
 

Tantárgy neve: 

Könyvtárismeret/bibliográfiai gyakorlat 
Tantárgy Neptun kódja: BTREGN102 BTREGL102 
Tárgyfelelős intézet: Őstörténeti és Régészeti 

Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kunt Gergely, egyetemi adjunktus  

Közreműködő oktató(k): Kunt Gergely, egyetemi adjunktus  

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: két óra hetente/10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A hallgatók elsajátítják a hazai és külföldi könyvtárak katalogizálásának a típusait, a vezető nemzetközi 

folyóirat adatbázisok (EBSCO, JSTOR) használatát, valamint megismerik a különféle folyóiratokhoz 

kötődő bibliográfia készítési elvárásokat. Az órák egy része az egyetemi, illetve a megyei könyvtárban 

kerül megtartásra.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő 

műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az 

értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. 

 

képesség:  
- képes elektronikus adatbázisokban eligazodni és ismeri a könyvtári adatbázisok főbb fajtáit.  

- képes a szakirodalom önálló kutatására 

- képes szakszerűen jegyzetelt önálló munka elkészítésére  

attitűd:  
- Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

- Igénye van az Európán kívüli társadalmak történelmének és kultúrájának megismerésére. 

 

autonómia és felelősség:  
- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek. 

- A történelem és régészet területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma 

félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható 

módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik 

az előadás témájával tartalmát illetően) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

1. A tudományos kommunikáció alapjai  

2. A tudományos ismeretterjesztésről  

3. A tudományos folyóiratok főbb ismertetőjegyei 

4. Konferencián - a tudományos előadás 

5. Egy tudományos cikk felépítése  

6. A bibliográfia típusai 

7. A szakirodalom keresése  

8. A szakirodalom feldolgozásának módszerei 

9. Könyvtári adatbázisok  

10. A régészeti dokumentálás sajátosságai  

11. Könyvtári gyakorlat  

12. Könyvtári gyakorlat  

13. Múzeumlátogatás 

14. A tanév zárása  

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Aktív órai részvétel.  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Önálló könyvtári szakirodalomkutatási és bibliográfiakészítési gyakorlat a hallgató által választott 

régészethez kötődő témákból. Ezen legalább 50%-ot kell teljesíteni, 51-60% elégséges, 61-75% közepes, 



76-90% jó, 91-100% jeles. 
Kötelező irodalom: 

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, 2000, Osiris. 

Könyvtárosok kézikönyve. Budapest, Osiris 1999. 

Ajánlott irodalom:  

Csermely Péter – Gergely Pál – Koltay Tibor - Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. 

Budapest: Osiris, 1999. 

 

Tantárgy neve: 

Általános földtan 

Tantárgy Neptun kódja: MFFTTREGN108 

MFFTTREGL108 
Tárgyfelelős intézet: MFK-ÁFI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Németh Norbert, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr, Kristály Ferenc, tudományos főmunkatárs 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: szóbeli/írásbeli vizsga 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tárgy célja megalapozni a régész hallgatók anyagismereti tudását az archeometriában szükséges földtani 

és ásványtani vizsgálatok megértéséhez. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról 

képesség: Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit 

attitűd: Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására 

autonómia és felelősség: Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van 

azok lehetséges következményeinek 

Tantárgy tematikus leírása: 

A tantárgy keretében megismerkedünk a Föld felépítésével, földtani folyamatokkal és kőzetekkel, azok 

összetételével és keletkezésükkel (rövid áttekintés a fontosabb részekről). Célunk egy alapozó, átfogó de 

nem túl részletes ismereti anyagot kialakítani, amely a későbbi természettudományos tantárgyak 

elsajátítását segíti. Betekintést nyerünk az ásványtanba, kőzet- és geokémiába (kőzetek képződése, 

fejlődése, osztályozása), valamint a földfelszíni átalakulási folyamatokba is (mállás, üledékes kőzetek, 

talajképződés). 

Előadás: 

1. Szilárd anyagok szerkezete, kristálytan, 

ásványtan, kőzettan 

2. Föld felépítése, kőzetövek, kőzetlemezek, 

lemeztektonika, kőzetek képződése 

3. Fontosabb kőzetalkotó ásványok, kőzetkémia 

4. Kőzetfelismerés alapjai 

5. Kőzetfelismerés gyakorlatban 

6. Magmás és metamorf kőzetek rendszere, 

petrográfiája 

7. Üledékes kőzettan 

8. Földtani térképek és szelvények ismerete, 

földtani dokumentáció 

9. Kőzetlepusztulás, üledék felhalmozódás, 

üledékes fáciesek 

10. Rétegtan, őslénytan-fosszilizáció 

11. Földtörténeti korok 

12. Radiometrikus és rétegtani kormeghatározás 

13. Negyedidőszaki felszínformáló folyamatok 

(neotektonika) 

14. Ismeretek összefoglalása 

Gyakorlat: 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 1 beadvány az első 5 előadás anyagához kapcsolódóan 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli/írásbeli vizsga (2: 50%, 3: 51-

70%, 4: 70-85%, 5: 85-100% 

Kötelező irodalom: 

Hartai É. (2009): A változó föld. Well-Press Kiadó (Miskolc), 192 o. 

Pollard, A. M. (ed.) (1999): Geoarchaeology. exploration, environments, resources. Geological Society, 

London, Special Publications, 165 o. 



 

Ajánlott irodalom:  
Török Á. (2007): Geológia mérnököknek. Műegyetemi Kiadó (Budapest), 384 o. 

Pápay L. (2006): Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATEPress (Szeged), 420 o. 

Putnis, A. (2008): Introduction to mineral sciences. Cambridge University Press, 479 o. 

Szakáll S. (2007): Ásványrendszertan. Miskolci Egyetemi Kiadó (Miskolc), 356 o. 

 

Tantárgy neve: 

Alkalmazott anatómia elmélet 
Tantárgy Neptun kódja: ETKRT6068R, 

ETKRT6068RL 
Tárgyfelelős intézet:  
ME EK Alkalmazott Egészségtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Patkó Zsófia, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Juhász Eleonóra, tanársegéd 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: heti 2 óra elmélet/ 10óra levelezős Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelezős 

Tantárgy feladata és célja: A hallgató általános és részletes anatómiai ismeretek elsajátítása mentén 

megismeri a történeti embertani leletanyagot, valamint a nem és életkor meghatározásának módszereit. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Általános tájékozottsággal rendelkezik más tudományterület, az embertan szakmai problémáiról.  

A hallgató ismeri az orvosi latin kiejtési szabályait. Ismeri az emberi test részeit, síkok és tengelyek 

mentén tud azon tájékozódni. Ismeri az általános csonttanból a csontok makroszkópos szerkezetét, 

fejlődését, növekedését, alak szerinti csoportosítását. Részletes csonttani ismeretei vannak az emberi 

csontok makroszkópos képéről, fontosabb képleteiről. Tudja elhelyezni az adott csontot a teljes vázban. 

Ismeri az emberi fogazat jellemzőit. Az emberi csontmaradványokat el tudja különíteni az állatitól. Ismeri 

az embertani nem és életkorbecslő módszerek markereit. 

képesség:  
Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

Felismer teljes, vagy töredékes emberi csontokat. Képes azt latinul és magyarul megnevezi, a 

dokumentációban szövegesen és rajzban rögzíteni. Az állati csontokkal kevert emberi maradványokat 

képes elkülöníteni. Képes a váz egészét értékelni a nem és életkorbecsléshez szükséges csontok 

megtartottsága alapján.  

attitűd:  
Törekszik általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére. Törekszik az értékek feltárására és megtartására. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Latin nyelvi alapok. Tájékozódás az emberi testen, síkok, tengelyek, testtájak.  

2. Csontok szerkezete. Csontok alak szerinti csoportosítása. Csontok összeköttetései. 

3. A törzs csontjai.   

4. Írásbeli beszámoló. 

5. A felső végtag csontjai I.  

6. A felső végtag csontjai II. 

7. Az alsó végtag csontjai I. 

8. Az alsó végtag csontjai II. 

9. Írásbeli beszámoló. 

10. A medence csontjai. A medence egészben. 

11. A koponya. 

12. Fogak. 

13. Emberi és állati csontok elkülönítése. Töredékes vázak. 

14. Nem és életkorbecslő módszerek. 

Az ismeret átadásában alkalmazandó módok, jellemzők: 

- elméleti részek oktatása projektoros előadások formájában 

- makroszkópos csontfelismerés oktatása csontvázak, különféle szerkesztésű anatómiai atlaszok 

segítségével  

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  

- írásbeli beszámoló a 4. és a 9. héten (első és második anyagrészből) 

- Az értékelés %-os formában történik. 



Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli beszámoló a harmadik anyagrészből. A három írásbeli %-os eredményének átlaga adja az 

érdemjegyet. Elégséges 61%-tól. 

Elégtelen érdemjegy javítása szóbeli beszámolóval történik. 

Értékelés főbb szempontjai: 

- képletek ismerete 

- szakkifejezések használata, kiejtése 

- magabiztosság 
Kötelező irodalom: 

Kővári Ivett: Megelevenedő sírvilág. Pro Die Kiadó, Budapest, 2008. 

János Vajda: Atlas anatomiae (Tomus I-II.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 

Ajánlott irodalom:  

Gilroy – MacPherson: Atlas of Anatomy, Thieme, 2012. 

Putz – Pabst: Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I-II. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. 

Werner Platzer: SH atlasz Anatómia I., Springer-Verlag Kiadó, Budapest, 1996. 

 

Tantárgy neve: 

Alkalmazott anatómia gyakorlat 
Tantárgy Neptun kódja: ETKRT6069R, 

ETKRT6069RL 
Tárgyfelelős intézet:  
ME EK Alkalmazott Egészségtudományok Intézete 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Patkó Zsófia, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Juhász Eleonóra, tanársegéd 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: heti 2 óra gyakorlat/10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: A hallgató általános és részletes anatómiai ismeretek elsajátítása mentén 

megismeri a történeti embertani leletanyagot, valamint a nem és életkor meghatározásának módszereit. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Általános tájékozottsággal rendelkezik más tudományterület, az embertan szakmai problémáiról.  

A hallgató ismeri az orvosi latin kiejtési szabályait. Ismeri az emberi test részeit, síkok és tengelyek 

mentén tud azon tájékozódni. Ismeri az általános csonttanból a csontok makroszkópos szerkezetét, 

fejlődését, növekedését, alak szerinti csoportosítását. Részletes csonttani ismeretei vannak az emberi 

csontok makroszkópos képéről, fontosabb képleteiről. Tudja elhelyezni az adott csontot a teljes vázban. 

Ismeri az emberi fogazat jellemzőit. Az emberi csontmaradványokat el tudja különíteni az állatitól. Ismeri 

az embertani nem és életkorbecslő módszerek markereit. 

képesség:  
Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

Felismer teljes, vagy töredékes emberi csontokat. Képes azt latinul és magyarul megnevezi, a 

dokumentációban szövegesen és rajzban rögzíteni. Az állati csontokkal kevert emberi maradványokat 

képes elkülöníteni. Képes a váz egészét értékelni a nem és életkorbecsléshez szükséges csontok 

megtartottsága alapján.  

attitűd:  
Törekszik általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére. Törekszik az értékek feltárására és megtartására. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

15. Latin nyelvi alapok gyakorlása. Kiejtés, olvasás. Tájékozódás az emberi testen. Testtájak 

felismerése, megnevezése.  

16. Csontok szerkezete. Csontok alak szerinti csoportosítása. Csontok összeköttetései. 

17. A törzs csontjai.   

18. A felső végtag csontjai I.  

19. A felső végtag csontjai II. 

20. Az alsó végtag csontjai I. 

21. Az alsó végtag csontjai II. 

22. A medence csontjai. A medence egészben. 

23. A koponya. 

24. Fogak. 

25. Emberi és állati csontok elkülönítése. Töredékes vázak. 



26. Vázépítés különféle eltemetési helyzetek szerint. 

27. Nem és életkorbecslő markerek értékelése. 

28. Gyakorlati beszámoló. 

Az ismeret átadásában alkalmazandó módok, jellemzők: 

- csoportmunka kialakítása (szertárhasználat, hangos közös olvasás, vázépítés, problémamegoldó 

feladatok) 

- egyéni munka hangsúlyozása a rajzok készítésekor 

- latin kifejezések olvasásának, kiejtésének oktatása anatómiai atlaszok segítségével 

- makroszkópos csontfelismerés oktatása csontvázak, különféle szerkesztésű anatómiai atlaszok és 

emberi csontok segítségével  

- töredékek értékelésének, állati csontok felismerésének oktatása fotók segítségével  

Félévközi számonkérés módja és értékelése:  

- a gyakorlatok látogatása kötelező  

- aktív részvétel 

- saját anatómiai atlasz beszerzése 

- jegyzetek, ábrák és rajzok készítése 

Az értékelés a félév során folyamatos, az elvárt feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadásával jár. 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli beszámoló. 

Gyors csontfelismerés a beugró. A kihúzott 5 lapot a megfelelő csonthoz kell társítani hibátlanul.  

Tételhúzás a Koponya és a Medence témakörökből. 

Értékelés főbb szempontjai: 

- képletek ismerete 

- szakkifejezések használata, kiejtése 

- magabiztosság 
Kötelező irodalom: 

Kővári Ivett: Megelevenedő sírvilág. Pro Die Kiadó, Budapest, 2008. 

János Vajda: Atlas anatomiae (Tomus I-II.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 

Ajánlott irodalom:  

Gilroy – MacPherson: Atlas of Anatomy, Thieme, 2012. 

Putz – Pabst: Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I-II. Medicina Kiadó, Budapest, 2007. 

Werner Platzer: SH atlasz Anatómia I., Springer-Verlag Kiadó, Budapest, 1996. 

 

Tantárgy neve: 

Dolgozat és esszéírás 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN104, 

BTREGL104 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): Sziszkoszné dr. Halász Dorottya, egyetemi adjunktus 

Javasolt félév: 1. félév / ősz Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 óra/hét, gyakorlat / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat a jól strukturált, szabatosan és szakszerűen megfogalmazott 

tudományos írásművek (szemináriumi dolgozat, záródolgozat, tanulmány, recenzió stb.) elkészítéséhez 

szükséges készségek elsajátításában. A kurzus során az elméleti ismeretek (pl. forrástípusok, jegyzetelési 

és bibliográfiakészítési szabályok) megszerzése mellett nagy hangsúlyt kap azok gyakorlati alkalmazása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
a hallgató 

– ismeri a tudományos műfajokat és a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit 

– átlátja a szakmai szövegek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott 

kontextusait 

– ismeri a történettudomány/régészet alapvető szakkifejezéseit 

képesség:  
a hallgató képes 

– az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére, a történeti jelenségek értelmezésére 

– hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a történettudományhoz/régészethez 

kapcsolódó szakmai szövegeket 



– az adott tudományos műfaj szabályrendszerének megfelelően közérthetően, választékos stílusban írni és 

beszélni 

attitűd:  
a hallgató 

– ismeri és alkalmazza a régészet és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit 

– törekszik a problémák sokoldalú módszertani megközelítésére 

– törekszik az információk kritikus elemzésére és feldolgozására 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

– felelősséget vállal az általa írt szakmai szövegekért 

– megszerzett ismereteit alkalmazza önművelésében és önismeretében 

– tudatosan képviseli a történettudomány/régészet módszereit 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Követelmények ismertetése, bevezetés 

2. A történelem forrásai I.: forráskritikai alapfogalmak, módszerek 

3. A történelem forrásai II.: szóbeli és írásbeli források 

4. A kutatómunka tervezése, folyamata 

5. Könyvtárismeret 

6. Levéltárhasználat 

7. Az Internet előnyei és hátrányai 

8. Jegyzetelési szabályok, a hivatkozások rendszere 

9. A bibliográfiakészítés szabályai 

10. Stílus és struktúra 

11. Hallgatói tudományos munkák: szemináriumi dolgozat, záródolgozat, TDK-dolgozat 

12. Tudományos műfajok: tanulmány, recenzió, monográfia, szócikk 

13. A tudományos előadás (prezentáció) sajátosságai 

14. Írásbeli munkák értékelése, összegzés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Minden hallgató három írásbeli munkát készít a félév folyamán: egy bibliográfiát, egy recenziót és egy 

szemináriumi dolgozatot.  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatói írások értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán történik. Mindegyik beadandó esetében a 

megszerezhető maximális pontszámnak legalább a felét el kell érni az elégtelen eredmény elkerüléséhez, 

így az osztályzás a következők szerint alakul: 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% 

jeles. 

A gyakorlati jegy az órai teljesítmény és a beadott munkák jegyeinek átlagából képződik. 

Javításra a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint van lehetőség.  

Kötelező irodalom: 

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika. Osiris, Bp. 2004. 509-542, 551-562. o. 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp. 1996. 

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp. 2000. 

Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1997.  

Thonney, Teresa: Academic Writing. Concepts and Connections with Readings. Oxford UP, Oxford 2015. 

Writing a Good History Paper. History Department, Hamilton College, 2008. 

https://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

A könyvtár kezelése. Szerk. Katsányi Sándor. KMK, Bp. 1990. 

Informatikai alapismeretek történelem szakos hallgatóknak. Szerk. Forisek Péter. Bölcsész Konzorcium, 

Bp. 2006. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/27Forisek/informatika_hefop.pdf 

Kőfalvi Tamás – Makk Ferenc: Forrástani alapismeretek történelemből. Segédkönyv a történelem 

forrásközpontú tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2007.  
Könyvtárosok kézikönyve. 2–3. köt. Szerk. Horváth Tibor – Papp István. Osiris, Bp. 2001. 

Mawdsley, Evan – Munck, Thomas: Computing for Historians. An Introductory Guide. Manchester UP, 

1993. 

Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Typotex, Bp. 2002. 

 

Tantárgy neve: 

Bevezetés a történettudományba 
Tantárgy Neptun kódja: BTREGN101, BTREGL101 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

https://www.hamilton.edu/documents/writing-center/WritingGoodHistoryPaper.pdf
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/27Forisek/informatika_hefop.pdf


Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): nincs 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét:  2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Néhány fontosabb, a történelem egyetemi tanulása során használt segédtudomány alapjainak ismerete, 

azok gyakorlati alkalmazása, legfontosabb segédkönyveinek, elektromos segédleteinek ismerete. Az 

oktatás gyakorlatias: a heraldika, a kronológia és a diplomatika esetében azok egyes elemeit az órán 

gyakorolják a hallgatók. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét. Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más 

tudományterület szakmai problémáiról.        

képesség: Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. Képes felhasználni a 

régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak. 

Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. Törekszik a régészet rokon 

tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. Felelősséget vállal magyar és idegen 

nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeivel. 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat: 

1. Mik a segédtudományuk? Művelésük története Európában és Magyarországon. 

2. Írástan 

3. A könyv: a kódex és a nyomtatott könyv 

4. Oklevéltan 

5. Irattan 

6. Címertan 1. 

7. Címertan 2. 

8. Pecséttan 

9. Éremtan 

10. A számírás története, a számolás és a könyvelés 

11. A térképrajzolás története 

12. Régi időszámítási módszerek 1. 

13. Régi időszámítási módszerek 2. 

14. Mértéktan 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Két írásbeli zárthelyi az órán szóba került anyagból + egy címer leírása, egy oklevél részeinek felismerése, 

egy magyar nyelvű dátum feloldása. A zárthelyik ponthatárai: 91-100%= 5, 81-90% = 4, 71-80%= 3, 61-

70% = 2  

Kollokvium értékelése: 

Kollokviumon az éves anyagból két tételt húznak a hallgatók, melyre szóban válaszolnak. Az oktató 

röviden értékeli 

 

Kötelező irodalom: 

Borsa Iván, Bottló Béla, Ila Bálint: Történeti segédtudományi alapismeretek.Bp. 1963. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevSzakTov_Felsofok_05/?pg=140&layout=s 

Bertényi Iván Kis magyar címertan. Bp. Gondolat, 1983. 

Arno von Brandt: Werkzeug des Historikers. Mainz, Kohlhammer, 1958. 

A történelem segédtudományai Szerk.: Kállay István, Bp., ELTE, 1986. 

Ajánlott irodalom: 

Clavis mediaevalis. Harrassowitz, Wiesbaden, 1962. 

Meisner Heinrich Otto: Ujkori oklevél-és irattan. Bp. 1954. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_LevSzakTov_Felsofok_05/?pg=140&layout=s 

Jakó Zsigmond- Radu Manolescu: A latin írás története. Bp. Európa, 1987. 

Heinz Quirin Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. Stuttgart, Steiner, 1985. 

Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan Bp. Hatágú Síp, 1995 (reprint) 

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. Bp. Könyvértékesítő, 1985. 

  

 

Tantárgy neve: Tantárgy Neptun kódja: BTREGN105, BTREGL105 



Bevezetés a Kárpát medence régészetébe 1 Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tantárgy tanulása során a hallgató megismerkedik az alapvető régészeti módszertani segédfogalmakkal, 

módszerekkel, társtudományokkal és a Kárpát-medence régészetének vázlatos történetével az ember 

megjelenésétől a vaskor végéig.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb 

problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát.  

képesség:  

Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

attitűd:  

Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak  

autonómia és felelősség:  

Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1-2, A régészet fogalma, módszerei 

3-4, Társtudományok és módszereik 

5-6, Paleolitikum 

7-8, Neolitikum 

9-10, Rézkor 

11-12, Bronzkor 

13-14, Vaskor 

 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

írásbeli vizsga a leadott tananyag alapján 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

7000 év története. fejezetek Magyarország régészetéből. Remshalden 2018 – megfelelő fejezetek 

Magyar régészet az ezredfordulón.  Budapest 2003 – megfelelő fejezete  

Régészeti kézikönyv. Magyar Régész Szövetség. Felelős kiadó: Jankovich-Bésán Dénes, Budapest 2011. 

http://regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv/ 

Colin Renfrew, Paul Bahn; Cím: Régészet; Alcím: Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris, 1999. 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Siklósi Zsuzsanna: A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az 

ősrégészeti kutatásokban.: KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 7 (24-25), 73-88 

(2006). 

Határtalan régészet folyóirat tematikus számai 
Hodder, I. (1992), Theory and Practice in Archaeology, London: Routeldge 

 

 

Tantárgy neve: 

Térinformatika 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN111 BTREGL111 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: — 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A hallgató tisztában legyen a térinformatika fogalmával, alapfogalmaival és annak régészeti alkalmazási 

területeivel. Tisztában legyen, hogy milyen típusú és minőségű adatok alkalmasak működő térinformatikai 

http://regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv/


rendszer létrehozására. Ismerje a felhasználható térképészeti és régészeti szakadatokat. Használni tudja a 

Forster központ közhiteles Országos Régészeti Adatbázisát. Képes legyen önállóan egyszerűbb rendszerek 

létrehozására. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Tájékozott a régészeti térinformatikai speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb 

problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát.  

képesség:  

Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

Képes  az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni. 

attitűd:  

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

Törekszik szakmai hivatástudat kialakítására  

autonómia és felelősség:  

Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 

 

Gyakorlat: 

1-2, A régészeti térinformatika fogalma, 

alkalmazási területe 

3-4, Működő régészeti térinformatikai rendszerek 

bemutatása 

5-6. bevezetés a QGIS alapjaiba 1, felhasználói 

felület, projekt létrehozása 

7-8, Vektor és raszter réteg megjelenítése 

9-10, Önálló rétegek létrehozása, feliratozása, 

szakadatok bevitele 

11-12, Layout készítése 

13-14, Egy teljes önálló munkamenet: 

lelőhelybejelentő laphoz térképmelléklet készítése 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

órai aktivitás, házi feladatok elkészítése, az utolsó órai önálló munkamenet elkészítése 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

Régészeti Kézikönyv. Magyar Régész Szövetség, Budapest, 2011. 3.4. Holl Balázs – Pusztai Tamás: 

Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon 

Detrekői Ákos-Szabó György: Bevezetés a térinformatikába. Nemzeti Tankönyv Kiadó. Budapest 1995. 

9631883973 

Szabó Gergő: Quantum GIS felhasználói kézikönyv. http://mek.oszk.hu/09200/09238/09238.pdf 

Ajánlott irodalom:  

Conolly J and Lake M (2006) Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Tantárgy neve: 

Bevezetés az archeometriába/ 

Természettudományi alapozó ismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT501RB 

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Dr. Kristály Ferenc, tudományos munkatárs 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: -. 

Óraszám/hét: 2 / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A kurzus célja, hogy az archeometria, mint komplex, interdiszciplináris kutatási terület és tudományág 

kialakulását, fejlődését, céljait, kategóriáit bemutassa. Bevezető jellegű alapismereteket nyújt, 

alapdefiníciókat közöl a régészeti lelőhelyek, objektumok, leletek műszaki és természettudományos 

vizsgálatairól, csoportosítva azokat a vizsgálandó anyagok (szerves, szervetlen, az utóbbin belül kőzetek, 

fémek, kerámiák, üvegek) és a vizsgálati módszerek fő jellege szerint. Bemutatja a különböző jellegű 

archeometriai vizsgálatok alapvető vizsgálati stratégiáját, lehetőségeit, illetve az egyes vizsgálati 

módszerek műszaki alapelveit. Mindezekkel párhuzamosan ásványtani, kőzettani, kémiai-fizikai és 

http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30
http://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php?read_from_session=no&szervezeti_egyseg_id=30


fémtani tudásukat bevezető jelleggel megteremtik és az alapvető szaknyelvezettel is megismerkednek. 

A kurzus által a hallgatók alapvető elméleti ismereteket szereznek a régészetet segítő archeometriai 

tevékenységekről, illetve az azzal összefüggő természettudományos alapösszefüggésekről és műszaki 

háttérről. Ezen ismeretanyag szükséges és hasznosítható attól függetlenül, hogy a hallgató később az 

Archeometria szakirányt választja-e, vagy sem. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület (anyagismeret, kémia, fémtan, 

ásványtan, stb.) szakmai problémáiról. Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.  

képesség: Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. Képes az 

információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. Képes 

felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

attitűd: Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására. Mérlegeli a problémák 

sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel 

való együttműködésre. Törekszik szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre. 

autonómia és felelősség:  
Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel. 

Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. (TB+KF) Az archeometria fogalma, tárgya, 

fejlődése, mai felosztása. Szakirodalom. Tantárgyi 

követelmények. 

2. (TB): Természettudományi alapozó ismeretek: 

Kémia, általános anyagszerkezet. 

3. (KF): Természettudományi alapozó ismeretek: 

ásvány- és kőzettan, kerámiák, üvegek (alapvető 

technológiák is) 

4. (TB): Természettudományi alapozó ismeretek: 

fémtan (alapfogalmak, technológiai alapismeretek)  

5. (KF): Lelőhelyek (előzetes) vizsgálati módszerei 

– geofizikai mérések 

6. (TB): Kémiai analitika az archeometriában (XRF, 

PGAA, PIXE)  

7. (TB): Kémiai analitika az archeometriában (AAS, 

ICP-AES, GD-OES, EDS, nedves kémia)  

8. (KF):  Ásványtani vizsgálatok (SEM+EDS, XRF, 

XRD) 

9. (KF): Ásványtani vizsgálatok (Raman, FTIR, 

UV-VIS) 

10. (TB): Anyagszerkezeti vizsgálatok, általános 

mikroszkópia. 

11. (TB): Anyagszerkezeti vizsgálatok, 

metallográfia.  

12. (TB): Laborlátogatások (mikroszkópia, 

metallográfia) 

13. (KF): Laborlátogatások (ásványtan) 

14. Ismétlés, elővizsga 

 

Gyakorlat: 

nincs külön gyakorlati foglalkozás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Beadandó félévközi dolgozat, valamely anyagfajtához (kőzet, kerámia, fém, üveg) kapcsolódó 

szakirodalom, kutatások feldolgozása 5-8 oldalban, szakirodalmi hivatkozásokkal. A dolgozatból 10 perces 

prezentáció készítése és előadása.  

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félévközi dolgozatra megajánlott jegy (jó és jeles) adható. Szóbeli vizsga, egy bizonyos anyagfajtához 

tartozó alapvető természettudományi ismeretekről, illetve a kapcsolódó archeometriai vizsgálati 

módszerekről. 

Az érdemjegy meghatározása: 

elégtelen: alapvető fogalmakkal sincs tisztában a vizsgázó, 

elégséges: alapvető fogalmakat ismeri a vizsgázó, de a gyakorlati alkalmazással kapcsolatban még vannak 

esetenként nagyobb tévedései a kérdések több, mint 50%-ában, 

közepes: alapvető fogalmakkal tisztában van a vizsgázó, a gyakorlati alkalmazásukat kisebb tévedésekkel 

már ismeri, de a konkrét esetek bizonyos részében vannak még tárgyi tévedései, 

jó: jól ismeri a tananyagot, ismeri az összefüggéseket, de nagyobb ívű rálátással, önálló konklúziók 



meghozatalához szükséges kreativitással a kérdések, esetek többségében még nem rendelkezik. . 

jeles: jól ismeri a tananyagot, ismeri és alkalmazza az összefüggéseket, képes mélyebb konklúziók 

felismerésére is. 

Kötelező irodalom: 

Renfrew, C. – Bahn, P.: Régészet – Elmélet, módszer, gyakorlat, Osiris kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963-

389-809-9 

Olsen S.L.: Scanning Electron Microscopy in Archaeology. British Archaeological Reports International 

Series 452. 1988. 

Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, 2010. ISBN 

978-963-88584-3-6 

Rapp G.: Archaeomineralogy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 (DOI 10.1007/978-3-540-78594-

1) 

Uda M. – Demortier G. – Nakai I.: X-rays for Archaeology. Springer-Verlag Dordrecht 2005, ISBN-13 

978-1-4020-3581-4 (e-book) 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Pollard, A. M. (ed.) 1999. Geoarchaeology. exploration, environments, resources. Geological Society, 

London, Special Publications, 165. 

M. Pollard - C. Heron: Archaeological Chemistry. Cambridge, 1996. 

Archeometriai Műhely publikációi: http://www.ace.hu/am/  

 

 

Tantárgy neve: 

Latin nyelv I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN103 

BTREGL103 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Nagy Gábor egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1. félév / ősz Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 / hét / 10 óra levelező Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

segíteni a hallgatót abban, hogy képes legyen valamelyest rendszerben látni a latin leíró nyelvtant. Az 

egyetlen terminus alatt heti 2*45 percben elsajátítható ismeretanyag nem terjedhet túl a morphológián, 

valamint a syntaxis alapjain (ide értve az alárendelő összetett mondatok fő fajtáit is). Optimális esetben a 

hallgató képessé válik latin kifejezések, szerkezetek, egyszerűbb mondatok felismerésére, nyelvtani 

jellegük azonosítására, majd (alkalmasint szótár segítségével) értelmezésükre. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a hallgató 

- ismerkedik a latin nyelv alapjaival 

- ismerkedik európai kulturális jelenségek nyelvi beágyazottságával 

képesség: a hallgató 

- gyakorolja a hatékonyabb kommunikálást írásban és szóban 

attitűd: a hallgató 

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét 

- önképzésre törekedik 

autonómia és felelősség:  
- nyitottabbá válik addig kevéssé ismert kultúra megismerésére 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Bevezetés; az igeragozás rendszere; coniugatio imperfecta indicativi activi 

2. coniugatio imperfecta indicativi passivi; a létige 

3. coniugatio perfecta; a participiumról 

4. declinatio (singularis) 

5. declinatio (pluralis) 

6. comparatio 

7. pronomina 

8. gerundium, supinum 

9. infinitivusos szerkezetek 

http://www.ace.hu/am/


10. participiális szerkezetek 

11. egyszerű mondatok 

12. mellérendelő összetételek 

13. alárendelő összetételek, a consecutio temporum alapjai 

14. a kurzus lezárása 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Minden óra elején rövid zh az előző óra anyagából. 50%-tól elégséges, 65%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-

tól jeles. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy az óra eleji zh-k eredményéből, valamint az órai munkából áll össze. Háromnál több 

hiányzás esetén nincs aláírás. 

Kötelező irodalom: 

Nagy Ferenc–Kováts Gyula–Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 1996. (https://www.scribd.com/document/147306642/Nagy-Kovats-Peter-Latin-

nyelvtan) 

P. Mayer Erika–Tegyey Imre: Gradus ad Parnassum. Tankönyvkiadó, Bp, 1989. 

Ajánlott irodalom: 

Catulli Veronensis liber. (Auctores Latini XV.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. 

Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Franklin Társulat, Bp., 1884. (http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi) 

 

Tantárgy neve: 

Kronológiai módszerek a régészetben 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN107 

BTREGL107 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a régészetben használt korhatározási módszerekkel. Ebben 

relatív és abszolút eljárásokról és mintavételi protokolljukról tanulnak, amelyek segítik a régész munkáját 

a régészeti leletekés lelőhelyek datálásában. A hallgatók a kurzus végeztével képesek lesznek önállóan 

eldönteni, hogy a terepen feltárt leletek, jelenségek és geológiai formációk milyen módszerekkel 

korszakolhatók. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
A régészeti leletek korhatározásának lehetőségei, módszerei, legfontosabb szakkifejezései és szakirodalma.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

1, Bevezetés 

2, Rétegtan 

3, Tipológia és szeriáció 

4, Éves növekedésű minták datálása 

5, Radiokarbon kormeghatározás I 

6, Radiokarbon kormeghatározás II 

7, OSL 

8, TL 

9, ESR 

10, U/Th 

11, Berillium 

12, Kalibráció 

https://www.scribd.com/document/147306642/Nagy-Kovats-Peter-Latin-nyelvtan
https://www.scribd.com/document/147306642/Nagy-Kovats-Peter-Latin-nyelvtan
http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi


13, Kronológia készítése 

14, Zárthelyi 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Zárthelyi dolgozat: egy relatív és egy abszolút korhatározási módszer ismertetése, 0-50% elégtelen, 51-

70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 
Aitken M.J.: Fizika és régészet. Akadémiai kiadó. 1982. 

Müller R. (Főszerk.). Régészeti kézikönyv. 4.9-11. fejezetek. 2011. 

Ilon G. (szerk.):  Panniculus 6. V. fejezet. 2002. 

Renfrew, C., Bahn, P.: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat.  I.4. fejezet, 1999. 

Sümegi P.: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai Szeged : JATEPress, 3.6. fejezet. 2003 

Walker, M.: Quaternary Dating Methods, John Wiley and Sons LTD, 2005. 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Rink, J.W et al ed.. Encyclopedia of scientific dating methods. Springer, 2015. 

Svingor É.: A C-14 kormeghatározás alapjai és problémái. Archeometriai Műhely 3, 2012, 135-146. 

 

Tantárgy neve: A régibb kőkor Tantárgy Neptun kódja: BTREGN101P 

BTREGL101P 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A régészet legkorábbi és egyben leghosszabb szakasza a régibb kőkor (2,5 millió évtől Kr.e. 10 ezerig). A 

kurzus során a hallgatók megtanulják a régibb kőkor szakaszait, régészeti kultúráit, a kultúrák jellemző 

maradványait és lelettípusait. A kurzus az ember megjelenésétől kezdve tárgyalja a régibb kőkort a termelő 

gazdálkodás kialakulásáig. Alapvetően a magyarországi régészeti lelőhelyeken keresztül történik a korszak 

bemutatása, minden magyarországi lelőhely bemutatása megtörténik, amelyhez az ismeretek átfogó 

elsajátítása érdekében az európai kutatás eredményeit is integrálom.    

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozódás az őskőkor kultúráiban, a legfontosabb szakkifejezések és szakirodalmak.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A régibb kőkor fogalma, magyarországi 

kutatástörténete, földtörténeti és időrendi helyzete, 

Magyarország általános geológiai és geomorfológiai 

viszonyai. 

2. Az alsó paleolitikum: Vértesszőlős. 

3. A magyarországi alsó paleolitikum eurázsiai 

kontextusban 

4. Középső paleolitikum: Moustérien, Taubachien. 

5. Középső paleolitikum: Bábonyien, Jankovichian. 

6. A középső-felső paleolit átmenet: Szeletai kultúra  

7. A magyarországi középső paleolitikum eurázsiai 

kontextusban 

8. A felső paleolitikum: Aurignacien 

9. A felső paleolitikum: Gravettien 

10. A felső paleolitikum: Korai Epigravetti 

11. A felső paleolitikum: Kései Epigravetti 

12. A magyarországi felső paleolitikum eurázsiai 

Gyakorlat: 

 



kontextusban 

13. Mezolitikum 

14. A magyarországi mezolitikum eurázsiai kontextusban 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Írásbeli vizsga, öt kérdés, 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% 

jeles. 

Kötelező irodalom: 

Baráz Cs. (szerk.): A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi ősember a Bükkben. Bükki Nemzeti 
Park, Eger. 2008. 
Gyenis Gy., Hevesi A., Kordos L., Mester Zs., Ringer Á., T. : Dobosi V. Emberelődök nyomában: 
Az őskőkor emlékei Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 2001. 
Kertész R.. : Kőkori vadászok (Mesolithic Hunters). A Jász Múzeum Évkönyve 1975–2000, 2001: 37–64. 

Lengyel, Gy.: Radiocarbon dates of the "Gravettian Entity" in Hungary. Praehistoria 9-10, 2009-2008, 

241-263. 

Lengyel, Gy : Reassessing the Middle and Late Upper Palaeolithic in Hungary. Acta Archaeologica 

Carpathica 51, 2016, 47-66. 

Mester, Zs.:. Excavations at Szeleta Cave before 1999: Methodology and overview. Praehistoria, 3. 2002, 

57–78.,  

Mester, Zs.: La production lithique à la station d'Érd (Hongrie). In Fülöp, É.; Cseh, J. (eds.), Die 
aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of 
Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Komárom-Esztergom 
County Museum Directorate, Tata, 2004. pp. 233–250. 
Mester, Zs.: Le Szélétien. In: Otte, Marcel (szerk.) Néandertal / Cro-Magnon – La Rencontre. 
Arles: Éditions Errance, 2014. pp. 149-188. 
Vértes L.: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Bp., 1965.  
 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Markó A.: Istállóskő revisited: Lithic artefacts and assemblages, sixty years after. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66, 2015, 5-38. 
Patou-Mathis, M., Vercoutère, C.,  Lengyel, G., Szolyák, P., Mester, Zs.: New interpretation of 
the Upper Palaeolithic human occupations at Istállóskő Cave (Bükk Mountains, Hungary). 
Eurasian Prehistory 13, 2016, 77-90. 
 
 

 

Tantárgy neve: A régibb kőkor Tantárgy Neptun kódja: BTREGN102P 

BTREGL102P 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra/ 10 óra levelezős Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A szeminárium A régibb kőkor előadás anyagára építve ismerteti meg a hallgatókat a korszak leleteinek 

feldolgozási módszereivel. Magyar és idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával kell a hallgatóknak 

bizonyosságot adni régészeti szövegértésükről, szintetizáló képességükről, fogalmazásról és 

dolgozatírásról. A félév során szemináriumi dolgozatot készítenek egy régészeti kultúráról, amelyben 

feldolgozzák annak kutatástörténetét, aktuális tudományos kérdéseit, és perspektívát kell mutatniuk új 

területek kutatására. A dolgozat készítésével gyakorolják a régibb kőkor kutatásában használatos 

dolgozatkészítési szabályokat, beleértve a szövegszerkesztést, adatok bemutatását, jegyzetelést, és 

bibliográfia készítését (amelyet a Tudományos dolgozatírás című kurzuson tanultak). 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozódás az őskőkor kultúráiban, a legfontosabb szakkifejezések és szakirodalmak.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 



Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség:  
Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. A régibb kőkor fogalma, magyarországi 

kutatástörténete, földtörténeti és időrendi helyzete, 

Magyarország általános geológiai és geomorfológiai 

viszonyai. 

2. Az alsó paleolitikum: Vértesszőlős. 

3. A magyarországi alsó paleolitikum eurázsiai 

kontextusban 

4. Középső paleolitikum: Moustérien, Taubachien. 

5. Középső paleolitikum: Bábonyien, Jankovichian. 

6. A középső-felső paleolit átmenet: Szeletai kultúra  

7. A magyarországi középső paleolitikum eurázsiai 

kontextusban 

8. A felső paleolitikum: Aurignacien 

9. A felső paleolitikum: Gravettien 

10. A felső paleolitikum: Korai Epigravetti 

11. A felső paleolitikum: Kései Epigravetti 

 

12. A magyarországi felső paleolitikum eurázsiai 

kontextusban 

13. Mezolitikum 

14. A magyarországi mezolitikum eurázsiai kontextusban 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Minden hallgatónak egy őskőkori régészeti kultúrát kell ismertetnie a megadott szakirodalom alapján, 

power point prezentáció formájában. Az aláírás megszerzésének a feltétele a rendszeres óralátogatás, az 

előadások megtartása, és a prezentáció dolgozat formájában történő leadása. A félév végi jegy az előadás, 

a dolgozat, és egy zárthelyi dolgozat eredményéből áll össze. A feladatokkal maximálisan 100 pont érhető 

el. Az előadás és a beadandó dolgozat 25 pontos, míg a zárthelyi 50 pontos. A félév végi jegy a három 

feladat pontszámaiból alakul ki: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-

100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Baráz Cs. (szerk.): A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi ősember a Bükkben. Bükki Nemzeti 
Park, Eger. 2008. 
Gyenis Gy., Hevesi A., Kordos L., Mester Zs., Ringer Á., T. : Dobosi V. Emberelődök nyomában: 
Az őskőkor emlékei Északkelet-Magyarországon. Miskolc, 2001. 
Kertész R.. : Kőkori vadászok (Mesolithic Hunters). A Jász Múzeum Évkönyve 1975–2000, 2001: 37–64. 

Lengyel, Gy.: Radiocarbon dates of the "Gravettian Entity" in Hungary. Praehistoria 9-10, 2009-2008, 

241-263. 

Lengyel, Gy : Reassessing the Middle and Late Upper Palaeolithic in Hungary. Acta Archaeologica 

Carpathica 51, 2016, 47-66. 

Mester, Zs.:. Excavations at Szeleta Cave before 1999: Methodology and overview. Praehistoria, 3. 2002, 

57–78.,  

Mester, Zs.: La production lithique à la station d'Érd (Hongrie). In Fülöp, É.; Cseh, J. (eds.), Die 
aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of 
Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Komárom-Esztergom 
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