
— adatkérés teljesítés (8);
— természetvédelmi javaslat (2);
— saját hatáskörű eljárások (14);
— önkormányzatok, társhatóságok munkájá

nak segítése tanácsadással, véleményezéssel (59).
A szolgálatok az év folyamán a közigazgatási 

szervezetekkel, társ-szakhatóságokkal, hatóságok
kal történő folyamatos kapcsolat mellett munka- 
kapcsolatot tartottak fenn a GBA-val (Ausztria), a 
GUDS-al (Szlovákia), közel tíz előadást tartottak 
szakmai rendezvényeken, továbbképzésen, ta
nulmányútokat szerveztek a Műszaki egyetem, a 
József Attila Tudományegyetem. ELTE hallgatóinak.

A szakhatósági szakvéleményező feladatokkal 
kapcsolatos határozatok és állásfoglalások az ille
tékes területi földtani szolgálatok Irattárában talál
hatók.

A nemfémes mérleg a Közép-dunántúli Területi 
Földtani Szolgálatnál számítógépen, az 1993. július 
1 -jer változat a MÁFI adáttárában található meg.

— environmental protection procedures (36);
— protection establishments for thermal water 

wells (2);

Other activities
— experts roport for drilling siter (Î);
— data provision (8);
— proposal for nature protection (2);
— procedures within own scope of authority 

(14);
— promote the work of Mayor's Offices and 

other authorities with consulting (59).
In addition to the continuous cooperation with 

administrative organizations and other authorities, 
the Geological Services have worked together 
with GBA (Vienna), GUDS (Bratislava) and had 
about ten presentations at scientific meetings and 
training courses. Field trips have been organized 
for university students of Miskolc, József Attila and 
Eötvös Loránd Universities.

Decisions connected with the authorities'work 
are found in the archives of the responsible Geo
logical Services.

The reserve calculations of non-metallic min
eral resources are recorded on computer in the 
Middle Transdanubia Geological Service, while the 
1st July 1993 version is in the Database of the Hun- 
garian Geological Survey.

A megyei földtani területalkalmassági térképek szerkesztése
Kneifel Ferenc

Landuse Maps of the Counties

by Ferenc Kneifel
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A projekt a MÁFI területi földtani szolgálatainak 
több évtizedes földtani szakhatósági tevékenysé
gét jeleníti meg megyei térképek formájában. Az 
ásványvagyon gazdálkodás, a területfelhasználás, 
a .természet- és környezetvédelem, a vízgazdálko
dás földtani vonatkozásait 1:100 000-es méretará
nyú térképlapokon foglalja össze, melyek egysé
ges tematika és jelkulcs alapján készülnek.

. Az előző évben a szolgálatok szakhatósági, 
szakvéleményező feladatainak alapját jelentő 
téma kidolgozása három különálló projekt kereté
ben történt („Regionális geológiai helyzetkép", 
„Építőipari nyersanyagkutatás" és „Magyarország 
felszínmozgás-veszélyeztetettségi térképe").

Az adatrendszer és a szerkesztés alapelveinek 
hasonlósága miatt a három projekt összevonása 
könnyen megoldható volt, csak kisebb jelkulcsmó-

Thls project represents the activity of the Re
gional Geological Services as authorities during 
the previous decades in the form of maps. Geo
logical aspects of raw material management, 
land-use, nature- and environmental protection 
and water supply are summarized on maps at 
1:100 000 scales using a uniform theme and leg
end.

During the previous year, the basic work of the 
Regional Services with their scope of authority was 
dissected into three projects ("Assessment of the 
Regional Geoenvironment", "Prospecting of Con
struction Raw Materials". "Map of Potential Land
slides in Hungary').

The similarities of the databases and the princi
ples of editing made the contraction of the three 
projects possible only with a slight change In the



dosításokat kellett végrehajtani. 1993-ban az volt a 
célkitűzés, hogy az 1987 óta folyó szerkesztési mun
kák folytatásaként három megye területén az 
adatgyűjtés, további három megye területén a 
szerkesztés kezdődjön meg, és négy megye 10 
térképváltozatának szerkesztése fejeződjön be.

Az egységes megyei atlaszok egymásra épülő 
hat térképváltozatban készültek: (1) Hasznosítható 
ásványi nyersanyagok (építőipari nyersanyagok is), 
(2).Felszíni vizek és talajvíz, (3) Vízföldtani adottsá
gok, (4) Környezetföldtani és szennyeződés
érzékenységi térkép, (5) Komplex földtani terület
felhasználási térkép, (6) Felszínmozgás-veszélyezte- 
tettségi térkép.

Az egyes megyei térképlapok állapota az 1993- 
ban végzett munka alapján:

Végleges formában (színezett fénymásolat) el
készült:
Vas megye: 1. és 6. sz. változat 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: építőipari nyers
anyagok
Bács-Kiskun megye: 2., 3., 4. sz. változat 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 1., 2., 3., 4. sz. válto
zat

Ideiglenes formában (ceruzás változatok):
Fejér megye: 1. és 6. sz. változat 
Vas megye: 3. és 4. sz. változat 
Heves megye: 1., 2., 3., 4., 5., 6. sz. változat 
Somogy megye: 1 ..2..3 ., 4. sz. változat

Szerkesztés alatt áll:
Fejér megye: 3., 4. sz. változat 
Vas megye: 2., 5. sz. változat 
Bács-Kiskun megye: 1., 5,, 6. sz. változat 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 6. sz. változat

A megyei földtani területalkalmassági térkép- 
sorozatot a szolgálat kutatói bemutatták a BGR 
(Hannover) szakemberei számára.

A Cseh Geológiai Szolgálat által szervezett 
prágai környezetvédelmi konferencián lehetőség 
nyílt a hasonló témában kifejlesztett térinformatikai 
rendszer és térképsorozat megtekintésére. A kiépí
tett térinformatikai rendszerben 20—30 térképvál
tozatot lehet sűríteni néhány térképbe, tetszőleges 
csoportosításban. így kialakíthatók a szolgálatok 
által is szerkesztett földtani, vízföldtani, talajvíz, 
szennyeződés-érzékenységi és építésalkalmassági 
térképek.

A berlini UVE cég által szervezett talajvédelmi 
konferencián is bemutatásra került a megyei föld
tani területalkalmassági térképsorozat, kiemelten a 
felszíni szennyeződés-érzékenységi és a komplex 
földtani területfelhasználási változatok.

A Magyar Geológiai Szolgálat megalakulásá
val a területi földtani szolgálatok csak szakhatósági 
és szakvéleményező tevékenységet végeznek, így 
a MÁFI projektjeiben nem vesznek, részt.

A megyei földtani területalkalmassági térké
pek eddig is az alapját képezték a szolgálatok 
tevékenységének, így a téma folytatása köteles
ségük és egyben érdekük is.

Elsősorban a megkezdett változatok befejezé
se és á régebben készült térképek folyamatos

legend. The aim in 1993 was to continue map edit
ing which has been carried out since 1987, to col
lect data from three counties, to start map editing 
for another three counties and to finish ten specific 
maps for four counties.

The uniform atlases of the counties contain six 
specific maps: (1) Usable mineral resources 
(including construction raw materials), (2) Surface 
waters and unconfined groundwater, (3) Hydro- 
geological properties, (4) Environmental geologi
cal map and map of sensitivy to contamination, 
(5) Complex geological map of land-use, (6) Map 
of potential landslides.

The following work was carried out on certain 
sheets of the counties in. 1993:

Final form (coloured copy):
Vas county: versions No. 1 and 6 
Borsod-Abaúj-Zemplén county: construction raw 
materials
Bács-Kiskun county: versions No. 2, 3 and 4 
Jász-Nagykun-Szolnok county: versions No. 1, 2, 3 
and 4

Temporary form (drawn by pencil):
Fejér county: versions No. 1 and 6 
Vas county: versions No. 3 and 4 
Heves county: versions No. 1,2, 3,4, 5 and 6 
Somogy county: versions No. 1,2, 3 and 4

Under edition:
Fejér county: versions No. 3 and 4 
Vas county: versions No: 2 and 5 
Bács-Kiskun county: versions 1.5 and 6 
Jász-Nagykun-Szolnok county: version No. 6

This applied .geological map series of the 
counties was presented to BGR (Hannover).

We have studied a geographical information 
system and a similar map series in an environ
mental geological conference in Prague organ
ized by the Czech Geological Survey. 20-30 spe
cific maps can be registered in their GIS applica
tions in an optional classification. The specific 
maps of geology, hydrogeology, unconfined 
groundwater, sensitivity to contamination and 
possible constructions can be chosen upon re
quest.

Our applied geological map series have also 
been presented at a conference connected with 
the protection of the unconfined groundwater in 
Berlin, organized by UVE. The specific maps of 
sensitivity to contamination on the surface and 
complex geological maps of land-use planning 
were emphasized.

As a result of the establishment of the Hungar
ian Geological Service, the Regional Geological 
Services function only as authorities and don't take 
part in the projects of the Hungarian Geological 
Survey.

The applied geological maps of the counties 
were the basis of the activity'of the Services, so it is 
their own duty and interest to continue this work.

The tasks for the future are to finish the previ
ous maps including their continuous upkeep and 
digitization.



karbantartása és digitalizálása jelentheti a jövő 
feladatát.

A térképsorzat szerkesztése során szerzett ta
pasztalatokat jól lehetett hasznosítani a MÁFI-ban 
tovább folytatódó vízföldtani, környezetföldtani 
témájú projektekben.

The experience accumlated during the editing 
of these maps should be used in other hydro- 
geological or environmental geological projects 
of the Hungarian Geological Survey.
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