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A osztály tevékenysége — amint azt a neve is 
tükrözi — két ágon fut. A számítástechnikai szolgál
tatás a közcélú eszközök üzemeltetésére, általános 
számítástechnikai tanácsadásra és oktatásra ter
jed ki. 1992-ben az Intézet ETHERNET hálózat bőví
tése megtörtént, igy a VAX3800 server gép minden 
projekt számára elérhető lett. A serverre kerülnek 
fel az intézet által megvásárolt számítógépes al
kalmazások, s innen installálhatók a projektekhez. 
A serveren ORACLE eszközök és levelezési rendszer 
Is a felhasználók rendelkezésére áll.

A tevékenység másik ága a térinformatika, 
melynek terén jelentős előrelépés történt. Számos 
kiállításon és rendezvényen szerepelt a MÁFI, min
den esetben más-más partnercéggel közösen: 
BNV, Ifabo, Kommunálexpo, Compfair. OMFB tá
mogatással a Hannoveri Ipari Vásáron a magyar 
tudományos eredményeket és kutatásokat bemu
tató standon mérnökgeológiai és környezetvé
delmi térinformatikai alkalmazásai bemutatásával 
vett részt az intézet.

A kiállításokon való részvétel elsődleges célja 
a MÁFI adatbázis hátterének bemutatása volt. de 
ezzel együtt technikai, szakmai felkészültségét is 
sikerült bizonyítani. Ma már a MÁFI jegyzett cég a 
térinformatikai piacon.

Az intézet mindennapi munkájában egyre na
gyobb teret foglal el a digitális térkép használata, 
a térkép alapú információs rendszer alkalmazása. 
Ennek megfelelően egyre több projekt kutatási 
tevékenysége jelenik meg térinformatikai környe
zetben. Az osztály feladata a digitális térkép fel
dolgozása, adatbázisba szervezése. 1993-ban a 
következő térinformatikai adatbázisok indultak:

— Budapest mérnökgeológiai térképei,
— a Kisalföld komplex földtani feldolgozása,
— a Balaton-felvidék 1:25 000-es méretarányú 

térképsorozata,
— a Dunántúli-középhegység karsztvízföldtani 

modellje.
1993-b.an új INTERPRO 2700-as munkaállomás

sal bővült az osztály gépparkja és kiépült a TCP/IP- 
n alapuló kapcsolat a számítógépek és a mun
kaállomások között. A lokális hálózat servere a 
2700-as gép.

Tárgyalások kezdődtek a BRGM és a MÁFI kö
zött egy közös térinformatikai projekt felállítására, 
melyet a Francia Ipari Minisztérium támogat. Az

This project has two main fields of activity as its 
name implies. Computer provisions include the 
operation of instruments for public purposes, gen
eral computer advising and education. The ETHER
NET system was enlarged in 1992, so the VAX3800 
server computer became accessible for every 
project. Softwares bought by the Survey are re
corded on the server and they can be installed by 
the projects from there. ORACLE utilities and a 
system of correspondence are also available on 
the server.

The other activity is connected with the geo
graphical information system (GIS) and has pro
gressed significantly. The Hungarian Geological 
Survey took part in many exhibitions and meetings 
with different partners: Budapest International Fair, 
Ifabo, Kommunálexpo and Compfair. We also 
participated at the Hannover Industrial Fair where 
engineering and environmental geological appli
cations of GIS were introduced in the frame of the 
presentation of the Hungarian scientific results and 
explorations. Our participation was supported by 
the National Committee for Technical Develop
ment.

The main goal of participating in exhibitions 
was to popularize the background of the data
base of the Hungarian Geological Survey, but we 
managed to display technical and scientific quali
fications at the same time. Now the Hungarian 
Geological Survey is a well-known company on 
the GIS market.

Utilization of digital maps and information sys
tem based on maps is more and more widespread 
in the Survey. Therefore, an increasing number of 
the projects began to use GIS. The task of this 
project Is the production of digital maps and the 
placement of their records in databases. The fol
lowing GIS databases started in 1993:

— Environmental geological maps of Buda
pest,

— Complex geological evaluation of the Little 
Hungarian Plain.

— Map series of the Balaton Highland at 
1:25 000 scale,

— Karst hydrogeological model of the Trans- 
danubian Central Range.

We bought a new InterPro 2700 computer In 
1993, and a link between the terminals and work



együttműködés geokémiai vizsgálatok feldolgozá
sát célozta meg és előirányozta a BRGM által fej
lesztett SYNERGIS szoftver, mint közös platform be
szerzését.

Jelentős előrelépés történt a nyomtatott tér
képek terén. Az osztály munkatársai közreműköd
tek a Kisalföldi atlasz első, teljesen digitális techni
kával nyomtatott szelvényeinek (Sopron) előkészí
tésében és feldolgozásában.

stations was established based on TCP/IP. The 
server of the local network is the 2700 computer.

Negotiations have started between the BRGM 
(France) and the Hungarian Geological Survey to 
establish a common GIS project supported by the 
French Ministry of Industry. Evaluation of geo
chemical data would be done in the frame of this 
cooperation. We intend to obtain the SYNERGIS 
software which whould be the common platform 
of the work.

There was significant progress In the field of 
printed maps. We took part in the preparation and 
elaboration of the profiles (Sopron) In the Atlos of 
the Little Hungarian Plain that was printed only by 
digital techniques.


