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Y generáció A gyermekeink, akik már most 3D-ben gondolkodnak
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X – Y – Z Generáció

X = 1960-1979
Y = 1980-1994
Z = 1995- 2010
A = Alpha – 2010-től
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Modern informatikai rendszerek létjogosultsága

Tegyük fel a kérdést magunknak:
– Fel vagyunk arra készülve, hogy ennek a generációnak az igényeit kielégítsük? Egyszer ők 

fognak ezen munkahelyeken is dolgozni!
– Milyen eszközöket, milyen technológiai megoldásokat akarnak használni a munkájuk 

során?
– Naponta tapasztaljuk, hogy a hivatali és kormányzati portálokon is egyre korszerűbb 

megoldásokat vezetnek be (ügyfélkapu, kormányablak, e-közmű rendszer, stb…)
– És naponta tapasztaljuk azt is, hogy a műszaki nyilvántartásban is szükség van ilyen 

lépésekre, mert megfelelő adatbázisok nélkül képtelenek vagyunk felelős, gazdaságilag  
megfontolt döntéseket hozni.

– Fel vagyunk erre készülve? Nem a mi felelőségünk, hogy időben lépjünk?
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Székesfehérvár – Zichy liget

2D     3D
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Székesfehérvár – Zichy liget

Modell
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Székesfehérvár – Zichy liget

Modell
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Székesfehérvár – Zichy liget

nTervezés

nSzámolás

nCsinosítás
nBemutatás

Modell
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A kihívás

– „intelligens város” - „intelligens régió”

– információs bázis alakuljon ki települési vagy regionális szinten

– Mindenki számára elérhető

– platform-független alkalmazás

– mindennapi információt mindenki megkapja

Az intelligens városok alapkövének számító térinformatikai rendszerek üzemeltetésére az 

önkormányzatok a legalkalmasabbnak, mert jogállásuknál fogva eredményesen gyűjthetik be 

az igazgatásuk alá tartozó alapinformációkat.
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Megoldás: Önkormányzati térinformatika

– önkormányzatok és 
városüzemeltetők számára

– térinformatikai alapú alkalmazást, 
amely 

– alkalmas műszaki nyilvántartásra, 
dokumentumkezelésre, a 
munkafolyamatok támogatására, 
jelentéskészítésre és vezetői 
döntéstámogatásra is. 

– moduláris felépítés, a kötetlen, 
testreszabható adatmodell

– webes felhasználói kezelőfelület.
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Eredmény

– Mindenekelőtt a magasabb szintű, biztonságosabb és nem utolsó sorban gyorsabb információáramlás
– A lakosság tájékoztatási szintjének emelése
– Lecsökkent hivatali ügyfélforgalom
– Külvilág felé nyitottabbá és ismertebbé váló régió
– A nagyobb üzleti lehetőségek, a befektetések növekedése, fejlődő idegenforgalom
– Megakadályozható az adatok következetlensége, elavultsága
– Növekszik az irodai és helyszíni munkák termelékenysége, csökkennek a költségek
–A döntéshozók – polgármester, jegyző, főépítész – számára is, akik a CAD vagy GIS technológiát nem 
feltétlenül ismerik, azonnal elérhetővé válnak webes felületen az önkormányzati vagy városüzemeltetési 
nyilvántartásban szereplő aktuális adatok
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Varinex Zrt. mint megoldásszállító 

A VARINEX Zrt. Magyarország egyik meghatározó megoldásszállítója az önkormányzati és 

városüzemeltetési térinformatika, a digitális térképezés, valamint közműnyilvántartás, tervezés 

és kezelés területén.

– Dunaújváros

– Érd MJV PH

– Győr MJV PH

– Kaposvár MJV PH

– Kecskemét MJV PH

– Mosonmagyaróvár MJV PH

– Veszprém MJV PH

– Zalaegerszeg MJV PH
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Higgyék el nekem az Z generáció már így fog dolgozni
És az igény követeli a megoldást és a fejlődést



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Cservenák Róbert

GIS rendszermérnök

cservenak@varinex.hu

Tel: 20/583-7292

Baranyi Péter

GIS üzletág igatgató

baranyi@varinex.hu

Tel: 30/914-3453

Katona Tamás

GIS rendszermérnök

katonat@varinex.hu

Tel: 30/251-9992

Farkas Máté 

Senior GIS fejlesztő

farkasm@varinex.hu

Tel: +30/639-1235

Perger Viktor

GIS rendszermérnök

perger@varinex.hu

Tel: 30/639-1698

Bocskay Szilvia

GIS rendszermérnök

bocskay@varinex.hu


