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1958: Régészeti Kutatócsoport
Kiemelt feladatkör: 1. tervezett dunai vízerőmű építését megelőző leletmentés

2. Magyarország Régészet Topográfiája

» Régészeti grafikai dokumentációs részleg 
» Adattár (irodalmi és tárgyi adatgyűjtés)

1966: Régészeti Intézet
Adattár állománya: 64.000 fényképes tárgykarton

124.000 irodalmi karton

» Feltárási dokumentáció 
» Terepbejárási jegyzőkönyvek
» Természettudományos 

vizsgálatok jegyzőkönyvei
» Fotótár (negatív, fotókarton
» Reprógyűjtemény
» Diatár

» Térképtár
» Légifotótár
» Tárgykartonok
» Irodalmi kartonok
» Rajztár
» Hagyatékok 

Gyűjteményei:

Régészeti Intézet Adattár
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

Historie_Digitalisering www.digitalbevaring.dk



Régészeti Intézet Adattár – feladataRégészeti Intézet Adattár
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiRajztár

Kézi rajz
46.775 darabból álló 

egyedi azonosítóval (leltári 
szám) rendelkező állomány

Digitális állomány 
(mennyisége jelenleg nem 

mérhető fel)

Kis mértékben gyarapodik Jelentős mértékben gyarapodik

6 darab rajzszekrény / 
25 fiók + fém rajzszekrény

elhelyezés  
– kiterített állapotban –

tematikus vagy kutatóhoz 
kötődő 

fióknyilvántartás

BTK szerveren, illetve
külső adathordozókon

Tárolási struktúra és az 
adatkezelési szabályzat 
kialakítása elkezdődött, 

folyamatban lévő munka

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Digitális állományKézi rajz

» Kézi leltárkönyv

» Lyukkártya 

» Foxbase adatbázis 

» Excel táblázat  = kézi 
leltárkönyv rubrikái

Nyilvántartás kialakítása 
folyamatban

» Feladat: 
Mappahierarchia 
dokumentálása 

» Rendezési elv:
kutató → lelőhely → digitális 
állomány

Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiRajztár
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

adatmigrálás



Digitális állomány

» Adatmentés (nyers 
formátumok (jpeg, cdr, 
CAD, GIS…stb) 
olvashatóságának 
ellenőrzése, biztonsági 
másolat elhelyezése több 
példányban)

» Adatexport maradandó 
formátumba (PDF, PDF/a)

» Felhő alapú tárolás ….

Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiRajztár

» Digitalizálás

2015–2016: 2.600 darab / 
JPEG és TIFF, 300 dpi, 
700 GB (A4-nél nagyobb 
rajzok)

2021: 11.000 darab / JPEG, 
300 dpi (A4–A0)

Kézi rajz

CADbevaring_DigitalBevaring.png, forrás: Digitalbevaring.dk

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

• külső paraméterek
• adattartalom



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiMegosztás, de miképp?

(Illustration by Ainsley Seago. From Roche, et. al. Troubleshooting Public Data Archiving: Suggestions to 
Increase Participation. PLoS Biology 12(1): e1001779. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001779. 

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

(Created by Scriberia for The Turing Way community and is used under a CC-
BY licence. The image was obtained from
https://zenodo.org/record/3332808.)

hagyományos adattár = zárt gyűjtemény 

megosztás módja: kutatószolgálat, nyílt hozzáférésű
keresőplatform nem áll rendelkezésre

fejlesztési szándék: nyílt hozzáférésű megjelenés 
és megosztás FAIR alapelvekkel

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001779
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.scriberia.co.uk/
https://the-turing-way.netlify.com/
https://zenodo.org/record/3332808


Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiAdatrepozitórium – Kutatásiadat-archiválási pilot-pályázat

Előzmény

» korábban ilyen típusú kezdeményezés 
nem volt

» tervezési tapasztalattal nem 
rendelkeztünk

» informatikai előismeretek és szoftveres 
informatikus humán erőforrás nélkül

új terep                buktatók

Célkitűzés

» 2000 darabból álló digitalizált rajzi 
állomány kutatási adatainak feltárása és 

megosztása a CONCORDA
repozitóriumban

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattár – feladataRégészeti Intézet Adattár – jogi háttér

Az adattári gyűjtemények, mint kulturális javak,
tulajdonosa a Magyar Tudományos Akadémia,
felhasználója a Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

A gyűjtemény kutatási célú használatáról és a
felhasználás engedélyeztetésének rendjéről a 7/2021.
számú főigazgatói utasítás rendelkezik.

kutatás

közlés
külső kutató

belső
munkatárs

kutatás

közlés

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiElőkészítés
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiRajztárRégészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiTanulmányozás, kapcsolatfelvétel, jogosultság
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

https://science-data.hu/
Copyright © 2022 SZTAKI

https://science-data.hu/


Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiKérdések – válaszok

Hogyan integrálhatók az 
Excel nyilvántartás adatai 

a repozitóriumba? 

Hogyan oldható meg a 
tömeges adatcsomag

feltöltés? 

Létrehozható-e a 
régészeti tevékenységek 

és jelenségek 
nyelvezetének 

megfelelő egyedi 
metaadat-blokk? 

Excel táblázat ebben a 
formában nem 
integrálható. 

Az Excel soraiból JSON 
fájlokat kell generálni 
olyan formában, ami 
tartalmazza a címsor 
metaadat-mezőit és a 
mezőkhöz tartozó 
adattartalmat.

Külső segédprogramot 
igényel.

A tömeges feltöltés curl-
paranccsal API 
használatával 
megoldható.

User Guide-ban példa

Egyedi blokk kialakítható, 
egyelőre a Concordában
előre definiált metaadat-

blokkokat használjuk.

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiHonnan indultunk?

„metaadat
mezők” 

adatsorok

a

d

a

t

c

s

o

m

a

g

https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

+ fájl



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiMetaadat-struktúra tervezése, TSV-fájl felépítése
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

Dataverse Metadata v4+ google táblázat



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiExcel tábla, template, metaadat-struktúra
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiMetaadat-struktúra, JSON – Folyamat és tanulságok
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

1. Concorda rendszerében definiált metaadat-blokkok 
metaadat-mezői nem duplikálhatók és különíthetők el egy 
különálló metaadat-blokkban

2. Az Excel template-ben a mezőkhöz kizárólag olyan 
tulajdonság rendelhető, ami a Concordában programszinten 
definiálva van

3. Excel template első változata hibás struktúrákat 
tartalmazott

segédprogramot is át kellett dolgozni

4. Némelyik JSON-fájl esetében a program feltöltési hibát 
jelzett: 

- az adatsorokban használt („”) idézőjel (unexpected
character at line...)

- kötelező mező kitöltésének hiánya (nyelv, ország…)
- szabálytalanul megadott dátumformátum

JSON-fájlok generálása és feltöltése

Adatcsomag perzisztens azonosítója



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiAdatcsomag – Fájl https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

#controlle

dVocabula

ry

DatasetFi

eld Value

subject Agricultural Sciences

subject Arts and Humanities

subject

Astronomy and 

Astrophysics

subject

Business and 

Management

subject Chemistry

subject

Computer and 

Information Science

subject

Earth and 

Environmental 

Sciences

subject Engineering

subject Law

subject

Mathematical 

Sciences

subject

Medicine, Health and 

Life Sciences

subject Physics

subject Social Sciences

subject Other

kötelező mező: 
választási 
lehetőség 
definiált 

szószedetből



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiAdatcsomag – Metaadat

Basic/Citacion Metadata

Geospatial Metadata

Social Science and 
Humanities Metadata



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiBasic/Citation Metadata – szerkesztői felület

helyszín

lelőhely típusa: 
település, temető, tábor, 
őrtorony, villagazdaság…

dokumentáció típusa:

ásatási helyszínrajz, 
felmérési rajz, 
geodéziai felmérés,
tárgyrajz, rekonstrukciós rajz…

Kapcsolódási 
lehetőség a REAL 

repozitóriumhohoz



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiRIA Metadata

Archaeodatabase (MNM): a 
Miniszterelnökség központi közhiteles 
hatósági nyilvántartásának adatait is 

tartalmazza

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/28044

www.schema.org

Links2_DigitalBevaring www.digitalbevaring.dk

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/28044


Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiMiért hasznos az adatmegosztás?
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/28044



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiGeospatial Metadata – lelőhelyre vonatkozó adatok
https://science-data.hu/dataverse/ria_rajztar

www.schema.org

312
6_a

Polgár-Basatanya, 
temető, telep. Ásatási 
helyszínrajz.

Arts and 
Humanities

BTK Régészeti Intézet 
Adattára

312
6_a

RI Adattár ri.adattar@ab
tk.hu

https://archeod
atabase.hnm.h
u/hu/node/427
39

Hunga
rian

312
6_a

(A) felület temetőtérképe 
szelvényhálóval és sírrajzokkal. 
Tompa Ferenc korábbi 
kutatóárkainak jelölésével. 

Kiegészítő adatok: 
szelvényszám, 
sírszám, 
mélységadat, lépték, 
felirat.

szelvény
háló, 
temető, 
sír

őskor Technikai jellemzők: 
milliméterpapír; 
grafitceruza.

79×59; 
1:100

RSZ2_F3 Rep. 279 Bóka 
Dezső

1966

394
6

Kardoskút, temető. 
Ásatási helyszínrajz.

Arts and 
Humanities

BTK Régészeti 
Intézet Adattára

394
6

RI Adattár ri.adattar@ab
tk.hu

nincs 394
6

A lelőhely (A), (B) és (C) 
munkahelyeinek szelvényhálója 
szintvonalas helyszínrajzra 
vetítve. 

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/42739


Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiKi lehet a célközönség?

Néprajz Műemlékvédelem, művészettörténet Geológia, 
hidrológia

Régészet

» közlés

» utánközlés

» adatellenőrzés, 
adatpótlás

» rekonstrukciók, 3D 
modellek 



Régészeti Intézet Adattára és gyűjteményeiTanulság

www.digitalbevaring.dk

» Nyilvántartások, adattartalmak metaadat-struktúra szempontú 
előkészítése

» Előzetes tervezésbe adatspecialista bevonása

» Személyi feltételek megteremtése, az intézményi 
humánkapacitás célirányos fejlesztése

» Pilot-projekt tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló 
erőforrások és az időkeret átgondolt tervezése

» Költségterv kidolgozása

» Informatikai háttér kialakítása (humán erőforrás és eszközpark)

» Fejlesztési lehetőség: adatkapcsolat kialakítása 
hazai repozitóriumokkal


