
programs. The transition period can be as long as 3—5 years. This change includes the moderniza
tion o f organization and technics as well as the transition to electronic edition of publications.

Results o f publishing activity are the traditional volumes of the Hungarian Geological Survey. 
These include the Annual Report the Annals, series of Geologica Hungarica, explanatory texts for 
the maps, occasional publications, sheets o f the atlases and regional and individual maps. These 
publications help the work and give information to the national and international geological insti
tutions, geological and mining authorities, geological research companies, planning officies, 
Mayor's Offices, public and private persons.

There was a significant progress in the development of computer techniques and GIS 
(Geographical Information System) in the Survey in 1992—93. The Hungarian Geological Survey 
took part at numerous professional exhibitions and meetings and presented its results, mainly the 
GIS application o f engineering and environmental geology. Further tasks for development are to 
introduce more widespread digitized maps and other information systems based on maps. The 
establishment o f the ETHERNET system throughout building was an important result of this kind of 
development.

Az Országos Földtani Adattár tevékenysége

Jankovich István—Erdélyi Gáborné

National Geological Database

by István Jankovich (1992) and Ms. Elisábeth Erdélyi (1993)
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Az elvégzett munka célja 1992-ben is a föld
tani kutatás dokumentációs anyagának folyama
tos és országos szinten teljes körű gyűjtése, feltárá
sa, valamint ,a szolgáltatási rendszer kiépítése és 
működtetése volt.

A földtani kutatás magas költségigénye, egyes 
kutatások esetén azok megismételhetetlen volta 
egyaránt indokolttá teszik a kutatás elsődleges 
dokumentációinak megfelelő mélységig történő 
folyamatos, központi gyűjtését, feldolgozását és 
hozzáférhetővé tételét.

A külső és belső adatszolgáltatók részéről az 
Országos Földtani Adattár számára történő adat
szolgáltatás ellenőrzése és regisztrálása folyamato
san történt.

1992-ben elkezdődött az intézeti részadattárak 
anyagának feltárása és nyilvántartás szinten be
építése a központi adattárba. (Az 1992-ben fel- - 
mért belső anyag 3200 db dokumentáció).

Folytatódott a dokumentumállomány előírások 
szerinti minősítésének naprakészen tartása, az adat 
védelem biztosítása. Megvalósult a zárolt anyag 
páncélszekrényben való biztonságos elhelyezése.

Folytatódott az egységes központi jelentéstár 
rendszerének kialakítása és a jelentéstár anyagá
nak tételenkénti tartalmi feltárása az 1992. évi terv-

The aim in 1992, like the previous years was to 
collect continuously documentation of geological 
research throughout the country and to establish 
and operate information systems.

High costs of geological research and some 
surveys that can't be repeated make necessary 
the continuous and centralized collection of the 
primary documentations, elaboration of data and 
their accessible storage.

Data supply for the Natioanl Geological Da
tabase from external and internal sources hap
pened continuously, and these pieces of informa
tion were controlled and permanently registered.

Exploration of the internal sub-databases 
within the Survey began in 1992, and loading of 
information into the central database has also 
begun. (3200 documentations were overviewed in 
the Survey in 1992).

An up-to-date operation of the documenta
tion, regulated by instructions, has continued. To 
assure data protection documentations are stored 
In closed safes.

We have continued to establish a central store 
of reports and to survey the content of each report 
for some specific subjects, as required by the 1992 
plans. Collection of key-words from the regional



feladatok által Igényelt területeken. Új tevékeny
ségként megkezdődött a területi jelentések tárgy- 
szavazása egy 5000 szavas szakszótár alapján.

Az adatállomány 1992. évi gyarapodása 1856 
db kéziratos jelentés és szakvélemény volt.

Folytatódott a mélyfúrási dokumentációk köz
ponti archívumának és nyilvántartási rendszerének 
fejlesztése. A mélyfúrási adatbázis feltőltéséhez 
szükséges adatelőkészítési és adategyeztetési 
feladatok ellátását folyamatosan biztosították. Az 
adatállomány 1992. évi gyarapodása 1400 db 
mélyfúrási alapadat és 700 db mélyfúrási doku
mentáció.

1992-ben négy db l:100 000-es méretarányú 
térképlappal bővült az egyes területek megkuta- 
tottságát bemutató térképsorozatok szerkesztése: 
Sellye (L-33-84). Siklós (L-34-73), Mohács (L-34-74), 
Szigetvár (L-33-72).

Tematikus adatgyűjtésekre, adatfeldolgozá
sokra és kiértékelésekre került sor az éves projektek 
feladataihoz, illetve külső megbízásokhoz kapcso
lódóan (MÁFI, ELGI projektek).

1992-ben is folytatódott a szolgáltatási rend
szer fejlesztése és a szolgáltatási feladatok ellátá
sa:

— Intézeti betekintés (fő/dokumentáció): 
683/4081;

— külső betekintés (fő/dokumentáció): 83/411.
1992- ben megkezdődött a külső intézmények 

adattárainak rendezése, átvételének előkészítése 
(külső cégektől átvett dokumentáció: Hungalu 
Magyar Alumíniumipari Rt.: 946 db; Bélapátfalvai 
Cement Rt.: 10 db; VITUKI: 257 db).

A dokumentum állományhoz kapcsolódó je- 
lentéstárl és mélyfúrási nyilvántartási rendszerek 
katalógus rendszereinek 1992. évi fejlesztése fo
lyamatosan történt.

1993- ban az egységes központi jelentéstár 
bővítése során 227 db dokumentáció leltározása 
történt meg.

A mélyfúrási dokumentációk központi archí
vumának és nyilvántartási rendszerének fejlesztése 
során 1993. folyamán 320 db fúrás beiktatására 
került sor.

Elkészült a Hajdú-Bihar megyei vízkutató fúrá
sok ellenőrzése és kiegészítése az országos vízka
taszter alapján.

A külső Intézmények adattárainak felmérése 
keretében 1993-ban:

— megtörtént a Nógrádi Szénbányák Földtani 
Adattára teljes földtani dokumentációs anyagá
nak felmérése és átvétele;

— folytatódott a Borsodi Szénbányák Földtani 
Adattára földtani dokumentációinak tételes fel
dolgozása;

— megtörtént a teljes recski földtani dokumen
tációs anyag, valamint a Mecseki Ércbányák Vál
lalat jelentéstárának tételes feldolgozása;

— elkészült a dorogi, mátraaljai, mecseki, 
oroszlányi, tatabányai és veszprémi szénbányák 
adattáraira vonatkozóan azok dokumentumállo
mányának, állapotának, jelenlegi kezelésének 
általános szempontok szerinti felmérése.

reports based on a technical dictionary containing 
5000 words has started.

The store of documents increased by 1856 
items in 1992 (studies in manuscript and experts' 
reports).

Development of the central archives and a 
registration system for the documentations of 
deep drillings have continued. Data were pre
pared continuously and checked to load into the 
database. The store of data increased with 1400 
basic data and with 700 documentations of deep 
drillings in 1992.

An edition of a four-sheet map series at 
1:100 000 scale showing the rate of exploration of 
certain areas was finished In 1992: Sellye (L-33-84), 
Siklós (L-34-73), Mohács (L-34-74) and Szigetvár (L- 
33-72).

Data have been collected and interpreted on 
specific subjects that were connected with the 
research projects of the Hungarian Geological 
Survey and the Eötvös Loránd Geophysical Insti
tute.

Development of the Information and data 
supply system continued In 1992:

— research staff number of the Survey: 686 
persons/4081 documents,

— 83 persons/411 documents.
Re-organization of the databases of external

Institutes and preparation for overtaken their ma
terials started in 1992. (Documentations overtaken 
from other companies: Hungalu Hungarian Alumin
ium Industrial Company Ltd.: 946 pieces; Bélapát
falva Cement Company Ltd.: 10 pieces; Research 
Institute for Water Management: 257 pieces).

Catalogues of the reports and deep drilling 
registrations connected^ with these documents 
were developed continuously In 1992.

During the enlargement of the central store 
of reports, an inventory of 227 documents has 
been done in 1993. The central archives and 
registration system of the documentation of 
deep drillings were completed with data from 
320 boreholes.

We have finished to check and supplement 
water prospecting drillings in Hajdú-Bihar county 
based on the national water cadastral survey.

In 1993 in the frame of a survey of databases 
from external institutes:

— all the geological documentations of the 
Nógrád Coal Mines have been surveyed and over
taken; .

— elaboration on the geological documents 
of the Borsod Coal Mines has continued;

— elaboration on all the geological docu
ments of the Recsk Ore Mines and reports of the 
Mecsek Ore Mining Company has finished;

— a survey of databases of the Dorog, 
Mátraalja, Mecsek, Oroszlány, Tatabánya and 
Veszprém Coal Mines has finished including re
viewing their documents, conditions and general 
aspects of recent operation.

Préparation and control of data, required 
by the “Central Databases and Mathematical


