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A földtani felvételezésnek és térképezésnek elsőrendű feladata a földtani viszonyok
megismerése, s az ismeretek eredményeinek írásban és térképen való rögzítése, majd
közreadása, hogy a népgazdaság különböző ágazataiban azokat felhasználhassák. A M. Áll.
Földtani Intézet Térképszerkesztési Osztályának feladatkörébe tartozik e térképek, tér
képmagyarázók és egyéb földtani vonatkozású írásos dokumentumok nyomdai előkészí
tése, illetve sokszorosítása.
A sokszorosítást részben külső nyomdákkal, részben házi nyomdánkkal végeztetjük.
Térképeket az Offset Nyomdában és a Kartográfiai Vállalatnál nyomatunk. Az Egyetemi
Nyomdában készül szöveges kiadványaink nagyrésze (Évkönyv, Geologica Hungarica,
Alkalmi kiadványok, stb.).
Házinyomdánkban térképeket, szöveges kiadványokat egyaránt készítünk. Nyom
dánk 1.965 óta működik; 1969 októberéig csak térképeket, rotaírógéppel előkészített
anyagot vagy fényszedéssel készült kisebb jelentőségű munkákat sokszorosított. 1970-ben,
az IBM Composer szedőírógép beszerzésével, próbaképpen megkezdtük az 1:25 000 és
1:10 000 méretarányú térképek magyarázóinak előállítását* 1971-ben pedig a „ M Á F I
Évi Jelentése az 1970. évről” c. kötetet szedtük ki és 1972. I. negyedében a kötetet
házinyomdánkban kinyomtattuk. Azóta, miként ez a kötet is, az Évi Jelentés házi
nyomdánkban készül. így az utóbbi években a több mint háromszorosára emelkedett
külső nyomdai árak miatt lecsökkent mennyiségű kiadványaink számára jelentős összeget
tudtunk átadni. Ugyancsak emiatt végzi el a technikai szerkesztőség a külső nyomdákban
készülő térképek litográfiái munkáit is.
A Térképszerkesztési Osztály — tervfeladatai mellett — rendszeresen segíti rajzi,
térképszerkesztési, sokszorosítási vonalon főhatóságunkat és a földtani kutatásban
dolgozó intézményeket.
Térképszerkesztési munkák

Az év folyamán az országos 1:200 000 méretarányú földtani térképsorozat
„Kaposvár” jelű térképlapja készült el, ezzel 15-re emelkedett a kinyomtatott térképlapok
száma. A sorozathoz tartozó térképmagyarázók közül megjelent a „Veszprém” és
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„Székesfehérvár” . Összesen 13 db
1:200 000 méretarányú térkép ma
gyarázóját adtuk eddig közre (L
ábra).
Nyomdakész a „Mohács” jelű
térkép és magyarázója; megjelené
sük 1973. év végére várható.
Az 1:25 000 méretarányú térképsorozat a Tokaji-hegység és a
Bakony hegység területéről készül.
1972. év folyamán a Tokaji
hegységről a „Füzérradvány—Szép
7. ábra. 1972. dec. 31-ig megjelent 1:200 000 méret
halom” és a „Sárospatak” jelű tér
arányú térképek és magyarázók
képek,
valamint a „Füzérradvány1. Térkép, 2. magyarázó, 3. térkép és magyarázó
Széphalom”
c. térképmagyarázó je
Fig. 1. Maps and explanatory fascicles of 1:200 000-scale
lent meg (2. ábra). Nyomásra ké
published before 31st December 1972
7. Map, 2. explanatory, 3. map and explanatory
szítettük elő a „MakkoshotykaSátoraljaújhely” jelű térképet és
magyarázóját, valamint a „Tárcái—Tokaj” jelű térképet. Ezeket 1973-ban adjuk közre.
A 17 db térképlapból álló sorozatból 13 db térkép és 13 db magyarázó már megjelent.
A térképek közül csak a „Nyíri” jelű, valamint a „Hollóháza—Füzérkajata” jelű lapok
hiányoznak. Ezek megjelentetését szerzői javítások
késleltetik.
A Bakony hegység területéről újabb 1:25 000
méretarányú térkép nem jelent meg.
1:10 000 méretarányú térképsorozatokat
adunk ki a Mecsek hegység, a Dorogi-medence és a
Mátra hegység területéről.
A Mecsek hegységi sorozatban 1972-ben há
rom térképlap jelent meg: a „Hird” , a „Nagymányok” és a „Cserkút”. A térképmagyarázók
közül a „Cserkút” és a „Pécs-ÉNy” című füzeteket
adtuk ki. A hegység területéről eddig 12 db térkép
jelent meg és 11 db térképmagyarázó (3. ábra).
A nyomásra kész „Mánfa” jelű térkép is meg
jelenik 1973. év folyamán.
A Dorogi-medence területéről a „Puszta
marót” jelű 1:10 000 méretarányú térképlap je 2. ábra. 1972. dec. 31-ig a Tokaji-hegység
lent meg két változatban, valamint a „Sárisáp” c. területéről megjelent térképek és magya
rázók. (Jelmagyarázat az 1. ábrán)
térképmagyarázó. A területről 1973. január 1-ig
Fig.
2. Maps and explanatory fascicles on
összesen 8 db térképlap jelent meg két-két válto
the territory of the Tokaj Mountains
zatban (4. ábra), valamint 9 db térképmagyarázó. published until before December 1972.
Nyomdában vannak az „Esztergom-DK” jelű,
(Fór legend, see Fig. 1.)
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1972. dec. 31-ig a Mecsek hegység területéről megjelent
térképek és magyarázók. (Jelmagyarázat az 1. ábrán)

Fig. 3. Maps and explanatory fascicles on the territory of the Mecsek
Mountains püblished before 31st December 1972. (Fór legend, see
Fig. 1.)

„Esztergom-DNy” jelű, a Duna menti ún. töredéklapok, a „Nagysáp” a „Mogyorósbánya”
és a „Piliscsév” jelű térképlapok. Megjelenésük 1973 végére várható.
A Mátra hegy ségi 1:10 000 méretarányú térképlapok közül a „Rózsaszentmárton”
és a „Re csk—Csákány kő” jelűek nyomdakészek. Nyomdában vannak a „Rózsaszent
márton”, a „Recsk—Csákánykő” és az „Apc”
c. térképmagyarázók. A hegység területéről
eddig 7 db térkép és 7 db térképmagyarázó
jelent meg (5. ábra).
Kiadványszerkesztési munkák

Az Intézet geológusainak, tudományos
kutatóinak munkái közül a „MÁFI Év
könyve” c. sorozat LV. kötetének 1. füzeté
ábra. 1972. dec. 31-ig a Dorogi-medence
ben G id a i L.: „A dorogi terület eocénje”, 4.
területéről megjelent térképek és magyarázók.
a 2. füzetben K e c s k e m é t in é K ö r m e n d y
(Jelmagyarázat az 1. ábrán)
A.: „A Dorogi-medence eocén Mollusca Fig. 4. Maps and explanatory fascicles on the
faunája” c. munkák jelentek meg. Az LVI. territory of the Dorog Basin püblished before
kötet 1. füzete pedig R ó n a i A.: „Negyed 31st December 1972. (Fór legend, see Fig. 1.)
kori üledékképződés és éghaj lattörténet az Alföld medencéjében” c. munkát tartalmazza.
A kiadványszerkesztés, az IBM csoport, a nyomda és a kötészet dolgozóinak közös
munkáját dicséri a „MÁFI Évi Jelentése az 1970. évről” c. kötet, mely K o n d a J. igazgató
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5. ábra. 1972. dec. 31-ig a Mátra hegység területéről megjelent
térképek és magyarázók. (Jelmagyarázat az 1. ábrán)
Fig. 5. Maps and explanatory fascicles on the territory of the
Mátra Mountains published before 31st December 1972. (Fór
legend, see Fig. 1.)

és S z e b é n y i L. főosztályvezető kezdeményezésére készült Intézetünkben. A kötet meg
tervezésén, gondos kivitelezésén H á m o r G. szakreferens, G e r g e l y f f y L.-n é kiadványszerkesztő csoportvezető, S im o n y i D. IBM csoportvezető, B a l o g h E. nyomdavezető
szakmai képességeik javát adva dolgoztak. A z IBM szedést A m b r u s I.- n é , a nyomást
B ih a r i Z s . gépmester végezte.
1972. év végére a kiadványszerkesztő és az IBM csoport sajtó alá rendezte a „MÁFI
Évi Jelentése az 1971. évről” c. kötetet is, mely házinyomdánkban 1973. év I. negyedében
elkészült. A kiadványszerkesztő csoport külső nyomdában való nyomásra előkészítette
még az Évkönyv Lili. kötet 2., 3. füzetét és az LV. kötet 3., 4. füzetét.
A M. Áll. Földtani Intézet két új kiadványsorozatot indított. Az egyik &„Módszer
tani Közlemények”, melynek első füzete a „Geokémia”. Külföldi propaganda célokat
szolgál a második sorozat, a „MÁFI Special Papers”, melynek első füzete a terepi felvételezés dokumentálásának módszereit és előírásait ismerteti angol nyelven.
Az új sorozatok formatervezését, technikai szerkesztését, rajzolását, szedését,
nyomását, kötését osztályunk munkatársai készítették.
E jelentősebb munkákon kívül a technikai szerkesztés, az IBM csoport és a nyomda
dolgozói még sok, különféle, kisebb-nagyobb példányszámú térképet, szöveges kiadványt,
nyomtatványt készítettek el. A fotólaboratóriumban közel 29 000 db fotonagyítást, a
fénymásolóban 19 000 db-nál több fénymásolatot, 89 000 db stencüt készítettek az
Intézet különböző osztályainak. A kötészet 10 000 db brosúrát és könyvet kötött be,
mindemellett számos más kasírozási, hajtogatási stb. igényt is kielégített.
1972. év folyamán a Térképszerkesztési Osztály létszáma 50 fő, ebből a térképszerkesztésen 6 , a technikai szerkesztésen 14, a kiadványszerkesztésen 5, az IBM csoport
ban 4, a nyomdában 10, a kötészetben 3, a fotólaboratóriumban 3, a fénymásolóban 1
munkatársunk dolgozott. Nyugállományban levő dolgozóink közül négyen segítik rend
szeresen munkánkat.
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Az Osztály évi feladatainak és azon felül is vállalt munkáinak sikeres elvégzéséhez
sok segítséget nyújtottak a hosszú évek óta együtt dolgozó csoportok (az osztály
munkatársainak 64 %-a 5—20 éve dolgozik az Intézetben) és a nyomdában működő
szocialista brigád. A jövő évben jelentős fejlődés várható az átszervezett technikai
szerkesztő csoport, a kibővült IBM csoport munkájában, valamint a nyomda részleges
fejlesztésével a szöveges kiadványok közreadása terén.

REPORT ON THE WORK OF THE MAP-EDITING DEPARTMENT
by
M. H. Deák
The main task of geological surveying and mapping is the study of the geological
conditions and the report in writing and on maps of the results of experiences, which is
followed by their publication to enable their use in the various branches of national
economy. It falls in the line of duty of the Hungárián Geological Survey’s Map-Editing
Department to prepare fór print and to reproduce these maps, explanatory fascicles and
other geological documentations.
Reproduction is partly done by extemal printing offíces and on the other part, in
the Institute’s Printing Shop, where both maps and textual publications are printed. The
Institute^ Printing Shop produced from 1965, the year of its setting up, to 1969 only
maps, rotaprint materials or it reproduced somé less important photo-composed papers.
In 1970, after having purchased an IBM Composer type-setting machine, the drawing up
of maps of 1:25 000- and 1:10 000-scale was started, while in 1971 the setting of the
volume „Annual Report of the Hungárián Geological Institute of 1970” was done and in
the first quarter of 1972 that volume was printed in the Institute’s Printing Shop. Thence
the Annual Report issues have been made in the Institute’s Printing Shop.
Map-editing works
During this year the geological map-sheet „Kaposvár” of the national 1:200 000scale map series was prepared and thus the number of printed map-sheets has attained 15.
Of explanatory fascicles of that series the „Veszprém” and „Székesfehérvár” items were
published. A total of 13 explanatory fascicles of maps of 1:200 000-scale have been
published up to now (Fig. 1).
The map-series of 1:25 000-scale of the Tokaj and Bakony Mountains are in
preparation. In the year 1972 appeared the maps „Füzérradvány—Széphalom” and
„Sárospatak” (Tokaj Mountains) and the explanatory fascicle „Füzérradvány—Szép
halom”. From the map-series including 17 map-sheets, 13 maps and 13 explanatory
fascicles have already been published (Fig. 2).
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As fór the Bakony Mountains, no new 1:25 000-scale map of the territory was
published.
Map-series of 1:10 000-scale will be published fór the areas of the Mecsek
Mountains, Dorog Basin and Mátra Mountains.
In the Mecsek Mountains series three map-sheets were published in 1972:those of
„Hird” , „Nagymányok” and „Cserkút” . Out of the explanatory fascicles the volumes of
„Cserkút” and „Pécs-NW” were issued. So far 12 maps and 11 explanatory fascicles
representing the territory of the Mountains have been issued (Fig. 3).
Fór the Dorog Basin the 1:10 000-scale ,pusztam arót” map-sheet in two versions
and also the explanatory fascicle of „Sárisáp” were printed. About this territory S mapsheets in two versions each, and 9 explanatory fascicles were issued by January 1, 1973
(Fig. 4).
Out of the map-sheets of the Mátra Mountains (1:10 000) those of „Rózsaszentmárton” and „Recsk-Csákánykő” are ready fór print. From this territory 7 maps and
7 explanatory fascicles have been published as yet (Fig. 5).
Paper-editing work

From among the works of the geologists and other staff scientists of the Hungárián
Geological Institute, the following publications appeared: „L’Eocéne de la Région de
Dorog” by L. G id a i (Annals of the Hungárián Geological Institute, Vol. LV. fase. 1.) and
„Die eozäne Molluskenfauna des Doroger Beckens” by A. K e c s k e m é t i —K ö r m e n d y
(Annals of the Hungárián Geological Institute, Vol. LV. fase. 2.). Vol. LVI. fase. 1.
contains the work „Quartärsedimentation und Klimageschichte im Becken der Ungari
schen Tiefebene (Alföld)” by A. R ó n a i .
The Hungárián Geological Institute started two new publication series (in
Hungárián). One of them is the „Módszertani Közlemények” (Methodological
Communications), its first fascicle being devoted to „Geokémia” (Geochemistry). The
second series serves foreign publicity purposes, and its first fascicle, „MAPI Special
Papers”, expounds, in English language, the instructions for surveying on the field.
Format design, technical editing, drawing, type-setting, printing and binding of these new
serials are done by this Department’s staff.
In 1972, the Map-Editing Department’s staff numbered a total of 50 persons; that is, 6 staff
members worked on map-editing, 14 on technical editing, 5 on paper-editing, 4 in the IBM Team,
10 in the Printing Shop, 3 in the Book-Binding Shop, 3 in the Photolaboratory, and 1 on blue-printing.
Four members-in-retirement on our staff have regularly helped our work by part-time contributions.
The successful execution of the annual plan and also of works undertaken out of schedule were
greatly enhanced by the fact that about 64% of the staff-members of this Department have worked for
5 to 20 years at the Hungárián Geological Survey and by the Organization o f a socialist brigádé at
the Printing Shop.

