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Az 1960-as évek elején  a Balaton Intéző 
Bizottság Egészségügyi és Term észettudom ányi 
Állandó Bizottsága több ízben foglalkozott 
ülésein a B alaton-köm yék mérnökgeológiai 
térképezésének kérdésével. Feltétlenül szüksé
gesnek ta rto tta  a térképezés m egindítását, m ely 
jelentősen hozzájárulna az évi több milliós fel- 
használással járó — tehát népgazdasági szem
pontból is jelentős — fejlesztési tervnek  tökéle
tesebb és gazdaságosabb m űszaki-tudom ányos 
megalapozásához.

A Földtani Tanács a térképezés m egindítá
sának feltéte le it 1962. novem ber 30-án ta rto tt 
ülésén tárgyalta, s határozatainak megfelelően 
az Országos Földtani Főigazgatóság (jelenleg 
Központi Földtani Hivatal) a táv lati ku tatási 
hitelkeretből a M agyar Állami Földtani Intéze
te t bízta meg a mérnökgeológiai térképezés 
módszerének kidolgozásával és a m intául szol
gáló térképezendő terü le t kiválasztásával. Föld
tani Intézet a  Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
bevonásával 1965-ben elkészítette a  Balaton
környék mérnökgeológiai térképezésének prog
ram ját. Ennek alapján a térképezés megvalósí
tását a Központi Földtani H ivatal 1966-ban 
határozta el és végrehajtására a Földtani Intézet 
Építés- és Vízföldtani Osztályt állíto tt fel.

A m unka 10 000-es m éretarányú térkép
lapokon kezdődött meg 2 geológus terepi felvé
telével, a m in taterü letkén t kiválasztott T ihanyi
félszigeten. Ez időszakban (1966— 1967) Tihany 
és B alatonakarattya közötti terü letek  előm unká
lataiban résztvett a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat is.

Tulajdonképpen ezzel ve tte  kezdetét Ma
gyarországon a regionális mérnökgeológiai té r
képezés.

Viszonylag gyorsan tisztázódtak a té rké
pezés alapvető módszerei, a térképek  kivitele, 
m éretaránya, azonban m ondanivalója és ábrázo
lási módszerei tekintetében hosszabb időn át kí
sérleti jellegű útkeresés folyt. 1967-től Balaton- 
füreden 5 fő t foglalkoztató laboratórium  segí
tette, elsősorban talajm echanikai vizsgálatok 
végzésével a térképezés feladatainak megvaló
sítását.

A m unka első k iforro tt és a Földtani In té
zet 100 éves évfordulójára közzétett eredm énye 
a „Tihany” c. építésföldtani atlasz, amely 9 té r-  
képválozaton tájékoztat a félsziget földtani, ala
pozási, felszínalaktani, ta la jtan i és vízföldtani 
viszonyairól. Az atlaszt ábrákban gazdag szöve
ges m agyarázó egészíti ki. A térképsorozat és 
magyarázó m egjelenését a különböző hivatalok 
és intézm ények érdeklődéssel fogadták, igazolva 
a m unka m egindításának helyességét.

A M inisztertanács által 1970-ben jóváha
gyott táv lati fejlesztési tervnek  megfelelően a 
Balaton-környékén az elkövetkező években fo
kozott építési beruházásokra kerü l sor. 1970— 
75. között а IV. ötéves terv  keretében jóváha

gyott beruházások összege 6950 millió Ft, az ezt 
követő táv lati fejlesztési időszakban pedig, elő
zetes hivatalos becslés szerint, hasonló nagyságú 
fejlesztésre van kilátás. A fejlesztési terv  fel
öleli az üdülőhelyek építkezéseit, ellátási köz
pontok, utak, csatornák létesítését, a  Balaton 
partvédő m űveinek kiépítését, a víznívó stabili
zálását, a  vízellátási problém ák megoldását. 
M indezen kérdések jelentős részben kapcsolat
ban vannak a vidék földtani, term észeti viszo
nyainak megismerésével, az építésföldtani adott
ságok rendszeres kutatásokon alapuló felm érésé
vel, térképezésével. Az építkezések építésföld
tan i térképek alapján történő tervezése jelentős 
gazdasági m egtakarításokat és bizonságot tesz 
lehetővé, vagyis az előirányzott összegek opti
mális felhasználására n y ú jt lehetőséget.

A Balaton-vidék fejlesztési tervének egyre 
szélesebb körre kiterjedő hatása m iatt az igé
nyek is átform álódtak a jelentős fejlesztés előtt 
álló települések részletesebb térképi feldolgozá
sát követelve. A Balaton-program  során eddig 
főleg az É-i parton és néhány D-i parti térkép
lapon folyt építésföldtani térképezés különböző 
módszerekkel és kivitelezésben. A feldolgozás 
m ódjának változása a kísérletezés szükségszerű 
velejárója volt.

A jóváhagyott Balatoni Központi Fejlesztési 
Program  újabb szempontjai, valam int az évek 
során térképezésben szerzett tapasztalatok a Ba- 
laton-környék építésföldtani térképezés prog
ram jának átdolgozását, korszerűsítését te tték  
szükségessé. így m egterveztük a térképezési 
feladat teljes lebonyolításának program ját, ame
lyet 1971. évben a Földtani Tanács m egvitatott 
és jóváhagyott.

A z építésföldtani térképezés ú j programja

A Balatont körülölelő térképezendő terü 
letek lapjainak száma 40 db A /l-es form átum ú 
10 000-es m éretarányú térképlap. E szám magá
ban foglalja a kinyom tatott T ihany és a kézira
tos form ában m ár lezárt lapokat is. A víz és a 
szárazföld aránya a lapokon 50—90 %  között 
mozog. Felszínalaktan és földtani felépítés sze
rin t m egkülönböztetünk hegységperemi és sík
parti típusú térképlapokat. Ezek csak egyes 
részekben térnek  el egymástól, különválasztásuk 
inkább a szükséges kutatásirányítás, ill. m unka- 
szervezés szem pontjából indokolt.

A térképezés „Irányelvek a 10 000-es mé
retarányú m érnökgeológiai térképezéshez és 
térképszerkesztéshez” c. 1971-ben a Központi 
Földtani H ivatal kiadványában foglaltak szerint 
történik. Első feladat az adott terü letre  vonat
kozó adattárakban és publikált m űvekben fel
lelhető leírások, szakvélemények, a korábbi 
földtani, geomorfológiai, hidrogeológiai, nyers
anyagkutatási, helytörténeti, talajm echanikai
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stb. adatok, térképek, leírások összegyűjtése és 
rögzítése.

Ezen adatok feldolgozása és értékelése alap
ján készül el a terü let részletes feltárási terve. 
A fúrási igény térképsorozatonként nagyon vál
tozó, m ennyiségének és m élységének m eghatá
rozása a m ár meglévő fúrási adatok figyelem be
vételével történik. Térképlaponként a Balaton 
környékén meglévőnek, begyűjthetőnek 10—50 
db fúrást tekinthetünk.

Az alábbi táblázat a térképlaponként! átlag 
fúrásiigényt adja meg:

Feltárási mód
Terület

hegység
peremi

típus
síkparti

Teljes
program*

Gépi magfúrás
(F 62) 30 70 4 000
Kézi fúrás 70 100 6 800

Gépi és kézi fúrás
együtt 100 170 10 800

* 18 db hegységperemi és 22 db síkparti térképsorozat.

A térképezés alapfeltárásait átlagosan 15 m 
m élységű m agfúrások képezik. A gépi fúrások 
m intavétele a jól bevált F 62-es duplafalú m ag
csővel történik.

K utatóárkokra, aknákra a hegységperem i 
típusú terü leteken  van szükség. Laponként 30 
db, átlag 1,5 m  m ély akna létesítése szükséges. 
Ez a 18 db hegységperem i lapot figyelem be 
véve, 540 összdarabszámot jelent. További ku 
tatási létesítm ény a vízszintészlelő kúthálózat. 
Ezek kiépítése m ár korábban m egkezdődött és 
rendszeres m egfigyelés a la tt állnak. Térképso
rozatként 2 db k ú t kiépítésével számolunk, he
tenkénti méréssel. A terü leten  bem érésre kerü l
nek az ásott kutak. Ezek öszes száma 10 000-re 
becsülhető. Ebből 1500 db bem érése m ár meg
történt, ezek esetében csak ellenőrző m érésre 
van szükség, am ely a ku tak  '/з-ára  te rjed  ki. A 
fennm aradó ásott ku tak  bem érésére az éves 
tervidőszakokban kerü l sor, a talajvízingadozás
ra  vonatkozó megfigyelések m egindításával 
egyidőben.

A m esterséges feltárások a síkparti terü le
teken hálózatosán m élyülnek, a  hegységperemi 
területeken a földtani adottságoknak m egfele
lően. A feltárások m élységét, m ilyenségét és he
lyét térképlaponként a felvételező geológus 
állapítja  meg. Az új feltárások részben a  koráb
bi adatokat hitelesítik, m ásrészt azokkal együtt 
a földtani, építésföldtani viszonyok törvény- 
szerűségeinek felderítésére hivatottak.

A kutatólétesítm ények m intaanyagának 
vizsgálata az építéstervezési k ívánalm akat tü k 
rözi. A vizsgálatok száma és választéka a teljes 
m agvételű és végig m agképes anyagba hatolt 
fúrásoknál a legnagyobb. Az északi és déli nart 
földtani felépítését figyelem be véve fúrásonként 
a következő m intavételi átlagszámok tervez
hetők :

zavartalan (mag-) m inta 5 db
zavart m inta 10 db

T ekintettel a 10 000-es m éretarányú m érnök- 
geológiai térképezés céljaira  és feladataira ál
talában a következő vizsgálatok elvégzésére ke
rü lhet sor: teljes vagy részleges kőzetelemzés, 
fajsúly, térfogatsúly, keménység, törőszilárdság 
meghatározás, színképelemzés, m ineralógiai 
vizsgálat, finom szerkezeti vizsgálatok, folyási-, 
sodrási határ, plasztikus index, porozitás, víztar
talom, szervesanyag-tartalom , karbonát m egha
tározás, agyagásvány-vizsgálat, kőzet-kém iai 
vizsgálat, vízáteresztőképesség, pH-m eghatáro- 
zás, nyírókísérlet, triaxialis vizsgálat, fauna és 
flóra vizsgálatok, valam int vízelemzés.

A felsorolt vizsgálatokból annyit és azt vég
zik el, am i a te rü le t és képződm ények jellemzői
nek m egismerése érdekében szükséges. A teljes 
program  vizsgálati igénye darabszám  tek in teté
ben tízezres nagyságrendű.

A terepi felvételkor kerül sor az összes 
felszíni és hozzáférhető felszínalatti feltárás re
gisztrálására, az ezekből beszerezhető földtani, 
szerkezet-földtani, m űszaki-földtani, hidrológiai, 
hidrogeológiai, geomorfológiai inform ációk ész
lelésére és rögzítésére térképen és jegyzőkönyv
ben egyaránt. E tevékenység a  m unka egyik leg
nehezebb szakaszát jelenti; időt, szakism eretet 
és nagy gyakorlatot igények

A m érnökgeológiai térképezés végterm éke 
a tem atikus tarta lm ú  változatokból álló térkép- 
sorozat vagy atlasz. Tekintettel arra, hogy a 
térképezendő terü letek  földtani felépítése, művi 
adottságai eltérőek, a feltárások m ennyisége és 
minősége ugyancsak különböző, a  tervezett te
rületfelhasználási követelm ények is változóak, a 
térképvázlatok tartalm ilag  és szám ban eltérőek 
lehetnek. Több év m unkája, kísérletezése kellett 
és adott alapot ahhoz, hogy a B alaton-köm yék 
atlaszainak térképváltozatait m a m ár tartalm ilag 
és darabszám ban is meg tud juk  határozni.

Az adatok számától függően térképsoroza
tonként 1—3 db észlelési térkép készül. Ezek a 
következők:

— fúráspont térkép, amely a Földtani In té
zet és a különböző vállalatoktól begyűj
tö tt korábbi fúrásainak pontjait m utatja. 
Az összes fúrás egységes számozású; a 
község betűjeléből és egy sorszámból áll.

— hidrogeológiai észlelési térkép, am ely a 
hidrogeológiai szempontból értékelhető 
fúrásokat, a talaj vízkutakat, vízfolyáso
kat, vízm űveket, vízvezetékeket és a v i
zenyős terü leteket tü n te ti fel.

— földtani észlelési térkép, am elyen a  te r
m észetes képződménykibúvások, fe ltárá
sok, észlelési helyek pontjai szerepelnek.

Az építésföldtani térképsorozat legfonto- 
sabbja a változatok kiindulási a laptérképe a 
földtani térkép. A  felszín  földtani térképe  a 
képződm ényhatárokat, kifejlődési viszonyokat, 
kőzettani jelleget, faciológiai ism ereteket, szer
kezeti elem eket és a korviszonyokat ábrázolja. 
A térképen a korokat alapszínek, a képződmé
nyeket, a litológiai kifejlődést sraffok és betű 
jelek tö ltik  ki. Fedetlen földtani térképek  a  te 
rü let földtani adottságaitól függően készülnek, 
általában az É-i parton izovonalas ábrázolással 
adják meg a negyedkori képződm ények vastag
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ságát, míg a D-i parton a negyedkor-, a pannon
aljzat, néhány terü leten  az „alaphegység” térké
pei kerülnek megszerkesztésre. Ide kell sorol
nunk a  geofizikai térképeket is, amelyek vagy 
külön változatként, vagy a fedetlen földtani 
térképpel összedolgozottan kerülnek az atlaszba. 
Tájékoztat a mélységi szilárd kőzetek domborza
táról, a  főbb törésvonalakról, esetleg m élyszinti 
víztartó összletekről és szeizmikus jellemzőkről.

Geomorfológiai térkép  a  felszín alakjának 
azokat a jellemző vonásait ábrázolja, am lyek a 
lefolyó vizek pusztító és építő hatása, a mállás, 
a lejtőn való csuszamlás és a  Balaton vizének 
abráziója u tán  jö ttek  létre. Kifejez olyan fel
színfejlődési folyam atokat, am elyek feltüntetése 
a földtani térképeken nem  lehetséges.

Lejtőkategóriai térkép  a felszínt a  lejtésszög 
szempontjából ábrázolja, kom binálva az árnyék
hatás, a lejtőkitettség és a  felszabdaltság ábrá
zolásával. Lehetővé teszi a talajerózió és a m ik
roklím a jellemzőinek számítását.

A különböző vízem eleteket, a relatív  és ab
szolút víznívót (különböző színű izovonalakkal), 
a nyomás ala tti vizeknél a nyomás m értékét, a 
rétegek áteresztő-képességét a vízföldtani térkép  
ábrázolja. Az É-i parton mindez egy lapon, a 
D-i parton 2—3 lapon szerkeszthető meg.

A felszínalatti víz kém iai jellegének vizsgá
lata és térképi ábrázolása mind vízföldtani, 
mind építésföldtani szempontból fontos. A v íz 
kémiai térkép  diagramm okkal jelzi a  m egütött 
víz kémiai összetételét és összevont foltokban 
a víztípusokat. M inden esetben elkészül a vizek 
agresszivitásának térképe. Ezen a térképváltoza
ton ábrázoljuk a felszín a la tti vizek kem ény
ségét és lúgosságát is.

Az építésföldtan m egkívánja a felszíni vi
szonyok (kb. 1,5 m) m ellett a szabványos alapo
zási mélységekig (3,5—5,5— 10,0 m) a  képződmé
nyek egym ásutánjának és tulajdonságainak is
m eretét. A térképek célja, hogy a  vizsgált te rü 
leten lévő földtani képződmények minőségéről 
és azok alapvető állapot jellem zőiről tájékozta
tást adjon. A D-i parton az alapozási szem pont
ból gyakorta használt mélységben szerkesztett 
ún. alapozási térképek  szám a 4 db. Az É-i par
ton számuk a parti sáv nagyságától és azt 
feltöltő kvarter-képződm ények vastagságától 
függ, így laponként változó számmal készülnek. 
A kőzetfizikai jellemzők térképi szerkesztésénél 
az a cél, hogy a nagyszámú laboratórium i vizs
gálat statisztikai összefüggései, törvényszerűsé
gei kerüljenek ábrázolásra a földtani adottsá
gokkal összhangban. E feladat síkbeli ábrázolása 
az eddigi sok próbálkozás ellenére sem tek in t
hető még megoldottnak. Ilyen irányú eredm é
nyes megoldásnak nemzetközi vonatkozásban is 
nagy jelentősége lenne.

A mérnökgeológiai térképek legfontosabbja 
a szintetizáló (rayon) térkép. Az előző térkép- 
változatokból azokat a  tényezőket em eli ki, ame
lyek az építkezések szempontjából fontosak. 
Elkülönítve ábrázolja az építkezések szem pont
jából egységesen kezelendő területeket. Össze
foglalja mindazon földtani, vízföldtani adatokat, 
az emberi tevékenység álta l létesített vagy elő

idézett változásokat, am elyek a terü let felhasz
nálását, beépítését befolyásolják.

Ezen a térképváltozaton kerülnek ábrázolás
ra  a  beépítés szempontjából veszélyes adottságok 
(élő felszínmozgás, csuszamlásra hajlamos lej
tők, roskadásveszélyes löszök, térfogatváltozó 
képződmény, 10 m -nél vastagabb feltöltés, 10 
m -nél m élyebbre benyúló szerves-képződmény, 
rendkívül m eredek lejtésű felszíni, pince-, üreg
rendszerek stb.).

A szintetizáló térkép tartalm azza továbbá a 
legfontosabb gazdasági adatokat; a felszínről is 
könnyen kiterm elhető homok-, kavics-, agyag- 
és építőkő-előfordulást, az esetleg m ár működő 
vagy felhagyott külszíni bányákat is.

A térképsorozat záró tagja a Városépítési 
Tudományos és Tervező Intézet m unkájaként a 
beépítés-gazdaságossági térkép.

M inden térképsorozat, atlasz tartozéka a 
szöveges magyarázó, m ely sok ábrát, táblázatot, 
fényképet és térképkivágatot tartalm az szerves 
kiegészítőjeként a  térképváltozatkonak. T artal
mazza mindazokat az adatokat is, am elyek a 
térképlapon nem kerü lhettek  ábrázolásra, de 
építésföldtani jelentőséggel bim ak.

A z építésföldtani térképezés jelenlegi
helyzete

1972- ig — am int m ár az előzőekben is em 
líte ttük  — nyom tatásban m egjelent a „Tihany” 
c. (37. sz. lap) atlasz 104 oldalas szöveges ma
gyarázóval együtt. Kéziratos form ában lezárt, 
tehát kiadásra előkészített lapok, atlaszok a kö
vetkezők: Balatonfúzfő (1. sz. lap), Balatonkene
se (2. sz. lap), B alatonakarattya (3. sz. lap), 
Balatonalmádi-Alsóőrs (40. sz. lap), Csopak (39. 
sz. lap), Balatonfüred (38. sz. lap), Balatonaliga 
(4. sz. lap). Évvégére hasonlóan kész lesz a Bala- 
tonvilágos (5. sz. lap), Keszthely É (23. sz. lap), 
Gyenesdiás-Vonyarcvashegy (25. számú lap) 
jelű  atlasz. Lezárásra kerül ugyancsak ebben az 
évben (magyarázó nélkül) Balatonszárszó—Ba- 
latonföldvár (10. sz. lap), Fonyód 17. sz. lap) és 
Alsóbélatelep (16. sz. lap) jelű  lapok térkép- 
sorozata. Folyam atban van a  Keszthely D. (22. 
sz. lap), Becehegy (27. sz. lap), Szigliget (29. sz. 
lap) és Siófok K.—Balatonszabadi (6. sz. lap) 
jelű  lapok térképsorozatának szerkesztése és 
m agyarázóinak írása.

1973— 79. év közötti időszakban az ábrán is 
jelzett térképek felvételére és szerkesztésére 
kerü l sor. Ezek a következők: Siófok Ny. (7. sz.), 
Jódiszöllő (8. sz.), Zam árdi (9. sz.), Balatonsze- 
mes (11. sz.), Balatonöszöd (12. sz.), Balatonlelle 
(13. sz.), Balatonboglár (14. sz.), Ordacsehi (15. 
sz.), Balatonfenyves (18. sz.), Balatonkeresztúr 
(19. sz.), Balatonberény (20. sz.), Fenékpuszta 
(21. sz.), Rezi (24. sz.), Lesencefalu (26. sz.), Ba- 
latonederics (28. sz.), Badacsonytördemie (30. 
sz.), Badacsonytomaj (31. sz.), Révfülöp (32. sz.), 
Kővágóőrs (33. sz.), Zánka (34. sz.), Dörgicse (35. 
sz. és Balatonudvari (36. sz.) jelű  térképlapok.

A térképezést kezdettől fogva s jelenleg is 
a M agyar Állami Földtani Intézet Víz- és Épí-
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tésföldtani Osztálya végzi. A felvételezést végző 
geológusok száma m a 5. A feltárásokat — első
sorban a kézi fúrásokat és kutató  árkolást — az 
intézet saját m aga készíti, a gépi fúrások kivi
telezője az Országos Földtani K utató és Fúró 
Vállalat Várpalotai Üzemegysége. A laborató
rium i vizsgálatok a Földtani Intézet Központi 
Laboratórium ában, a balatonfüredi kirendeltség 
laboratórium ában készülnek.

A geomorfológiai térképek készítésében 
részt vesz a M agyar Tudományos Akadémia 
D unántúli Tudományos Intézete. A geofizikai 
m érések és térképek szerkesztése a M agyar Ál
lami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet m unkája
ként készülnek. A K artográfiai Vállalat bizto
sítja  az újrendszerű topográfiai térképeket 
„N yílt” és „Titkos” változatban.

A m unka finanszírozója és irányító ja a 
Központi Földtani Hivatal.

A mérnökgeológiai térképek elsősorban te 
lepüléstervezési, településfejlesztési, városren
dezési célra, beépítési övezetek kijelölésére 
használhatók fel. Továbbá felhasználhatók — 
célszerűen kivonatos, vagy a  vizsgált terü letre  
készített form ában — új lakó- és üdülőtelepek, 
üzemek, ipari vagy egyéb telephelyek beruhá
zási programjához, valam int m inden olyan cél
ra, amikor egy terü letrő l átfogó, áttekintő képet 
kell alkotni. Tájékoztatásul felhasználható az 
építkezés szem pontjából elsősorban érdekes 
helyi nyersanyag-előfordulások helye, a víz- 
beszerzés lehetőségei és az alapozási viszo
nyok megismerésére. Természetesen nem  alkal
masak ezek a  térképek a részlettervezés (egyedi 
építkezés) céljaira, nem  pótolják a  kiviteli te r 
vek előtti talajm echanikai vizsgálatot.

A nyom tatásban m egjelent „Tihany” c. 
atlasz magyarázóval együtt a M agyar Állami 
Földtani Intézet (Bp. XIV., Népstadion ú t 14.) 
Térképtárban m egtekinthetők, ill. m egvásárol
hatók. A kéziratosán lezárt anyag betekintésre 
szintén az Intézet A dattárában az érdeklődők 
rendelkezésére áll.

Д-Р. ФОДОР ТАМАШНЕ:

П Р О Г Р А М М А  И Н Ж Е Н Е Р Н О 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  
К А Р Т И Р О В А Н И Я
В  О К Р Е С Т Н О С Т И  О ЗЕ Р А  Б А Л А Т О Н

Уже в начале 1960 года возник вопрос о необходи
мости проведения инженерно-геологического кар
тирования в Венгрии. Специалисты считали перво
очередной задачей проведение картирования в рай
оне озера Балатон.
В соответствии с решениелл Геологического совета 
от 30 ноября 1962 г. Венгерский государственный 
геологический институт с привлечением Пред
приятия по Геодезии и испытанию грунта разра
ботал программу проведения инженерно-геологи
ческого картирования района озера Балатон. Ра
боты начались на полуострове Тихань в 1966 году, 
которое было выбрано за эталонную территорию 
и имели опытный характер. Результаты этих работ 
изложены в атласе «Тихань» содержащем 9 листов. 
Атлас был издан в 1969 году.
Дальнейшие соображения утвержденного после 
начала картирования Центральной программы 
развития окрестности озера Балатон, затем опыт 
полученный в ходе картирования сделали необхо
димым разработку полного программа картиро
вания, которое началось в 1971 году. Новая прог
рамма предусматривает инженерно-геологическую 
съемку окрестностей Балатона в масштабе 1 : 10 000 
и составление 40 листов формата А/1.
После вышедшего из печати атласа «Тихань» и 
объяснительной записки (1972 г.), в настоящее 
время предстоит выпуск 10 шт серии карт. Съемоч
ные работы проводятся Отделом за гидрогеологию 
и инженерную геологию Венгерского Г осу дарствен
ного геологического института и заканчаются 
в 1979 году.
При картировании проводятся съемочные работы, 
бурение, проходка скважин и штолен,, затем сеть 
наблюдательных колодцев, а также лабораторные 
испытания.
Карты наблюдений (карты точек бурения, геологи
ческих, гидрогеологических наблюдений, техни
ческого состояния) представляют первые варианты 
инженерно-геологического атласа, которые допол
няются геологическими, геофизическими, геомор
фологическими, гидрогеологическими картами и 
картами экономичности застройки, с прибавлением 
объяснительной записки к каждому атласу.
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