
4. Jelentés a térképészeti osztály 1912. évi működéséről.
PlTTER TlVADAR-tÓl.

A m. kir. Földtani Intézet térképészeti osztálya 1912. év folyamán 
vezetésem alatt 4 munkaerővel dolgozott. A munkálatokban résztvettek: 
Dr. Toborffy Géza m. kir. praeparator, Reithofer K ároly m. kir. raj
zoló, Schock L ipót és H eidt Dániel napidíjas műszaki rajzolók.

Ezek közül Dr. Toborffy Géza június hóig a térképészeti osztály
ban dolgozott, ettől kezdve azonban az igazgatóság foglalkoztatta. 
R eithofer K ároly fegyvergyakorlatra való bevonulása, valamnit beteg
sége folytán 81 munkanapot mulasztott s így az év nagy részén csak 2 
munkaerővel kellett a sok és különféle grafikai munkát elvégeznem.

A térképészeti osztály főfeladata az országos részletes földtani fel
vételek kartográfiái feldolgozása. Ezen a téren az elmúlt évben 1:75.000 
mértékben a 12. öv XVII. Rov. Nagyszombati agrogeologiai lap, vala
mint a 20. öv XXIX. Rov. nagyenyedi és a 24. öv XXVI. Rov. karánse- 
bes—resicabányai geológiai lapok készültek el.

Magyarország 1:360.000 mértékű átnézetes geológiai térképe, me
lyen az 1911. évben kezdtünk dolgozni, ebben az évben befejezést nyert. 
Ez a térkép 16 drb nagy szelvényből áll és eredeti nagyságban a geológiai 
térképtár részére készült s adatai 2 db. 1:900.000 mértékű lapra vitettek 
át, melyek most kiadásra várnak. Az ország határain kívül eső területek 
összhangzásba hozatalát a szomszédos idegen államok geológusai esz
közük.

Tetemes munkával járt s 3 munkaerőt, három hónapon át foglal
koztatott az 1913. évi canadai nemzetközi geológiai kongresszus részére 
készített 25 drb magyarországi szénbánya-helyszinrajz, melyek Dr. P app 
K ároly m. kir. osztály geológus úr utasításai szerint az ő ,,Magyarország 
szénkészlet“-ét tárgyaló tanulmánya részére mellékletekül készültek.

Azonkívül osztályunkat erősen igénybe vették a kiadványaink ré
szére rajzolt mellékletek, geológiai szelvények, helyszínrajzok és geológiai 
térképvázlatok, valamint a felvételekhez és reambulációhoz szükséges geo
lógiai térképmásolatok.

A térképészeti osztályban részben mint eredeti, részben mint má
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solat, összesen 259 drb grafikai munka és pedig: 58 helyszínrajz és tér
képvázlat, 82 geológiai szelvény, 79 geológiai térkép, ezeken kívül még 
a már föntemlített 1:360.000 mértékű geológiai térkép és a szénbánya
területek helyszínrajzai, végre 12 drb grafikon készült.

Kiadott térképünk a múlt évben csak kettő volt, mindamellett, hogy 
4 térképnek az imprimálását az igazgatóság a wieni cs. és ldr. katonai 
földrajzi intézetnél elrendelte, nevezett intézet azonban mindeddig nem 
volt abban a helyzetben, hogy a színes nyomást befejezhesse.

A geológiai térképtár szaporulata 1912-ben, minthogy az előző 
években már nagyobb beszerzések történtek, csupán 77 drb különböző mér
tékű térképből állott.


