
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) először 1967-ben, majd 
1989-ben jelent meg, így már időszerű volt az új kiadás. Az 
MNA logikusan, arányosan felépített, viszonylag egységes kivi-
telű, általában szöveges magyarázatokkal és különféle illuszt-
rációkkal kísért térképek sorozata.

A nemzeti atlaszokkal szembeni legfontosabb elvárások, 
hogy szolgálják az állam, a nemzet reprezentálását, az állam-
igazgatás tervezési és döntési feladatainak elősegítését, a tu-
dományos kutatást, a köz- és felsőoktatást, valamint – köz-
érthetőségük révén – a művelt, széles nyilvánosság igényei-
nek kielégítését is.

A 2018–2021 között sorozatban megjelenő négy MNA – 
amelyek közül elsőként a Természeti környezet címűt tarthat-
ja kezében az olvasó – magyarul és angolul is elérhető lesz. 

A sorozat négy kötete:
1. A magyar állam és helye a világban
2. Természeti környezet
3. Társadalom
4. Gazdaság

Újdonság, hogy – ahol a szükséges adatok rendelkezésre 
állnak – nem csupán Magyarország, hanem a Kárpát-meden-
ce és az annak szomszédságában lévő Kárpát-Pannon régió 
vonatkozásában mutatja be a természet, a társadalom és a 
gazdaság dinamikus térszerkezetét.

A Természeti környezet című kötet tartalmát tekintve egy-
részt ismerteti a kőzet-, a víz- és a levegőburok állapotát, illet-
ve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezete-
ket, témaköröket is tartalmaz, amelyek a természeti környe-
zet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik 
(pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszé-
lyek). Az egy csokorba gyűjtött, szemléletes tematikus térké-
peket lapozgatva olyan témakörök területi sajátosságairól tájé-
kozódhatunk, mint a mérnökgeológia, a földrengések, az ég-
hajlati elemek várható változása, az időjárási rekordok, a ta-
laj-, réteg- és karsztvizek, ásvány- és hévizeink, talajaink jellem-
zői, a földminőség, a tájtípusok és tájkarakterek, a tájképi érté-
kesség, a hazai élővilág elképesztő fajgazdagsága, a környe-
zet állapota és a hulladék kezelése, védett természeti területe-
ink, az ökoturizmus, a kiemelkedő fontosságú hazai természe-
ti veszélyek: az ár- és belvíz, az aszály, a talajerózió, az özönfa-
jok terjedése és a virágpor-allergia.

A kiadvány a széles társadalmi rétegekkel való kapcsolattar-
tás érdekében – a kor követelményeihez igazodva – a nyom-
tatott forma mellett magyar és angol nyelvű digitális válto-
zatban (e-MNA) is megjelenik, és ingyenesen elérhető a www.
nemzetiatlasz.hu weboldalon.

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: 
természeti környezet. Magyar Tudományos Akadémia, 
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MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA   
29 év után 4 kötetes sorozatként megjelenik Magyarország Nemzeti Atlaszának 
új kiadása, amely a 21. század igényeihez igazodva, digitálisan is elérhető.
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