
A projekt a kiadói feladatok mellett számos 
szolgáltatást Is végzett, főleg az intézeti igények 
kielégítésére, ritkábban külső megrendelésre. A 
szolgáltatások közé tartoztak a rajz- és poszter- 
készítés, nyomdai munkák (ügyviteli nyomtatvá
nyok. névjegyek, meghívók stb.) készítése, könyv- 
kötészeti munkák, gyorsmásolás, mikrofilm- 
dokumentációs munkák, fekete-fehér és színes 
fotómunkák, fénymásolás.

Az intézet 1993. évi kényszerű létszámcsökken
tésének következményeként fel kellett számolni a 
következő, a kiadói tevékenységhez kapcsolódó 
szervezeti egységeket: rajzcsoport, nyomda,
könyvkötészet, mikrofilm laboratórium, fénymásoló. 
Szerződéses üzemeltetési módra kellett áttérni a 
fotólaboratórium működése esetén.

Az intézet a kiadói tevékenységet továbbra is 
alapfeladatának tekinti. Törekszik a nyomdai elő
készítés különböző fázisaiban maradt kéziratok 
lehetőség szerinti közreadására.

As a result of the forced reduction of the staff 
in 1993, the following organizational units con
nected with publishing activity had to be liqui
dated: Drawing Group, Printing Office. Bookbind
ing. Microfilm Laboratory and Photoprint. The 
photo laboratory is In a contractional relationship 
now.

Publishing activity is considered to be one of 
the basic tasks of the Survey in the future. We also 
intend to publish those manuscripts that were in 
different stages of printing preparation.
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A projekt fő célja a MÁFI központi adatbázisa
inak létrehozása, karbantartása, valamint a segít
ségükkel történő adatszolgáltatás. A MÁFI központi 
adatbázisai azok az adatbázisok, amelyek általá
nos intézeti érdekeket szolgálnak, vagy az intézet 
külső adatszolgáltató feladatait segítik. Tartalmuk 
alapján, vagy fejlesztésük—karbantartásuk nagy 
erőforrásigénye miatt nem köthetők egyetlen pro
jekthez, s az intézeten belül egyidejűleg több pro
jekt számára biztosítanak adatokat. Az adatbázi
sok (numerikus, vagy számszerűsíthető adatokat 
tartalmazó adatbázisok) kiaknázásának egyik 
módja a matematikai módszerekkel történő 
adatfeldolgozás. A projekt évekkel ezelőtt meg
kezdett fejlesztésekből indult ki.

Az 1992—93; évi tevékenységnek három fő irá
nya volt:

l.A z  örökölt és valamilyen készültségi szintet 
elért adatbázisok javítása, egységesítése:

— a mélyfúrási alapadatok adatbázisa azono
sító- és szótárazott mezőinek teljes, egységesítése, 
a hiányzó koordináták pótlása, tartalmi javítása;

— a magyar földtáni szakirodalom bibliográfiai 
adatbázisa 1961— 80-as kötete formális és súlyo
sabb tartalmi hibáinak kijavítása, hiánypótlás.

The main goals of this project are the devel
opment and maintenance of central databases of 
the Hungarian Geological Survey providing data 
services. The central databases are those that are 
used for general interests of the Survey or help its 
external data services. These databases are not 
confined to any research project because of their 
contents and the effort required for their devel
opment and maintenance. Within the Survey they 
provide data for many projects at the same time. 
One of the possible ways of utilization of the data
bases (their numerical or quantifyable data) is their 
processing using mathematical methods. The 
project has continued developments, started a 
few years before.

In 1992— 1993 the project had three major ac
tivities:

1. Improvement and standardization of the 
former databases from different sources:

— total standardization of the databases for 
deep drillings, supply of missing coordinates and 
content corrections of the basic data.

— correction of the formal and major errors in 
the database of the Hungarian, geological litera
ture between 1961 and 1980, supply of missing data.



2. Retrospektív feltöltés alatt álló adatbázisok 
továbbépítése:

— a mélyfúrási kataszter adatbázisa kb. 25 000 
(1992) és 30 000 (1993) rekordjának feltöltése, el
lenőrzése;

— az adattári jelentések adatbázisa kb. 5 000 
(1992) és 20 000 (1993) rekordjának feltöltése, el
lenőrzése, ellátása tájegység-besorolással;

— a földtani gyűjtemény maganyaga nyilván
tartási adatbázisának feltöltése;

— a Mecsek hegység és környéke terület 
megkutatottsági térinformatikai adatbázisának 
elkészítése;

— az ipari adatbázis térképi alrendszerének el
készítése a mecseki gázprojekt területére;

— a területi földtani szolgálatoknál tárolt jelen
tések (kb. 10 000 db) bibliográfiai adatbázisának 
elkészítése;

— a felszámolásra került volt állami vállalatok 
adattári anyagának számítógépes nyilvántartásba 
vétele az átadott dokumentumok alapján 
(összesen több tízezer tétel);

— a Dunántúl É-i része ismeretességi adatbázi
sában a szöveges állományok elkészítése.

3. Geomatematlkal adatfeldolgozás:
— a környezetgeokémiai szakértői rendszer 

adatbázis-moduljának elkészítése;
— részvétel a dél-alföldi felszín alatti vizek geo

kémiai alapú genetikai osztályozásában;
— részvétel a dél-alföldi arzénes vizek geoké

miai vizsgálatában;
— részvétel a kislődl bauxlttelep geokémiai 

adatainak geomatematlkai vizsgálatában;
— európai nagyforamlnlferák evolúciójának 

matematikai modellezése;
— részvétel középhegységi szelvények 

mezozóos szedlmentológiai ciklusainak matemati
kai modellezésében;

1992- ben az intézet megvásárolta, és beúze- 
meltette a GEOREF földtani bibliográfiai adatbá
zist. A francia és-a német feldolgozási rendszerek 
adaptálása pedig lehetőséget biztosított a rend
szeres bibliográfiai adatcserére.

1993- ban fentieken kívül a projekt kutatói köz
reműködtek a „Balaton régió környezetföldtani 
kutatása" c. projekt adatbázis-fejlesztési törekvése
iben, adatot szolgáltattak a francia és német 
szakirodalom-feldolgozó rendszereknek, az ELGI- 
nek és Intézeti projekteknek. Az intézet számára 
beszerezte a VAX-os X.25-környezet hardver- és 
szoftverkellékeit.

A projekt kapcsolatai:
— nemzetközi: BRGM (Franciaország), BGR
(Németország), GEOFOND (Csehország);
— hazai Intézmények: ELTE Földtani Tanszék, József 
Attila Tudományegyetem Ásványtani—Geokémiai 
Tanszék.
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2. Further development of retrospective data
bases:

— Input and checking of about 25 000 records 
(1992) and 30 000 records (1993) of the deep 
drillings' database;

— Input of about 5 000 records (1992) and 
20 000 records (1993) their checking and 
classification according to geographical regions, 
in the database of unpublished reports;

— Creating the registration database of the 
cores from the Geological Collection;

— Elaboration of the GIS database for the 
state of exploration in the Mecsek Mountains and 
In its surroundings;

— Development of the map sub-system of an 
industrial database for the Mecsek gas project area;

— Expansion of the bibliographical database 
for the reports (about 10 000) stored at the 
Regional Geological Services;

— Computer registration of report files of the 
liquidated state-owned geological and mining 
companies (altogether some tens of thousands 
items);

— Elaboration of the text files In a database for 
the state of exploration In North Transdanubia.

3. Geomathematlcal data processing:
— Development of the database modul of an 

environmental geochemical expert system;
— Genetic classification of the groundwaters 

in the southern part of the Great Hungarian Plain 
based on geochemical principles;

— Geochemical investigation of the high- 
arsenlc-content waters In the southern part of the 
Great Hungarian Plain;

— Geomathematical analysis of the geo
chemical data In the Kislőd bauxite occurrence;

— Mathematical modelling of the evolution of 
large foramlnlfers in Europe.

— Mathematical modelling of sedimentary 
cycles in Mesozoic rocks from the Transdanublan 
Central Range.

In 1992 the Survey bought and installed GEO
REF, a geological bibliographical database. Ad
aptation of the French and German bibliographic 
systems has made possible a permanent biblio
graphical data exchange.

The project has also participated in the data
base development of the project “Environmental 
Geological Investigation of the Balaton Region" 
and provided data for the French and German 
bibliographical systems, to the Eötvös Loránd 
Geophysical Institute and to the projects in the 
Survey In 1993: For the Survey It has bought hard
ware and software for the X.25 of VAX.

There has been international cooperations 
with BRGM (France), BGR (Germany) and GEO- 
FOND (Czech Republic). Our Hungarian partners 
are the Geological Department of Eötvös Loránd 
Unlveslty and the Department of Mineralogy and 
Geochemistry of József Attila University.


