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1 Bevezetés, el zmények 
A földtani kutatások célja, hogy a felszín alatti k zetekr l, képz dményekr l (pl. 

nyersanyagok, víz, barlangok, stb.) információt szerezzünk, és abból kiindulva el re jelezzük 

a vizsgált k zetek és képz dmények tulajdonságait olyan helyeken is, ahonnan nem áll 

rendelkezésünkre ismeretanyag. Ennek hagyományos eszközei: 1) a földtani térkép, ahol az 

els dleges adatok a képz dmények felszíni kibukkanásaiból származnak; 2) a földtani 

szelvények, amelyeken az adatok a felszíni térképr l és a mélyföldtani kutatásokból (pl. 

fúrások, geofizikai mérések) származnak. A térszemlélet fontos eszköze a geológusnak, ezért 

a térképet és a földtani szelvényeket sok esetben axonometrikus, vagy katonai perspektívában 

ábrázolt tömbszelvényként már az informatikai forradalom el tt is megjelenítették. Földtani 

modelleket akkor is és most is azért készítenek, hogy térbeli információkat a kétdimenziós 

módszereknél szemléletesebb formában jelenítsenek meg (ALBERT 2005/a). 

A földtan tudománya a tematikus kartográfiát hívja segítségül, amikor a feltárt 

ismeretanyag térbeli vonatkozásait jeleníti meg, ezért amikor földtani térképeket 

szerkesztünk, akkor a mai kor információtechnikai eszközeit is alkalmaznunk kell ahhoz, 

hogy a korszer  ismeretterjesztési csatornákon (pl. internet) keresztül is bemutatható legyen a 

térképünk. A mai földtani térkép célszer en tehát digitálisan szerkesztett, térinformatikai 

adatbázisháttérrel rendelkez  „intelligens” tematikus térkép. Bár a térképhasználók többsége 

ma még a nyomtatott, papír alapú térképeket részesíti el nyben, tudnunk kell, hogy a mai kor 

tematikus térképeinek teljes funkcionalitása csak számítógépen használható ki. Így van a 

földtani térképeknél is; a térképhasználó geológusok többnyire papírtérképet vesznek a 

kezükbe, és a térképszerkeszt  geológusok többsége még papírra rajzol, ám a kétdimenziós 

kommunikációs felület vezérelvéhez, avagy a „papír paradigmához” való ragaszkodás ma már 

megköti a geológus kezét. A földtani térképek esetében a számítógépen való megjelenítés új 

dimenziók lehet ségét is magában hordozza (pl. TURCZI ET AL. 2004), ezeket azonban már 

földtani modelleknek nevezzük, amelyeknek a felülnézeti, síkban megjelenített képe a 

földfelszín földtani tematikáját hordozó tematikus térkép.  

A hazai földtani kutatás központja a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), amelynek 

alaptevékenysége az ország földtani térképezése. Fennállásának 140 éve1 alatt az ország 

területér l jelent s mennyiség  térképi anyag és fúrásdokumentáció készült. A térképek mai 

ismereteket tükröz  átértelmezése a 2005-ben lezárult 1 : 100 000-es méretarányú „Egységes 

Országos Földtani Térkép” (EOFT-100) szerkesztése során valósult meg. E program 
                                                 
1 El djét, a Magyar Királyi Földtani Intézetet 1869-ben alapították. 
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egységesítette a digitalizált térképek és a digitális adatbázisban tárolt fúrások egy részének 

(mintegy 43 000 db) jelkulcsrendszerét (GYALOG ET AL. 2005), megteremtve a földtani 

modellezés technológiai alapjait. Ezekr l elindulva, aktív kutatási területekre koncentrálva 

szándékoztam kialakítani olyan technológiákat, amelyek alkalmazása hatékony földtani 

modellezést tesz lehet vé. 

2 Célkit zések 
A MÁFI munkatársaként tapasztaltam, hogy a földtani térmodellek szerkesztése 

térképészeti, földtani és informatikai ismereteket egyaránt igényl  id igényes feladat, 

amelynek egyik legfontosabb eleme a térmodell megtervezése. Ezért célom volt olyan 

rendszertervezési elvek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, amelyek a földtani modell 

megvalósításának és karbantartásának id  és személyi igényét optimalizálják. Ennek 

érdekében a megvalósításra került modellek adatrendszerének tanulmányozását tartottam 

szem el tt. 

Kutatói tevékenységem során célom volt, hogy gyakorlati alkalmazásokon keresztül 

tanulmányozzam a térinformatikai adatbázisokhoz köt d  földtani modellezés általános 

ismérveit, feltételeit és legjobb módszereit („best practices”), vagy ahol szükséges, új 

módszereket dolgozzak ki. Továbbá célom volt, hogy a földtani modellezés informatikai 

eszközeit megismerjem, és hogy használatuk során szerzett tapasztalataimat összegezve 

meghatározzam a gyors, könnyen kezelhet  technológiák alapvet  ismérveit. 

Az aktuális korhoz köt d  információs és vizuális kultúra igényei szerint megjelenített 

tudományos munkák, legyenek azok térképek, vagy látványos 3D modellek, könnyebben 

eljutnak mind a laikus, mind a szakmai célközönséghez (pl. GROSHONG 1999). Ezért a 

földtani modell átlátható és valóság-közeli megjelenítési lehet ségeit (2D, 3D, +id faktor) is 

vizsgáltam, illetve publikációimban több alkalommal hangsúlyoztam, hogy a 3D földtani 

modellek vizuális megjelenítése nem kerülhet háttérbe a technikai követelményekkel 

szemben. A látványos formátum által a földtani információ értéke a célközönség számára 

megn , és a nagyobb érdekl dés hatására hosszú távon a földtudomány szerepe is 

felértékel dik a társadalomban. 

3 Alkalmazott módszerek 
A MÁFI informatikai eszközei között jelenleg nem található kifejezetten 3D modellezést 

kiszolgáló rendszer. A földtani modellezésre használt szoftverek funkciókészlete korlátozott, 

vagy az adatbázis-kapcsolataik nehézkesen kezelhet ek a fejleszt i környezetb l. Ez 
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különösen érvényes volt ez irányú tanulmányaim megkezdésekor. Ahhoz tehát, hogy m köd  

3D földtani modellt tanulmányozzak, el bb létre kellett hozni egyet. Erre az észlelési térképek 

digitális archiválásának és a MÁFI fúrási adatbázisának újraértékelési munkái (GYALOG ET AL 

2002) adtak alkalmat. A Vértes és a Gerecse kutatási anyagaiból kialakított AutoCAD alapú 

térinformatikai rendszer (ALBERT 2009) részben tehát szükségszer ségb l, a munka 

felgyorsításának okán jött létre. 

Kutatásaimban kitértem a modellszerkesztés technológiai sorának vizsgálatára is, amely a 

modellez i környezett l független alapelveken nyugszik. Ezért annak érdekében, hogy a 

keletkez  adatokat a lehet  legjobb rálátással tudjam kezelni a modellezésnél, a kutatások 

során alkalmazott technológiai sor minden lépésében részt vállaltam – a terepi adatgy jtést l, 

az adatrendszer tervezésén és felépítésén keresztül, a feldolgozásig és végül az értelmezésig – 

hogy a lehet  legátfogóbb kép alapján tudjam a modellezést megkezdeni. A kidolgozott 

munkamenetre a projektben dolgozó kollégákat szükség esetén betanítottam. 

A terepi adatgy jtés körülményeit a Vértes és a Gerecse területének földtani térképezése, 

valamint az 1996-óta folyó bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló 

felszíni (fúrásos) (ALBERT 2003) és felszín alatti (vágatos) kutatása során vizsgáltam (ALBERT 

ET AL. 2006), a következ  módszerekkel: 

o Terepbejárás hagyományos és m holdas navigációval. 

o Terepi adatrögzítés hagyományos jegyz könyvi és digitális formátumban PDA 

(Personal Digital Assistant = kéziszámítógép) segítségével. 

Az adatrendszer kialakításakor három f  szempont szerint csoportosítottam az 

alapanyagokat: 

o Térképi anyagok, amelyekb l térképi adatbázis állítható el . 

o Fúrási anyagok, amelyek adatbázisában egységes földtani indexek alapján lehet a 

képz dményeket azonosítani. 

o Egyéb dokumentumok (pl. jegyz könyvek, fotók, rajzok), amelyeket szabályozott 

könyvtárszerkezetben helyeztem el. 

A Vértes-Gerecse térképi adatbázisának kialakításakor a MÁFI egységes földtani indexelési 

szabályaihoz (GYALOG SZERK. 1996) és a már m köd  jelkulcsi és fúrási adatbázisok 

(GYALOG ET AL. 2005) struktúrájához igazodtam. A könyvtár- és fájlstruktura részben a már 

meglév  szerkezetet örökölte (ALBERT 2009). Az újonnan létrehozott állományok esetén 

egységes nevezéktant vezettem be. 

Az adatfeldolgozást és rendszerezést követ en az adatokból modellezési eljárások 

segítségével 3D modellt állítottam el . A modellezési eljárások az adatok feldolgozásának 
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matematikai hátterét képezik, amelyeket legtöbbször magában a modellez  szoftverben 

találunk meg. Értekezésemben kitértem azokra az eljárásokra, amelyeket szoftvert l 

függetlenül dolgoztam ki. Ezek közül a következ ket els ként alkalmaztam a földtani 

modellezés területén: 

o Egységesítettem a különböz  adatokból meghatározható síkok paramétereinek 

feldolgozását nagy méretarányú 3D földtani modellekben, gömbi geometriai 

módszerek bevezetésével. 

o Kett s vetítési módszer kidolgozása bányavágatok térképének el állításához; a 

centrális hengervetület gyakorlati alkalmazásának kidolgozása. 

o Barlangjáratok volumetrikus modellezési módszerének kidolgozása, létez  

barlangtérképek adataira támaszkodva. 

A modellezés során új, geometriai alapú osztályozási rendszert vezettem be, amely az 

általam tanulmányozott földtani modellek változatos típusait azonos szemlélettel írja le. A 

geometriai megközelítés lehet vé teszi, hogy a földtani modelleket aszerint csoportosítsuk, 

hogy a földtani információt milyen geometriai minta szerint jelenítjük meg a modellezési 

környezetben, és magába foglalja mind a raszteres, mind a vektoros szemlélettel értelmezhet  

modelltípusokat is. 

A geometriai megközelítésben a modelleket az alábbi csoportokra osztottam: 

o Szabálytalan modellek: 

o Egy- és kétparaméteres modellek (pontfelh k) 

o Háromparaméteres modellek (egyszer  síkok, vektorok) 

o Szabálytalan hálófelület (TIN) modell 

o Szabálytalan térbeli testek modellje 

o Szabályos modellek: 

o Szabályos hálófelület (grid) modell 

o Szabályos térháló (k zettest) modell 

A legbonyolultabb modellezési módszereket (szabálytalan és szabályos térmodellek) a Pál-

völgyi-barlang volumetrikus- és porozitásmodelljének el állításakor alkalmaztam (JUHÁSZ ET 

AL. 2007), amelyeket tanulmányomban is bemutattam. 
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4 Elért eredmények (tézisek) 
I. Földtani modellez szoftverek objektív kritériumainak kidolgozása. 

Munkám során törekedtem a földtani modellek teljes technológiai sorának 

megismerésére. Ennek eredményeként az adatok keletkezését l végigkísértem azok 

feldolgozását és megjelenítését, és így valamennyi munkafázisban tapasztalatokat 

szereztem. Ezek a tapasztalatok segítettek abban, hogy a keletkez  adatokat a lehet  

legjobb rálátással tudjam kezelni a modellezéseknél. A tapasztalataim alapján 

meghatároztam a földtani modellezéshez szükséges kritériumokat, amelyeket egy 

modellez szoftver kiválasztásánál figyelembe kell venni (ALBERT 2003).  

II. Észlelési földtani térképek digitális kéziratainak kartografikus ábrázolása. 

Munkám során a MÁFI észlelési földtani térképeit és jegyz könyveit alapadatokat 

hordozó dokumentumoknak tekintettem. Célom az volt, hogy ezek digitális 

feldolgozásával és rendszerbe illesztésével megkönnyítsem az alapadatokhoz való 

hozzáférést. Ehhez az észlelési térképek 2001 el tti kaotikus, több vetület , sok 

tekintetben félkész, vagy el sem kezdett gyakran földtani szempontból is korrekciót 

igényl  digitális vonalm vének rendezetlen állapotából kiindulva egy térinformatikai 

rendszert építettem ki (ALBERT 2009). 

E rendszer tette lehet vé, hogy a térképek feldolgozása során mind a topográfiai alappal, 

mind a szomszédos lapokkal való egyeztetést követ en, a térképlapok földtani indexeib l 

térképi adatbázis épüljön. A kiépített térinformatikai rendszerrel, az eredeti adatok 

feldolgozásával, a fúrási- illetve a térképi adatbázis és a digitális domborzatmodell 

integrálásával elértem, hogy a Vértes és a Gerecse térképezési területét teljes mértékben 

lefed  elemzéseket tudtam végrehajtani, és segítségével tetsz leges nyomvonalú földtani 

szelvényeket és aljzatdomborzatot tudtam el állítani. Ezzel egyúttal tanulmányoztam a 

nagy méretarányú 3D földtani modellek informatikai alapjának megteremtéséhez 

szükséges feltételeket is. 

A kéziratos térképek integrált térinformatikai környezetben történ  feldolgozása során 

szem el tt tartottam ergonómiai és gyakorlatias szempontokat is. Ennek eredményeként a 

térképezési területr l nagy méretarányú színes tisztázati felvételi térképlapokat állítottam 

el , amelyek mind a terepi, mind az irodai utó- és helyesbítési munkát nagyban 

megkönnyítik. E nyomtatott formátumú térképek topográfiai alapját, az eredeti észlelési 

térképekr l átvéve, egy általam kifejlesztett eljárással, a színcsatornák szelektív 
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redukciójával, olyan formába dolgoztam át, amely lehet vé teszi mind a terepen való 

tájékozódást, mind a földtani tartalom olvasását. A térképek jelmagyarázatát általam 

fejlesztett Visual Basic alkalmazás segítségével a térképi adatbázisból laponként egyedi 

tartalommal állítottam el . 

 

1. ábra. Digitálisan archivált 1:10 000-es észlelési térkép makettje a Vértes és a Gerecse Földtani 

Térképsorozatából. Magyarázat: a = a térképlap neve, b = a térkép típusa (pl. észlelési és fedett 

földtani térkép); c = EOV koordinátahálózat; d = áttekint  térkép; e = a térképlap szerkeszt inek és 

közrem köd inek felsorolása; f = a k zettani indexek bet jelének magyarázata (táblázat); g = 

felhasznált alaptérképek listája (ALBERT 2009). 

III. Javaslat a tektonikai formációk nevezéktanának kidolgozására.  

A földtani adatok térinformatikai feldolgozása világított rá arra a problémára, hogy a 

modellezési környezetben megjelenített objektumok adatbázisba szervezése nemcsak a 

különböz  k zettípusokat, hanem a szerkezetföldtani elemeket is érinti olyan esetekben, 

ahol a töréses szerkezetek nagy számmal fordulnak el  a modellezési területen. Az 

adatbázisokban egyedi azonosítókat kell rendelni az egyes objektumokhoz, de ezeknek 

célszer  és didaktikus formátumot kell követniük, ha jól használható adatbázist szeretnénk 

el állítani. A Gerecse ÉNy-i el terében végzett terepi munkám (ALBERT 2005/b) és az 

arra alapozott 3D földtani modell szerkesztése kapcsán kidolgoztam a töréses szerkezetek 
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formáció alapú megkülönböztetésének és indexelésének elveit és formátumát, amely a 

szerkezeti elemek egyedi azonosítására is alkalmas. 

IV. Egységesítettem a különböz  adatokból meghatározható síkok paramétereinek 

feldolgozását nagy méretarányú 3D földtani modellekben, gömbi geometriai módszerek 

bevezetésével. 

A szerkezetföldtani elemek koordinátákhoz kötött adatainak feldolgozása és az 

objektumok 3D modellbe illesztése során változatos formátumú és mennyiség  adatot 

kellett egymással összevetni, hogy az adott terület földtani képét kialakítsuk. Ezek az 

adatok irány és d lésszöggel rendelkeznek és rendszerint korrelálhatók más hasonló 

szerkezetföldtani adattal. Ez az összevetés szükségessé teszi a térgeometriai számításokat. 

Mivel irány és d lésszögek feldolgozására legalkalmasabb a fels geodéziában is 

alkalmazott szférikus geometria, ezt a matematikai megközelítést dolgoztam át és 

alkalmaztam a bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló földtani 

kutatásának kapcsán a különböz  fúrásokban és a felszínen észlelhet  törések 

korrelációjához (ALBERT 2005/a). 

V. Kett s vetítési módszer kidolgozása bányavágatok térképének el állításához; a centrális 

hengervetület gyakorlati alkalmazásának kidolgozása. 

 

2. ábra. Sík leképezésének folyamata palásttérképre (ALBERT ET AL. 2006 alapján). Magyarázat: 
a = vágattengely; b = vágathomlok; c = mért sík; d = paraméterezett gömb; e =  vetített 3D ellipszis 
lap a hengerpaláston; f = a sík vetületi képe. 
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Ugyancsak a bátaapáti kutatási területen a kutatóvágatok oldalfalának (palástjának) síkra 

(térképre) történ  leképezése kapcsán kett s vetítési módszert dolgoztam ki. A kett s 

vetítés els  lépésében a vágatban észlelt síkszer  objektumot egy szögtartó gömbre 

képeztem le, majd a gömbön megjelen  vetületi képet centrális hengervetület segítségével 

a palásttérkép síkjára képeztem le (ALBERT ET AL. 2006). Ez az eljárás egyben a centrális 

hengervetület gyakorlati alkalmazására mutat be példát. 

VI. Barlangjáratok volumetrikus modellezési módszerének kidolgozása, létez  

barlangtérképek adataira támaszkodva. 

A modellezési eljárás és a rendelkezésre álló alapanyagok szoros összefüggésben 

vannak egymással és többnyire minden modell szerkesztésekor egyedi módszert kell 

kidolgozni a legjobb eredmény eléréséhez. Erre világított rá a Pál-völgyi-barlang 

volumetrikus 3D modellje, ahol a meglév  barlangtérképekre és felmérési jegyz könyvek 

adataira alapozott modellezési eljárást dolgoztam ki (ALBERT 2008). A modellezés 

kiterjedt a barlangot befoglaló k zettest másodlagos porozitásának meghatározására is, 

ahol terepi módszerek segítségével igazoltuk a járatok 3D modelljéhez kidolgozott 

matematikai módszer helyességét (JUHÁSZ ET AL. 2007). 

VII. A földtani túratérkép m fajának els  hazai közreadása és ismertetése. 

Munkám során a 3D modellek megjelenítése is fontos szerepet játszott. Osztályoztam a 

modellek síkra történ  leképezésének különböz  típusait és meghatároztam az ábrázolás 

szükséges kritériumait az egyes típusok esetén. A modellekb l szerkesztett ábrák és 

szelvények nemcsak tudományos munkákban, hanem népszer sít  kiadványokban is 

megjelentek. Kiemelten foglalkoztam a 2,5D térképi leképezések módszerével, és ennek 

kapcsán a földtani térképek nagyközönség számára készült változatával, a földtani 

túratérképpel, amelynek m faját a hazai kartográfiai irodalomban els ként ismertettem 

(ALBERT 2002, 2004). A 3D földtani modellek utóéletét „egyengetve” szorgalmaztam e 

m faj magyarországi ismertetését és az ilyen típusú kiadványok megjelentetését. 

VIII. Földtani modelleket inter- és intraneten keresztül megjeleníteni és adataikat 

lekérdezni képes alkalmazás, a GEOnukleus funkcionális tervének kidolgozása. 

A modellek virtuális térben való megjelenítése a földtani környezet jobb megértését 

segíti el . E vezérelv a közeljöv ben várhatóan kiszorítja a hagyományos papír alapú 

megjelenítést a földtani modellek terén is. Ennek felismerése vezetett arra, hogy 

kidolgozzam egy fejleszt i környezett l független inter- és intraneten keresztül 
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m ködtethet  3D elemz  és megjelenít  program a GEOnukleus koncepcióját, és más 

szakemberekkel közösen összeállítsuk az alkalmazástervét (ALBERT & GUSZLEV 2006). A 

meglév  technológiai lehet ségek figyelembe vételével egy olyan alkalmazás kifejlesztése 

volt a cél, amely a geológiai információk iránt érdekl d , de modellez  szoftverek 

kezelésében nem jártas felhasználók speciális megjelenítési és elemzési igényeit 

támogatná. 

Következtetések 
A 3D földtani modellezés a földtudománynak egy új interdiszciplináris ága, ahol a 

modellezési eljárás és a rendelkezésre álló alapanyagok szoros összefüggésben vannak 

egymással. Többnyire minden modell szerkesztésekor egyedi módszert kell kidolgozni a 

legjobb eredmény eléréséhez. Archív adatok feldolgozása esetén a modellezési módszer nem 

tudja befolyásolni, hogy hol, milyen adatok gy jtése tudná a legjobban visszaadni a 

modelltérben a földtani objektumok jellegzetességeit, de aktív kutatási fázisban a földtani 

dokumentáció és a modellezés nem teljesen elkülöníthet  folyamat, habár a kett  teljesen más 

helyszínen zajlik. A dokumentációs lehet ségek (fizikai körülmények, m szerek, 

technológiák) meghatározzák, hogy milyen pontosságú modellt hozhatunk létre, míg a 

modellezés matematikai eljárása hangsúlyozottabban igényelheti egyes földtani paraméterek 

rögzítését. 

A 3D modellek jellegét azonban legmarkánsabban kutatás célja és a rendelkezésre álló 

id beli és anyagi lehet ségek határozzák meg. A modellez  ezekt l függetlenül a lehet  

legjobb eredményre kell, hogy törekedjen, amit tapasztalataim szerint egy átlátható, jól 

kezelhet  és jól dokumentált adatrendszer nélkül nem lehet megvalósítani. A földtani 

térmodellek szerkesztésének legfontosabb eleme tehát a térmodell megtervezése. 
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