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Kivonat A folyamatosan megjelenő újabb és újabb természettudományos módszerek, és az azok eredmé-

nyeként születő rengeteg új információ hatalmas előrelépést jelent a modern kor régészete számára. Szá-

mos azelőtt elképzelhetetlen pontosságú és komplexitású interpretációs lehetőség vált adottá, ami gyak-

ran alapvetően változtatja meg azt, ahogy a régészeti örökségünkre tekintünk. Mindezek mellett pedig a 

modern eszközök alkalmazása a régi munkamódszerek hatékonyságát is komolyan meg tudja növelni, ami 

nagyban hozzá tud járulni az örökségvédelmi feladatok effektív végrehajtásához. Az egyik, a régészeti 

munkát komolyan érintő ilyen terület a térinformatikai módszerek mindennapos alkalmazása. Ezek a 

módszerek az elmúlt években több hazai múzeumnál is igen jó eredménnyel kerültek alkalmazásra, a 

2013-as évtől kezdve pedig a Dobó István Vármúzeum Régészeti Osztályánál is számos ez irányú fejlesz-

tésbe kezdtünk. Persze egy ilyen jellegű munka számos kihívást rejt magában: ahhoz, hogy a térinformati-

kai módszerek alkalmazása ténylegesen hatékony legyen elengedhetetlen egy egységes, szisztematikusan 

alkalmazott rendszer és módszertan kialakítása annak érdekében, hogy a mindennapos munkafolyamatok 

a lehető leginkább zökkenőmentesen haladhassanak, végeredményük pedig teljes mértékben elemezhető, 

és átláthatóan archiválható legyen. Dolgozatomban éppen ezért a tényleges fejlesztési folyamat mellett 

azt is bemutatom, hogy az efféle problémákra milyen megoldásokat alkalmaztunk. Emellett saját és külső 

példákon keresztül arra is rávilágítok, hogy az alkalmazott megoldások hogyan tették hatékonyabbá a 

mindennapos munkánkat, és bővítették ki az egyes lelőhelyek, vagy akár nagyobb területek régészeti 

szempontú interpretációs lehetőségeit.  

 

Abstract The use of new, modern analythical methods, and the ever growing amount of information 

presented by them is a great opportunity for archaeologists. The new methods mean countless new ways 

to interpret our historical data, which helps to understand our past better. Furthermore the modern 

methods also increase the effectiveness of our everyday workflow, enabling faster response times in 

heritage management efforts. One of these new methods which influence archaeological practice greatly 

is the daily use of Geographic Information Systems. Since the mid 1990s these spatial techniques have 

proven themselves to be great assets for museums around the country inspiring us at the Archaeology 

Department of the István Dobó Castle Museum in Eger to start using them as well. This however requires 

the development of a standardized database and methodology in order to have results that are 

comparable and construed, not to mention searchable and archiveable, and last but not least effective. In 

this article I aim to demonstrate our development process by which we achieved such a system, which in 

turn not only increased the amount of information available to us from each site, but made our everyday 

work more effective, thereby helping us better protect our county’s archaeological heritage.  

 

Kulcsszavak, térinformatika, CAD, Dobó István Vármúzeum 
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A múzeumi munkában mára mindennapossá vált a 

térinformatikai módszerek alkalmazása nem csak 

a dokumentációs folyamatokban, de a napi mun-

kamenetben is (tervezés, kommunikáció, stb.), 

ami komoly kihívások elé állítja a térinformatiku-

sokat.  Olyan protokollokat, valamint rendszereket 

kell ugyanis megalkotniuk, amik biztosítják a 

rendszerezett és hozzáférhető adattárolást, vala-

mint az egységes módszereken keresztül hatéko-

nyabbá és gyorsabbá tudják tenni a régészek 

munkáját. Tekintve azonban a régészeti munka, 

illetve az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok 

komplexitását egy ilyen rendszernek számos kü-

lönböző, mind tudományos, mind pedig örökség-

védelmi követelménynek is meg kellett felelnie. 

Ez természetesen nagyban befolyásolta a felépíté-

sét, valamint a fejlesztés során figyelembe vett 

tényezőket is. Örökségvédelmi szempontból na-
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gyon fontos, hogy minél gyorsabban reagálni tud-

junk a felmerülő kérdésekre többek között a beru-

házóval való mindennapos kapcsolattartás és 

adatcsere során. Emellett pedig az előkerült jelen-

ségeket a lehető leggyorsabban rögzíteni, doku-

mentálni és jelenteni kell a védelmük érdekében. 

Ezért egy olyan rendszert kellett kialakítanunk, 

ami gyorsan elkészíthető, módosítható, lekérdez-

hető. Emellett kommunikációs szempontból elen-

gedhetetlen, hogy a rendszer jól prezentálható 

legyen, valamint a lehető legtöbb külső rendszer-

rel, illetve programmal kompatibilis legyen.  

Mindemellett azonban megyei múzeumként 

tudományos követelményeknek is meg kellett 

felelnünk. Ebből a szempontból a legnagyobb 

fontossággal az bírt, hogy a rendszer a lehető leg-

több féle adatot be tudja fogadni. Ez ugyanis az 

adatok kombinálásán keresztül bonyolultabb le-

kérdezések, elemzések végrehajtására is lehetősé-

get ad. Mindehhez azonban elengedhetetlen, hogy 

ez a nagy mennyiségű adat egyben rendszerezett 

és jól kereshető legyen, hiszen csakis így válik az 

elkészült adatbázis többé egyszerű adathalmaznál.  

Mindezen követelmények tudatában vágtunk 

bele az adatbázis-rendszer fejlesztésébe, aminek 

első lépése az alkalmazandó formátumok és prog-

ramok kiválasztása volt, hiszen ez alapvetően be-

folyásolja a kialakítandó rendszer struktúráját. 

Ezen formátumok egyike elkerülhetetlenül az Au-

toCAD DWG lett, ami bár alapvetően nem térin-

formatikai formátum, de főleg a kivitelezőkkel 

való külső kommunikáció miatt mégis megkerül-

hetetlen. A beruházások során a legtöbb terv- és 

helyszínrajz ilyen formában készül, az ezekhez 

kapcsolódó régészeti munkák előkészítése során 

ezért megkerülhetetlen a DWG fájlok használata. 

Így tehát értelemszerűen nekünk is fel kellett rá 

készülnünk, hogy ilyen formában tudjunk dolgoz-

ni és adatot szolgáltatni. További fontos előnye a 

CAD-formátum alkalmazásának, hogy ezek a 

programok digitalizáció, illetve vektoros rajzolás 

tekintetében sok szempontból jóval hatékonyab-

bak és pontosabbak a piacon elérhető térinforma-

tikai alkalmazásoknál (lásd Eke et al. 2007), a két 

környezet közötti átjárhatóság pedig mára vi-

szonylag jónak mondható. Szerencsére ezeket a 

munkákat anélkül is el tudtuk végezni, hogy drága 

programokba (pl. AutoCAD) kellett volna pénzt 

fektetni, mivel ma már elérhető ingyenes alterna-

tíva is. A feladat megoldására mi ezért a Dassault 

Systems által fejlesztett, ingyenesen, a fejlesztő 

honlapján hozzáférhető Draftsight nevű progra-

mot választottuk (lásd 3DS.COM 2015), ami nem 

csak, hogy a vektoros rajzok megnyitására, de 

azok módosítására, illetve újak készítésére is lehe-

tőséget adott. Bár természetesen ennek a prog-

ramnak is megvannak a limitációi, mint például 

hogy 3 dimenziós rajzok készítésére és kezelésére 

nem használható. A terepen készített rajzok 

digitalizációja, térképek készítése, illetve a külön-

böző tervrajzok szerkesztésekor felmerülő, alap-

vetően 2 dimenziós feladatok végrehajtása során 

azonban az általunk támasztott igényeknek teljes 

mértékben megfelelt.  

Ahhoz azonban, hogy ténylegesen térinforma-

tikai rendszerről beszélhessünk annak megfelelő, 

egységes vetületi rendszert használó, és a grafikus 

elemek mellett leíró adatokat is egyben kezelni 

tudó formátumra volt szükség. Erre mi a vektoros, 

geometriai (pont, vonal, poligon) elemeket és 

ezekhez kapcsolt leíró adatokat egyben kezelni 

tudó SHAPE formátumot (lásd SHAPE DOK. 

2015) találtuk a legalkalmasabbnak. Választá-

sunkban nem kis szerepet játszott a formátum igen 

széles körű elterjedtsége. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy használata számos másik rendszerrel 

biztosít kompatibilitást. Ilyenek lehetnek más mú-

zeumok adatai (példaként lásd Eke et al. 2007), 

illetve akár országos térinformatikai rendszerek, 

melyek szintén ezt a formátumot használják. 

Emellett fontos szempont volt, hogy bár alapvető-

en az ESRI ArcGIS programcsomagban való fel-

használásra tervezték, de több ingyenesen elérhető 

térinformatikai szoftver is kezelni tudja, ami 

nagyban csökkentette a fejlesztés költségeit. Ilyen 

program például a nyílt forráskódú QGIS (lásd 

QGIS.ORG 2015), amit mi is használtunk a fej-

lesztés során, és ami a SHAPE fájlok mellett töb-

bek között a DXF formátumon keresztül CAD-es 

rajzokat is meg tud nyitni, ezzel biztosítva a két 

már említett formátum közötti átjárhatóságot. To-

vábbá teljes értékű térinformatikai program, így 

alkalmas a számunkra szükséges térinformatikai 

adatbázis elkészítésére és fenntartására, valamint 

számos különféle térinformatikai elemzés végre-

hajtására. 

A megfelelő formátum és programok kiválasz-

tása után elkezdhettük az adatbázis tényleges 

megtervezését, illetve elkészítését. Ennek során 

komoly problémát jelentett a kezelendő adatok 

igen változatos jellege, illetve léptéke. Ebben 

részben szerepet játszott az információk forrása, 

ami legtöbbször (főleg a régebbi kutatások eseté-

ben) a múzeum adattárát jelentette. Az ezen belül 

akár 50-60 évre visszanyúló feljegyzések ugyanis 

egyaránt tartalmaztak egyes lelőhelyekre vonat-
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kozó adatokat, ahogy akár nagyobb, több lelőhe-

lyet is lefedő területekre vonatkozókat is. Ezek 

együttes kezelése átláthatóság, illetve az adatok 

egységes leírása szempontjából komoly problémát 

jelentett volna, éppen ezért elengedhetetlenné vált, 

hogy a készülő térinformatikai adatbázist több 

kisebb, tematikus rétegre szedjük szét. Ezek a 

rétegek együttesen a megyéről rendelkezésre álló 

információk teljes egészét lefedik, külön-külön 

pedig annak egyes aspektusait teszik vizsgálható-

vá. Léptéküket nézve alapvetően két csoportra 

oszthatóak: megyei-, illetve lokális szintű rétegek-

re.  

 

 
 
1. ábra. A Dobó István Vármúzeum térinformatikai lelő-
hely-adatbázisának jelenlegi állapota. 

 

 
 
2. ábra. Lelőhelyek az adatbázisból Hatvan közeléből 
EOTR térképre vetítve. 

 

A megyei szintű rétegek értelemszerűen a na-

gyobb léptékűek a kettő közül. Ebben a csoport-

ban összesen két feddvény található, melyek egész 

Heves megyéből tartalmaznak adatokat: 

– Régészeti lelőhelyek térinformatikai adatbázisa: 

a régészeti adattárból kiindulva a Heves megyé-

ben ismert régészeti lelőhelyeket tartalmazó réteg 

(1. ábra). Az egyes lelőhelyeket egy-egy poligon 

jelöli (2. ábra), az ezekhez kapcsolódó leíró ada-

tok pedig az egyes lelőhelyekről rendelkezésre 

álló információkat tartalmazzák rendezett módon. 

Különös fontosságúak ezek közül az azonosító 

adatok (KÖH-azonosító, vonatkozó adattári do-

kumentumok, stb.), amik összeköttetést jelentenek 

más adatbázisokkal, és nagyban megkönnyítik 

egy lelőhely kutatását, mivel akár egy releváns 

információmorzsából kiindulva is lehetővé teszik 

az egyéb hivatkozások visszafejtését.  

– Régészeti kutatások térinformatikai adatbázisa: 

poligonos formában a megyében végzett terepi 

régészeti kutatásokat (terepbejárásokat, szakfel-

ügyeleteket, feltárásokat, stb.) tartalmazó réteg. 

Minden egyes régészeti munka külön poligonnal 

van jelölve (még akkor is, ha negatív volt), ami 

lefedi a kutatott területet. Éppen ezért a gyakrab-

ban kutatott területek esetében könnyen elképzel-

hető, hogy az egyes poligonok között átfedések 

vannak. Természetesen minden egységhez tartoz-

nak leíró adatok is, amik ez esetben az adott mun-

ka adatait tartalmazzák (időpont, résztvevők, 

munka jellege, stb.). 

A fentebb leírt két adatbázis együttesen az 

egész megye régészeti érdekeltségeit lefedi. 

Haszna a topográfiai és tájrégészeti kutatások 

mellett az örökségvédelemben is megmutatkozik, 

hiszen segítségével például egy leendő beruházási 

terület környezetének örökségvédelmi érintettsége 

gyorsan és pontosan ellenőrizhető. Emellett pedig 

megkönnyíti a terepi munkák tervezését is, hiszen 

a korábban kutatott területeket tartalmazó adatbá-

zist használva az is ellenőrizhető, hogy melyek 

azok a területek, ahol korábban már dolgoztunk, 

illetve hogy hol szükséges még további kutatás. 

Amire azonban ez a rendszer nem alkalmas, az az 

egyes lelőhelyeken belüli adatok kezelése, hiszen 

ahhoz túl nagy léptékű. Éppen ezért erre a feladat-

ra egy külön réteget különítettünk el, ami kimon-

dottan az egyes lelőhelyek információit tartalmaz-

za.  

Ez a rendszer (hasonlóan a fentebb leírtakhoz) 

szintén poligonokból áll. Azonban ezek itt már az 

adott lelőhelyen belül feltárt egyes régészeti ob-

jektumokat (gödröket, árkokat, stb.) jelölik, a 

hozzájuk csatolt leíró adatok pedig az egyes ob-

jektumokról rendelkezésre álló információkat 

tartalmazzák (azonosítók, leletkísérő-számok, 

korszakolás, stb.). Fontos eltérés a fentebb leír-

takhoz képest azonban, hogy míg a megyei szintű 

rendszereknél mindkét térinformatikai adatbázist 
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1-1 SHAPE file tartalmazta, addig a lelőhelyek 

esetében ezek adatai mind külön-külön SHAPE-

ben vannak eltárolva.  Ennek legfőbb oka az átlát-

hatóság és az erőforrásokkal való spórolás. Ter-

mészetesen mindez megköveteli azt, hogy az el-

készült adatbázisokat egy átlátható struktúrában 

tároljuk el.  

Az így elkészült rendszer nagyban elősegíti a 

lelőhely tudományos feldolgozását, mivel amel-

lett, hogy az előkerült jelenségek térképes formá-

ban áttekinthetőek a hozzájuk csatolt leíró adatok 

térbeli lekérdezések, illetve elemzések végrehajtá-

sát is lehetővé teszik. Különösen fontos ez több 

korszakot felölelő, bonyolult szerkezetű lelőhe-

lyek esetében. Ez már önmagában is komoly elő-

relépést jelent a régészeti dokumentáció kezelésé-

ben, azonban amit leginkább ki szeretnék emelni, 

az mégis inkább ezeknek az adatbázisoknak az 

elkészítési módja. Ötvözve ugyanis a CAD-, a 

grafikus-, illetve a térinformatikai alkalmazásokat, 

ezt a folyamatot sikerült hatékonnyá tenni és fel-

gyorsítani. 

 

 

 
 
3. ábra. Adobe Illustratorban elkészített objektumrajz. 
Ennek vektoros állománya adja a CAD-es térképgyártá-
sunk alapját. Az ábrázolt objektum 2013-ban, Egersza-
lók, Hideg-völgy lelőhelyen került feltárásra Farkas Csilla 
régész vezetésével.  

A módszer alapvetően a terepen készült, papír-

alapú objektumrajzok digitalizációjából és formá-

zásából ered. Ennek leggyakoribb eszközét grafi-

kai szoftvercsomagok jelentik, amik közül mi az 

Adobe Illustrator-t (ADOBE.COM 2015) használ-

tuk. A munka során a szkennelt rajzok vektoros 

formában átrajzolásra, majd pedig igény szerint 

formázásra kerülnek (3. ábra). Fontos azonban, 

hogy az átrajzolt vektoros elemek nem csak grafi-

kai, hanem térinformatikai felhasználásra is al-

kalmasak, ugyanis egyebek mellett DWG formá-

tumban is elmenthetőek (4. ábra). Ezáltal a megfe-

lelő illesztési pontokhoz igazítva Draftsight segít-

ségével koordinátahelyes, térképen történő megje-

lenítésük is lehetséges. Ez nagyban felgyorsítja az 

egyes lelőhelyekről készült CAD-es térképek (5. 

ábra), azon keresztül pedig a térinformatikai rend-

szer (6. ábra) előállítását. 

 

 
 
4. ábra Objektumrajz CAD-es formátumban, Draftsight-
ban megnyitva. 

 

 
 
5. ábra: Koordinátahelyesen illesztett objektum CAD-es 
térképen. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a fentebb leírt 

munkafolyamat részben meg is fordítható: a gra-

fikai programok ugyanis a CAD-programban ké-

szített rajzokat is meg tudják nyitni, ahonnan már 

csak formázás kérdése az igény szerinti képi ál-
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lományok elkészítése. Ennek eredményeképp a 

grafikusi- és a térinformatikai munka párhuzamo-

san, egymást kiegészítve végezhető, értelemsze-

rűen nagyban megnövelve mindkettő hatékonysá-

gát. Mindez pedig nem csak a régészeti dokumen-

táció időre történő elkészítése, hanem a gyakran 

igen rövid határidők, illetve a folyamatos adat-

egyeztetést és térképi adatszolgáltatást igénylő 

projektek esetében is igen fontos tényező. 

 

 
 
6. ábra: Az elkészült térinformatikai formátumú térkép, 
ami már alkalmas térbeli elemzések végrehajtására. 

 

Ilyen projekt volt például a 21-es út szélesítése 

is, aminek keretében 2014-ben Apc határában két 

helyen is végeztünk próba-, majd pedig megelőző 

feltárásokat. Ennek során (köszönhetően a fentebb 

leírt módszerünknek, valamint egy kvadrokopter 

drón rendszeres bevetésének) folyamatosan nap-

rakészen tudtuk biztosítani azokat a térképes in-

formációkat, amik az Előzetes Régészeti Doku-

mentáció elkészítéséhez, illetve a további kutatá-

sok tervezéséhez, valamint a kivitelezővel való 

kommunikációhoz elengedhetetlenek voltak.  

Örökségvédelmi szempontból ez mindenképp 

fontos előrelépés, hiszen a gyors reakcióidő, illet-

ve a kivitelezőkkel történő hatékony kommuniká-

ció gyakran kulcsfontosságú egy-egy régészeti 

lelőhely lehető legjobb védelme során. Emellett 

pedig a komplex, térinformatikai rendszerben 

történő feldolgozás az egyes lelőhelyek tudomá-

nyos kiértékeléséhez is nagyban hozzájárul. A 

rendszerben ugyanis mind a térbeli, mind pedig a 

leíró adatok egy helyen, összekapcsolva megtalál-

hatóak. Mindez egy részről nagyban megkönnyíti 

a lelőhely áttekintését. Emellett pedig a leíró ada-

toknak köszönhetően célzott lekérdezések, elem-

zések is készíthetőek: ilyen lehet akár az egy bi-

zonyos korszakhoz tartozó objektumok elkülöní-

tése, vagy az egyes jelenségek átszínezése bizo-

nyos leletcsoportok előkerülése függvényében. 

A lelőhely belső eloszlása, illetve az ebből le-

vezetett vizualizáció mellett a rendszer lehetősé-

geket biztosít bonyolultabb, nagyobb léptékű 

vizsgálatokra is. Köszönhetően az egységes vetü-

leti rendszernek akár több térinformatikai adatbá-

zis, illetve ugyanazon vetületi rendszert alkalmazó 

térképes adat is megjeleníthető egyszerre, egy 

környezetben. A korábbi ásatások, vagy egy bizo-

nyos tulajdonság alapján kapcsolódó más lelőhe-

lyek adatai mellett ezek akár természettudomá-

nyos kutatásokból levezetett térbeli információk is 

lehetnek (lásd Holl-Pusztai 2011). Így például 

geofizikai mérések eredményei, légi felvételeken 

felismert jelenségek, 3 dimenziós felszínmodel-

lekből levezetett mérések, vagy akár egy terület 

talajtani jellemzői is hozzájárulhatnak a vizsgált 

lelőhely alaposabb megismeréséhez, és világíthat-

nak rá eddig nem ismert összefüggésekre (Pusztai 

2003). Segítségükkel láthatóvá válik nem csak az, 

hogy hol éltek az egykori emberek, hanem az a 

kapcsolatrendszer is, amiben a környezetükkel, 

illetve a körülöttük élő emberekkel álltak.  

A fentebbiek alapján jól látható, hogy a térin-

formatikai módszerek mindennapos alkalmazása 

nem csak örökségvédelmi, hanem tudományos 

szempontból is rendkívül kifizetődő a régészet 

számára. Már ma is számos olyan térbeli adat áll a 

kutatók rendelkezésére, amik rendkívüli módon 

kiszélesítik az interpretációs lehetőségeket. Ezek 

köre, illetve pontossága pedig folyamatosan bő-

vül: jó példát jelent erre a digitális fotókból leve-

zetett 3D modellezés (lásd Balogh et al. 2014, 

valamint Fernández-Hernandez et al. 2015) meg-

jelenése az elmúlt pár évben, amit 2014-től kezd-

ve kísérleti szinten mi is használni kezdtünk. 

Emellett a lelőhelyeket nyilvántartó adatbázi-

sunk nem csak, hogy elő fogja segíteni a me-

gyénkben található örökségvédelmi elemek vé-

delmét, de a nyitott formátumának köszönhetően 

sokkal hatékonyabb kommunikációt, illetve integ-

rációt tesz lehetővé nem csak magyarországi, de 

akár nemzetközi szintű adatbázisokkal is (Schut 

2009). Természetesen ez a rendszer jelenlegi álla-

potában közel sem mondható befejezettnek. Bár 

az alapvető struktúrája viszonylag késznek mond-

ható, adatokkal való feltöltése 2014-ben még ép-

pen csak elkezdődött, és folytatást igényel. Ennek 

jó forrása lehet a múzeum régészeti adattárának 

szintén 2014-ben megkezdett digitalizációja, ami 

ezeknek a dokumentumoknak a digitálisan keres-

hetővé tétele által nagy mennyiségű, eddig nehe-
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zen elérhető információt tesz hozzáférhetővé. 

Ezeknek a folyamatos felülvizsgálat, illetve terepi 

topográfiai kutatások útján történő pontosítás mel-

lett történő átnézése és kiértékelése fontos adat-

forrás lehet az egyelőre viszonylag feltöltetlen 

adatbázis számára, ez által pedig a térinformatikai 

módszerekkel karöltve a jövőben hozzájárulhat a 

megye régészeti örökségének jobb megértéséhez, 

illetve védelméhez. 
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