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A Magyar Állami Földtani Intézet alapítása óta gyűjti és rendszerezi az ország földtani megisme
rése során szerzett információkat és dokumentációs anyagokat. A folyamatos, bár nem teljeskörű 
adatgyűjtés anyagát az Országos Földtani Adattár, az Országos Földtani Múzeum és az Országos 
Földtani Szakkönyvtár kezeli. A rendelkezésre álló adatállomány a nemzeti vagyon része.

Az Országos Földtani Adattár 32 000 kéziratos kutatási jelentést és szakvéleményt, 80 000 mélyfúrási 
dokumentációt, közel 200 000 mélyfúrási kataszteri lapot és 12 000 nyomtatott térképlapot tárol. A tér
képállomány túlnyomó részét az intézet által kiadott, különféle méretarányú földtani térképek alkotják. 
A 22 tematikus gyűjteményre tagolódó földtani gyűjtemény (Országos Földtani Múzeum) az ország 
legnagyobb szakkollekciója, melynek együttes állománya félmillió tétel, 128 611 egyedileg nyilvántartott 
tárgy, valamint 13 400 mélyfúrás magmintája. Az Országos Földtani Szakkönyvtár országos feladatkörű, 
nyilvános szakmai könyvtár. Állománya 240 000 könyvtári egység.

Az Országos Földtani Adattár tárolja a földtani munkákra vonatkozó információkat, az elvég
zett földtani kutatások eredményeit tartalmazó előírt dokumentációs anyagot, a megszűnt, vagy 
megszűnő, illetve privatizálásra kerülő állami vállalatok földtani dokumentációs anyagát, azok 
különböző szintű feldolgozásainak eredményeit, másodlagos információkat, kéziratos és nyomta
tott térképeket.

Az Országos Földtani Múzeum tárolja a földtani kutatás tudományos és ipari-gazdasági szem
pontból jelentős értékű tárgyi dokumentumait (fúrási magminták, ásványok, kőzetek, ősmaradvá
nyok, anyagvizsgálati preparátumok).



Az Országos Földtani Szakkönyvtár kezeli a földtani kutatáshoz szükséges hazai és külföldi 
nyomtatott termékeket, egyéb információ forrásokat.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény a földtani kutatás történetének írásos és tárgyi 
dokumentumaiból áll.

Az adattár, a gyűjtemény, a szakkönyvtár és a tudománytörténeti gyűjtemény fenntartja 
(megőrzi, nyilvántartja, kezeli) és a jogszabályokban meghatározott adatvédelemben részesíti 
anyagait. Olyan mértékben dolgozza fel a dokumentumokat, hogy azok a tudományos kutatás 
és az állami szakmai feladatok ellátására alkalmasak legyenek. Önálló módszertani és tudomá
nyos kutatásokat végez, elősegíti a földtani ismeretek oktatásban és közművelődésben játszott 
szerepének betöltését.

E tevékenység a földtani kutatások írásos és tárgyi dokumentumainak, a földtani kutatáshoz 
kapcsolódó, nemzetközi forrásból származó információinak rendszerezett állományát eredménye
zi. Tartalmi feltárását hagyományos és számítógépes információs rendszerek, adatbázisok biztosít
ják. Az intézet a földtani és dokumentációs központ dokumentumállományára és adatbázisára 
alapozottan:

— döntéselőkészítő rendszerként informatikai támogatást ad a kormánynak és egyéb állami 
szerveknek az ásványi nyersanyagokkal és energiahordozókkal történő gazdálkodáshoz;

— környezetvédelmi, településfejlesztési és egyéb államigazgatási döntésekhez biztosítja a föld
tani informatikai hátteret;

— a kutatási és bányászati koncessziókhoz szükséges adatokat szolgáltatja, tárolja a koncesz- 
sziós területen folyó kutatások adatait;

— támogatja a földtani és geofizikai alapkutatási és előkutatási tevékenységet;
— adatokat szolgáltat az önkormányzatok, vállalkozók és egyéni érdeklődők részére.
A dokumentációs központok tevékenységének fontos eleme az ELGI-vel való együttműködés, 

az adatszolgáltatók és a külső szakértők közreműködése.
A dokumentumállományok feltártsága az e célra fordítható anyagi eszközök és az adatállo■-■ 

mány nagyságának eltérő növekedési üteme miatt nem megfelelő, jelenleg már nehezen tudja 
kielégíteni az adatszolgáltatás, és ezen belül a feldolgozott adatok iránti megnövekedett igénye
ket. Ezért halaszthatatlan, és az e téren fennálló lemaradás miatt kiemelt fejlesztést igényel a do
kumentum- és adatállomány számítógépes adatbázis-rendszerének kiépítése.

A tudományos eredmények közreadása a MÁFI alapfeladata. Tudományos tevékenységének 
eredményeit nagymúltú, színvonalas kivitelű folyóiratokban és tanulmánykötetekben adja közre. A 
periodikák a geológia hazai és külföldi művelőinek tájékoztatásán túl fontos cserealapot is.jelente- 
nek külföldi kiadványok megszerzéséhez. A kiadványok megjelenése sajnálatosan lassú.

1994-ig az intézet jelentős térképkiadói tevékenységet is folytatott. A földtani térképkiadás terü
letén a MÁFI volt az ország egyetlen, az előállítás teljes vertikumával rendelkező intézménye. A 
térképek színvonalas minőségűek voltak, az átfutási idő változó, esetenként több év is volt. A ki
adói tevékenység technikai hátterét az azzal szoros technológiai kapcsolatban lévő nyomda biz
tosította.

A kiadói tevékenység koncepciója függvénye az újonnan kialakítandó kutatási programok
nak. A futó szöveges és térképi sorozat kiadványokat lépésről-lépésre váltják ki az új programok 
tartalmukban és kivitelben megújult termékei, de az átmenet 3—5 évet is igénybe vehet. A váltás 
a szervezési, technikai korszerűsítést, az elektronikus kiadványszerkesztésre történő áttérést is jelenli.

A kiadói tevékenység eredményei az intézet hagyományos kiadványai, az Évi Jelentés, az Év
könyv, a Geologica Hungarica sorozat, térképmagyarázók, alkalmi kiadványok, atlaszok térkép
lapjai, tájegységi és egyedi térképek. A kiadványok hazai és külföldi geológiai és társintézmények, 
földtani, bányászati hatóságok, földtani kutató vállalatok, tervező intézmények, önkormányzatok, 
a közvélemény és az egyéni érdeklődők munkáját, illetve tájékoztatását szolgálják.

A számítástechnikai, térinformatikai fejlesztés terén 1992—93-ban jelentős haladás történt az in
tézetben. A MÁFI több szakmai kiállításon és rendezvényen vett részt és mutatta be eredményeit, 
elsősorban a térinformatika alkalmazását a mérnökgeológia és a környezetvédelem terén. A fej
lesztési irány feladatai között szerepel a digitális térkép általánosabb használata, a térkép alapú 
információs rendszerek alkalmazása. Ezen a téren Is előrelépés történt. Infrastruktúrális fejleszés ke
retében elkészült a teljes épületben az ETHERNET hálózat kiépítése.



The Hungarian Geological Survey has been collecting and systematizing information and 
documentation about the geology of the country since its establishment. The material o f the con- 
tinuous. but incomplete, collection is managed by the National Geological Database, the Na
tional Geological Museum and the National Geological Library. The available data are a part of 
the national heritage.

The National Geological Database stores 32 thousand research reports and studies in manu
script, 80 thousand documentations of deep drillings, nearly 200 thousand cadastral forms o f deep 
drillings and 12 thousand printed maps. The biggest part o f the maps are geological maps at dif
ferent scales issued by the Survey. The National Geological Museum has 22 thematic collections. 
This is the largest professional collection in the country and has more than 500 thousand items, 
128 611 individual pieces and rock record of 13 400 deep drillings. The National Geological Library 
is a special public library with a nation-wide scope of duties, it has 240 thousand submitted items.

The National Geological Database stores information about geological research, documenta
tion o f different geological surveys, geological documentation overtaken from former liquidated 
or privatized state companies and other secondary information, printed and manuscript maps.

The National Geological Museum contains specific documentation o f geological research 
and objects that have an industrial or economic importance (cores, minerals, rocks, fossils, labora
tory preparations).

The National Geological Library stores printed material and other information from Hungary 
and abroad, necessary for geological research.

The Collection of the History of Sciences and Exploration preserves written and material docu
mentation of the history of geological research.

The database, collection, library and Collection o f the History o f Sciencesand Exploration 
maintain (preserve, register and operate) and give data protection as ruled by the legislation of 
their material. They evaluate documentations as to be suitable to perform the duties o f scientific 
research and professional state tasks. They carry out independent methodological and scientific 
research and promote geological and public education.

This activity results in a systematical stock of written and material documents o f geological re
search and international information connected with geological survey. Its operation is guaran
teed by traditional and computer information systems and databases. The Survey completes the 
following based on the materials of its geological and documentation centre:

— provides information to the government and to other state organizations to prepare deci
sions connected with the economy of fuel and other raw materials;

— assures geological information for environmental protection, development o f settlements 
and other state management decisions;

— supplies data to the survey and mining concessions and registers research data o f the con
cessional areas;

— supports geological and geophysical basic and preliminary resarch;
— provides data to the Mayor's Offices, contractors and private persons.
Cooperation with the Eötvös Loránd Geophysical Institute is important in the work of the 

documentation centres as well as the contribution of other organizations that provide data in 
addition to the external experts.

The state of the documets is not adequate because of the unequal increase o f the financial 
support and the amount of data. Therefore, data provision can hardly be fulfilled, especially the 
increased demands for treated data. The establishment of a computer database o f the docu
ments and other data cannot be postponed and requires a stressed development to offset 
backwardness.

Publication of the scientific results is a basic task of the Hungarian Geological Survey issued in 
traditional, high-level journals and books. In addition to the information in Hungary and abroad, 
periodicals are important in the exchange of international publications. The production o f the 
publications is regrettably slow.

The publication of maps is also an important activity of the Survey. Until 1994 the Hungarian 
Geological Survey was the only institute in the country that possessed the whole spectrum of pre
paring and printing geological maps. Maps are o f high quality, but the time o f issuing was vari
able, sometimes, it can take some years before they are printed and available for distribution. A 
printing house assured the technical background o f publishing activity.

The conception of the publishing activity depends on the new research profile of the Survey. 
Recent text and map series are continuously succeeded by the advanced products o f the new


