described. The project has 
also started to compile the preliminary geological 
map, using aerial photographs.

Computer technics were used in both map 
editing and In figure drawing. This made it possible 
to establish a computer database of the digitized 
maps In addition to the numeric database of the 
Little Hungarian Plain.

Compiation of the monograph of the Little 
Hungarian Plain

Data have continued to be collected and 
methods of basin analysis adapted. The list of ref
erences has been formed and is up-to-date. Data 
about the deep structure of the basin have been 
collected and the sites of the key-boreholes were 
marked out. In 1993 people were asked to col
laborate on compiling specific summaries, and the 
project has started to arrange data and put to
gether the maps.

Publishing activity
In 1992 the project has finished editing the 

sheets of the Kapuvár atlas. In cooperation with a 
subcontractor and the Printing Office of the Hun
garian Geological Survey, a specimen copy was 
printed and the text was also revised. In 1993, to
gether with a subcontractor, the Kapuvár atlas 
was issued with a Hungarian and an English ex
planatory text. The publication was supported by 
the central budget.

Together with the DANREG project, we have a 
permanent partnership with GBA, (Vienna) and 
GUDS (Bratislava). With this cooperation, field work 
on the Quaternary sediments In Csallóköz and 
Burgenland was finished In 1992.

There has been cooperation with the Little Hun-, 
garian °!ain research group of the Eötvös Loránd 
Geophys.cal Institute, the Laboratories of the Hungar
ian Geological Survey and with the "Geographical 
Information System and Computer Ftovlsions", 
"Unified Geological Map System". "Geological 
Mapping of the Inner Somogy and Baranya Regions" 
and "Basin Analysis" projects and with Geometria Ltd.

*

It is intended to finish geological mapping at 
1:100 000 scale and publish the maps according 
to the original plans. In addition to the traditional 
map edition, computers and the INTERGRAPH MGE 
software will be used.
Finishing geological mapping, a monograph will 
be compiled about the geology, deep structure, 
hydrogeology, engineering geology and soil 
properties of the basin of the Little Hungarian Plain.


