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Régészet BA 1. évfolyam 2. félév 

Nyilatkozat 

A Régészet BA képzés keretén belül a szabadon választható tárgyak eseti tartalommal kerülnek meghirdetésre. 

Ha a tanszéknek futó kutatási projketje van azzal kapcsolatos tárgyat hirdetünk, ha az évfolyamnak kialakult 

érdeklődési köre van akkor abban a témában tartunk órát, ha Miskolcon tartózkodik valamely korszak 

specialistája akkor őt kérjük fel tömbösített órák adására és ha egyik variáció sem áll fent akkor a szabadon 

választható tárgy a hallgató által nem választott szakterület egyik az oktató által kijelölt tárgya lesz. Ennek 

értelmében e tárgyakhoz nem tudunk egységes tartalommal ellátott tantárgyi adatlapot kitölteni, hiszen a 

hallgató és a tanszék speciális igényeinek megfelelően döntünk mindig a tartalomról. 

 

        Pusztainé dt Fischl Klára 

 

Tantárgy neve: 

Történeti földrajz (Historical Geography) 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN201, BTREGL201 

Tárgyfelelős intézet: ME-BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. habil Tózsa-Rigó Attila 

Közreműködő oktató(k): Dr. habil Tózsa-Rigó Attila egy. adj. 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: 2 nappali / 10 óra levelező Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A történeti földrajz és a történeti ökológia definíciójának és szakterminológiájának ismertetése után a kurzus 

áttekinti az emberi történelemnek a fenti szakterületek szempontjából fontosabb korszakait, fordulópontjait. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató általános tájékozottsággal kell, hogy rendelkezzen a történeti földrajz és a történeti ökológia, 

valamint azoknak az előadás során érintett rokon-tudományterületiről, szakmai problémáiról, szakterminológiai 

bázisáról. 

képesség: A kollokvium során a hallgató képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Képes az 

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

felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: A kurzus jellegéből adódóan a hallgatónak mérlegelnie kell a problémák sokoldalú módszertani 

megközelítésének lehetőségét. 

autonómia és felelősség: A hallgatóknak képesnek kell lennie az előadás anyagai és a szakirodalom alapján 

önállóan kidolgoznia a tételsorban szereplő tételeket 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A történeti földrajz definíciós lehetőségei, feladatköre, tárgya. A történeti földrajz mint a 

történelem segédtudománya. Történeti ökológia. 

2. Európa és Ázsia vízrajza, Európa és Ázsia hegységrendszerei. Éghajlati övek, talajtípusok 

3. Folyóvölgyi öntözéses kultúrák. 

a.) A mezőgazdaság születése (áttérés a mezőgazdasági termelésre). Kr. e. 10.000 k.- Kr. e. 5-4000. Növények 

és állatok háziasítása. A Közel-Kelet első földművesei, a Termékeny Félhold területe. Mezopotámia: a síkságok 

betelepülése, egyszerű öntözéses kultúrák környezeti feltétele. 

b.) A mezőgazdaság intenzívvé válása. Igavonó állatok alkalmazása, az öntözés típusai és hatása (eróziós 

folyamatok). Kr. e. 4000 k.-Kr. e. 500 k 

c.) Mezopotámia, az első városok. Egyiptom, a Nílus-völgyi kultúra sajátosságai. Az Indus-völgyi civilizáció. 

4. a.) A bronzkori Európa. A keleti civilizációs „vívmányok” elterjedése. 
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A mediterráneumi civilizáció hajnala. 

b.) A hellén világ. A „görög” Anyaország főbb régiói, fontosabb városai. A polisz, mint jellegzetes 

településforma. Mezőgazdaság, kereskedelem. 

c.) A Római birodalom tartományai és népei. A civilizációs súlypont áthelyeződése Keletre: Bizánc. 

5. a.) A civilizációs súlypontok „keletre tolódása” a késő-ókorban / antik középkorban. A Bizánci 

birodalom történeti földrajza. Az állam hierarchiája, a mezőgazdaság, mint a termelés vezető ágazata, a városi 

kultúra hanyatlása. 

b.) Az iszlám „előretörésének” környezeti-, történeti földrajzi feltételei és körülményei. 

6. A sztyeppei népek történeti földrajza, a sztyeppe, mint élettér. Állattenyésztés és gabonatermesztés a 

Kárpátok keleti előterétől Mandzsúriáig terjedő száraz éghajlatú területsávon. Sztyeppei települések, sztyeppei 

nomádok. 

7. Kitekintés a prekolumbián kultúrák történeti földrajzára. A földművelés kezdetei Amerikában. Ökológiai 

sajátosságok, jellemző tápláléknövények. Korai civilizációk: az Andok kultúrái, Mezoamerika. Teotihuacán (Kr. 

u. 500-750), a mayák Kr. e. 300 k.-Kr. u. 16. sz. Az inka birodalom, Kr. u. 1300 k.-től. Az aztékok, Kr. u. 14-

16. sz. 

8. Európa demográfiai fejlődésének főbb szakaszai a középkorban (VI-XIV. sz.). Az Occidentalis 

jelentőségnövekedése. A nyugat-európai mezőgazdaság átalakulása, új művelési módok, a modernizáció 

technikai- és környezeti feltételei, következményei. 

9. A 9-14. századi demográfiai-, gazdasági- és társadalmi fejlődés történeti földrajzi vonatkozásai. Az 

urbanizáció a korai- és az érett középkorban. A középkori város, mint történeti modell kialakulása. Elméletek a 

városok kialakulására, a piac-, falu-, kontinuitás-, ökonomikus-, vár-, rezidenciális elmélet lehetséges ötvözése 

a természetföldrajzi tényezők figyelembe vételével. Városalaprajz és városkép. A városi ember térszemlélete, a 

polgári öntudat vizuális megnyilvánulása. 

10. Az ásványi lelőhelyek – az arany, ezüst, réz, higany, vas és só lelőhelyei, kitermelése és útjai. A faszén 

és a hamuzsír. Az erdőfogyatkozás és a fahiány. Érckitermelés és ércfeldolgozás. 

11. A „nagy” földrajzi felfedezések okai, főbb állomásai és következményei a kora újkori társadalmakra. A 

transzatlanti térség formálódása A prekapitalista gazdasági rendszer kialakulásának feltételei. 

12. Szőlőtermesztés és bortermelés. A mediterrán és a kontinentális szőlőművelési modellek. Európa jelen-

tős bortermelő régiói.  A szőlő és a bor szerepe a középkori és a kora újkori európai ember életében (gazdasági-

, társadalmi szerep, hatása a mindennapi életben) 

13. a.) Európa demográfiai súlypontjainak átalakulása a 18. század első felében. A mezőgazdasági forrada-

lom, mint az ipari forradalom előfeltételének kialakulása. Az európai mezőgazdasági struktúra változásai. 

b.) Az ipari forradalom közép- és hosszútáv hatásmechanizmusa. A transzatlanti térség történeti ökológiai 

folyamatai. 

14. Az újkori és a modern kori történeti régiók áttekintése. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: – 

kollokvium teljesítésének módja, értékelése: A hallgatóknak az előadások során ismertetett tételsor alapján 

szóbeli vizsgát kell tenni. Az ötfokozatú értékelés során figyelembe vett szempontok: szakterminológia pontos 

használata. A tétel tér- és időbeli kontextusba történő elhelyezése. A tétel felépítése a történeti földrajz elméleti 

alapjainak megfelelően (hosszútávú viszonyrendszerek alaptényezői, azok különböző megnyilvánulásai). 

Előadások során elhangzott tényanyag. Összefüggésrendszerek megértése és szóbeli prezentálása. 

Kötelező irodalom: 

Pounds, Norman J. G.: Európa történeti földrajza. Osiris Kiadó, Bp., 2003. 

Baker, Alan K. H.: Geography and History. Bridging the Divide. Cambridge University Press, 2003. 

(http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2003046037.pdf) 

Ajánlott irodalom: 

Klaniczay Tibor (szerk): Európa ezer éve. I-II. k. Osiris Kiadó, Bp. 2004. 

The Times – Rgészet Atlasz. Akadémiai Kiadó, Bp., 1994. 

Renes, Hans – VISSER, Sophie: Angewandte Historische Geographie: alte Methoden und neue Fragen. In: 

Kulturlandschaft in der Anwendung. Bund Heimat und Umwelt in Deutschland. Bonn, 2010. 51–59. Online: 

https://www.academia.edu/22586734/Angewandte_Historische_Geographie_alte_Methoden_und_neue_Fragen 

Topográfiai segédlet: 

A The Times Atlasz 1. köt., Világtörténelem / szerk. Geoffrey Barraclough és Norman Stone. 1992. 

Történelmi Világatlasz, Cartographia Bp., 1997. 

Internetes topográfiai segédlet: 

http://iam.classics.unc.edu 

Tájékozódás további nemzetközi szakirodalomhoz 
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http://www2.bsz-bw.de/bibscout/N/ND/ND8040-ND8570/ND.8160 

Baker, Alan K. H.: Megjegyzések a történeti geográfia és az Annales történeti iskola közötti kapcsolatról. In: 

Tímár Lajos (szerk.): A brit gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debre-

cen 1999, pp. 13-36. 

Benda Gyula: Történeti földrajz és geopolitika. Régió 1995/4, pp. 165-169. 

Bertényi Iván: A történelem segédtudományai. Bp., 1998. 

Bloch, Marc: A történész mestersége. Osiris, Bp., 1996. 

Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Ak. Kiad., Bp., 1996. 

Tímár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a társadalom. Az amerikai történeti földrajz néhány sajátos kutatási 

iránya. Történeti Szemle 1985/2, pp. 258-273 

Tímár Lajos: Témák és módszerek. A 18-19. századi brit gazdaság és társadalom történeti földrajzi 

perspektívában. In: Tímár Lajos (szerk.): A brit gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században. Kossuth 

Egyetemi Kiadó, Debrecen 1999, pp. 5-12. 

Bulla Béla: Hazai történeti földrajzunk múltja, jelene és feladatai. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése 

hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 73-106. 

Mendöl Tibor: Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre 

születése hatvanadik évfordulójának emlékére. Bp. 1938, pp. 312-334. 

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. MTA Történettudományi Intézet, História Könyvtár, Bp. 

1997, pp. 11-18. 

Hajdú Zoltán - T. Mérey Klára: A vonzáskörzet-kutatás történeti földrajzi kérdései. In:  

Győri Róbert: A magyar gazdaságföldrajz a két világháború között. In: NEMES NAGY József (szerk.): 

Geográfia az ezredfordulón. Regionális tudományi tanulmányok. 6. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, 

Bp. 2001. pp. 61–83. 

Győri Róbert: A magyar történeti földrajz a két világháború között. Földrajzi Közlemények 2002. (CXXVI. évf.) 

1–4. pp. 79–92. 

Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1490-1779 között. AETAS 1986. pp. 125-134. 

Rácz Lajos A tradícionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. AETAS pp. 180-194. 

 

Tantárgy neve: 

Bevezetés a Kárpát medence régészetébe 2 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN202, 

BTREGL202 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: Bevezetés a Kárpát medence 

régészetébe 1 

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 a Kárpát-medence régészetének történetével a római 

kor, a népvándorláskor, az Árpád-kor és a középkor tekintetében.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, 

módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos 

forrásokat. 

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, Császárkori barbarikum régészete 

3-4, Provinciális régészet 

Gyakorlat: 
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5-6, Germánok régészete 

7-8, Avarkor régészete 

9-10, Honfoglaláskor régészete 

11-12, Árpád-kor régészete 

13-14, Anyagismeret, múzeumlátogatás 

 

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  

Bóna István: A népvándorláskor és a korai középkor története Magyarországon. In: Magyarország története 

I. Szerk.: Székely György Budapest 1987, 265–373 

Pannonia régészeti kézikönyve. Szerk.:Fitz Jenő, Mócsy András, Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Gyulai Katalógusok 6. Szerk. Havassy Péter (Gyula 

1998) 147-174. 

Istvánovits, Eszter – Kulcsár, Valéria, Az első szarmaták az Alföldön. (Gondolatok a Kárpát-medencei jazig 

foglalásról) [The first Sarmatians in the Great Hungarian Plain. (Some notes on the Jazygian immigration 

into the Carpathian Basin)] NyJAMÉ XLVIII, 2006, 203-237. 

Kulcsár Valéria: A kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai. [The burial rite of the Sarmatians of 

the Carpathian Basin. Погребальный обряд сарматов Карпатского бассейна] Múzeumi Füzetek 49. 

Aszód 1998. 

A gepidák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Gyulai Katalógusok 7, 1999. 

Publius Cornelius Tacitus: De origine, situ, moribus ac populis Germanorum 

Germania. In: Tacitus összes művei. Fordította Borzsák István 

http://mek.oszk.hu/04300/04353/html/ 

Jordanes: A gótok eredete és tettei (De origine actibusque getarum). Brassó, 1904. 

http://mek.oszk.hu/16200/16211/16211.pdf 

 

Tantárgy neve: A népvándorláskor története és 

forrásai   

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN203, 

BTREGL203 

Tárgyfelelős intézet: Történettudományi Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Emőke 

Közreműködő oktató(k): Dr. Horváth Emőke 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus a IV-IX. századi európai történelmet vizsgálja, a gótok Római Birodalomba történő beengedésétől 

kezdve. Kitekint a vizigótok, az osztrogótok, a vandálok, a frankok és a langobardok népmozgásaira, az 

önálló barbár államok létrejöttére és ezen államok sajátos jegyeire. Külön hangsúlyt helyez a Kárpát-

medence helyzetére a tárgyalt periódusban, egyben áttekinti a témára vonatkozó legfontosabb írott 

forrásokat. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 

tudás:  
a hallgató 

- bevezetést kap a népvándorlákor történetébe és forrásaiba 

 

képesség:  
a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége, 

- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban 

https://antikva.hu/szerzo/fitz-jeno
https://antikva.hu/szerzo/mocsy-andras
https://antikva.hu/kiado/akademiai-kiado
http://mek.oszk.hu/04300/04353/html/
http://mek.oszk.hu/16200/16211/16211.pdf
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attitűd:  
a hallgató 

- érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak 

- kritikai attitűd fejlesztése 

 

autonómia és felelősség:  
a hallgató 

- tudatosan képviseli a történettudomány által alkalmazott módszereket 

- nyitott a sokszínű etnikai és felekezeti szempontok megértésére 

 

 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 

1. Bevezetés, a középkor fogalma, egyes korszakai, az antik örökség 

2. A római-barbár kapcsolatrendszer fázisai 

3. A germán népek  

4. A hunok 

5. A kereszténység a Római Birodalom és az arianizmus problémája 

6.  A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A gótok – a vizigótok 

7. A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A gótok – az osztrogótok 

8. A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A vandálok 

9. A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A langobardok 

10. A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A frankok – a Merovingok 

11. A jelentősebb barbár államalakulatok sajátos vonásai. A frankok – a Karolingok 

12. A társadalom és a jog a barbár államokban 

13. A kereszténység Pannóniában 

14. A gepidák a Kárpát-medencében 

 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: szóbeli vizsga az előre kiadott tételek és a megadott 

szakirodalom alapján. 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: szóbeli vizsga az előre kiadott tételek és 

a megadott szakirodalom alapján. 

 

 

Kötelező irodalom: 

 

Források: 

 

Iordanes: Getica: Budapest, 2001 

Paulus Diaconus: A langobárdok története. Budapest, 2012. 

Sz. Jonás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Budapest, 1999. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html 

 

Szakirodalom: 

 

Angi János ‒ Bárány Attila ‒ Orosz István ‒ Papp Imre ‒ Pósán László: Európa a korai középkorban. 

Multiplex Media ‒ Debrecen University Press, Debrecen, 1999. 

Bálint Csanád: Az ethnosz a kora középkorban. (A kutatás lehetőségei és problémái.) In: Századok 140. 

(2006), 277-346. 

Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest, 1993. 

Bury, J. B.: The Invasion of Europe by the Barbarians. Norton Library, 1967. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html
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Merrills, Andy H: Vandals, Romans and Berbers. New Perspectives on Late Antique North 

Africa.  Aldershot, 2004. 

A népvándorlás kora. http://www.regeszet.org.hu/images/regeszet2000/h_010.pdf 

Vajda László: A népvándorlások kérdéséhez. In: Századok 129. (1995)  

Hunok-gepidák-langobárdok. Szeged, Balassi Kiadó, 1993 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/hunok-gepidak/ch01s02.html) 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Szántó Richárd (szerk.): Középkori egyetemes történelem: Segédlet szemináriumi- és szakdolgozat 

készítéséhez (http://vmek.oszk.hu/04800/04818/04818.pdf) 

Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Budapest, 2001.  

Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. I.  Budapest, 1996. 

Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története I. Budapest, 1986.  

 

 

Tantárgy neve: Régészeti módszertan Tantárgy Neptun kódja: BTREGN204 

BTREGL204 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 2 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) 

Minden tudományágat az alkalmazott módszerei azonosítanak, s így a régészetnek, mint önálló 

tudományágnak, is megvannak a saját módszerei. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a régészeti 

lelőhelyek szakszerű feldolgozásához és értékeléséhez használt kutatási módszerekkel. A témakörök a terepi 

munkától a szakcikk írásig tárgyalják a régészeti munkamódszert. A hallgatók a kurzus végeztével átlátják, 

hogy a különböző kutatási módszerek milyen kérdésekre adnak adekvát választ. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
A régészetben használt kutatási módszerek lehetőségei, 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: 

1. A régészeti módszerek és módszertan születése. 

2. Kartográfiai alapismeretek  

3. Lelőhely-felderítés 

4. Rétegtan 

5. Ásatási módszerek 

6. A régészeti dokumentálás 

7.  Lelőhely képző és alakító folyamatok 

8.  Korhatározási módszerek 

9.  Térinformatika. 

10. Archeometria 

Gyakorlat: 

 

http://www.regeszet.org.hu/images/regeszet2000/h_010.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/hunok-gepidak/ch01s02.html
http://vmek.oszk.hu/04800/04818/04818.pdf
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11. Kísérleti régészet 

12. Környezetrégészet 

13. Régészeti adatfeldolgozás 

14. Régészeti dolgozatírás 

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: 

Drewett, P.L.: Field Archaeology: An Introduction. UCL press, 1999. 

Ilon G. (Szerk): A régésztechnikus kézikönyve I. Panniculus 6. Szombathely, 2002. 

Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. KÖSZ tudományos-népszerűsítő füzetei 2. Budapest, 2010. 

Müller R. (Főszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, 2011. 

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

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

T. Biró K.. Archeometriai adatok értelmezése, Gesta 2010, 4-9  

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Gamble, C.: Archaeology, the basics. Routledge. 2008. 

Visy Zs. (Főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón . Budapest,2003. 

 

Tantárgy neve: 

Neolitikum 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN201P, 

BTREGL201P 

Tárgyfelelős intézet: TTI ŐRT 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 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) 

Az előadáson kronológiai sorrendben tárgyaljuk a Kárpát medence Kr. e. 6000-4500 közötti kultúrák tárgyi 

hagyatékát, különös tekintettel a neolitizáció folyamatának állomásaira, településtörténeti és 

társadalomtörténeti problémákra. A fontosabb lelőhelyek kutatástörténetét, a jelenleg is folyó ásatásokat és 

az időrend szempontjából nélkülözhetetlen, új módszerekkel történt feldolgozásokat is tárgyaljuk. 

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.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

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

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, Neolitizáció fogalma, kialakulása 

2, Mezolitikum mint alap? 

3, Alföld korai neolitikuma 

4, Dunántúl korai neolitikuma 

5, Vk kialakulása, adaptáció, migráció 

6, Alföld Vonaldíszes csoportjai 

7, Dunántúl vonaldíszes csoportjai 

8, Vinča kultúra és hazai szerepe 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik az 

előadás témájával tartalmát illetően) 

http://www.regeszet.org.hu/images/regeszet2000/h_000.pdf
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9, Későneolitikum kialakulása 

10, Tell fogalma és értelmezési lehetőségei 

11, Alföld későneolitikuma 

12, Dunántúl későneolitikuma 

13, Anyagismeret 

14, Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

szóbeli vizsga, 5 fokozatú értékelés 

anyagismeret beugró 

Kötelező irodalom: 

Alltag und Religion. Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Hrsg.: Meier-Arendt, W. Frankfurt am Main 1990 (=The 

Late neolithic of the Tisza region. Ed.: Tálas L. Budapest–Szolnok 1987) 

Kalicz N. – Makkay J.: Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene. StudArch 7, Budapest 

1977 

Alasdair Whittle (ed.). The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain: investigations of the Körös culture 

site of Ecsegfalva 23, County Békés (Varia Archaeologica Hungarica XXI). 2007: Budapest: Archaeological 

Institute of the Hungarian Academy of Sciences & Cardiff: School of History and Archaeology, University 

of Cardiff; 978-963-7391-90-3 both volumes; 978-963-7391-91-0 vol. I; 978-963-7391-92-7 vol. II; 

N. Kalicz: The early phases of the Neolithic in Western Hungary (Transdanubia). Poročilo XXI (1993) 85-

135. 

Zsuzsanna Siklósi: Traces of Social Inequality during the Late Neolithic in the Eastern Carpathian 

Basin.  L'Harmattan / Eötvös Loránd University, Institute of Archaeological Sciences, Budapest, 

2013. ISBN: 9789632367781 

Bánffy, E.: The 6th Millennium Boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European 

transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement).Varia Arch.Hung.15. Budapest 2004 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Bertók Gábor-Gáti Csilla: Régi idők új módszerek. Budapest-Pécs, Archeolingua 2014 

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

Magyar régészet az ezredfordulón.  Budapest 2003 – megfelelő fejezetek 

Raczky P.-Anders A.-Sebők K.: Újkőkori ház kísérleti rekonstrukciója Polgár-Csőszhalom településről. 

Ősrégészeti Levelek 7 (2005) 24-49 

L. Domboroczki: The symbolism of  triangular ALP heads. Agria XLI 2005, 18-44. 

 

Tantárgy neve: 

Neolitikum szeminárium és anyagismeret 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN202P, 

BTREGL202P 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: — 

Óraszám/hét: szeminárium, heti 2 óra/ 10 óra 

levelezős 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A félév során a hallgatók az azonos című előadás törzsanyagához kapcsolódóan elsősorban önálló 

feldolgozómunka eredményeként mélyebben megismerkednek 1-1 neolitikus lelőhely kutatástörténetével, 

leletanyagával, és szerepével a korszak megítélésében. Az órai tematika keretében belül a Herman Ottó 

Múzeum leletanyagából anyagismeretei oktatásban is részesülnek a hallgatók 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, 

módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát 

képesség:  

https://moly.hu/alkotok/zsuzsanna-siklosi
https://moly.hu/kiadok/l-harmattan
https://moly.hu/kiadok/eotvos-lorand-university-institute-of-archaeological-sciences
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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:  
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: 

 
Gyakorlat: 

1, Követelményrendszer megbeszélése, referátumok 

kiadása, irodalmi tájékoztató 

2, Ecsegfalva 23 

3, Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb 

4, KEBAÖB 

5, Füzesabony-Gubakút 

6, Mezőkövesd-Mocsolyás 

7, Balatonszárszó-Kiseredi dűlő 

8, Szécsény-Ültetés 

9, Polgár-Csőszhalom 

10, Lengyeli körárkok problémája 

11, Alsónyék-Bátaszék 

12-13, Anyagismeret 

14, Összefoglalás 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

óra eleji Zh megadott irodalom alapján, prezentáció készítése egy lelőhelyről 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

félévi zh-k átlaga + prezentáció jegye + óraközi aktivitás értékelése 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

T. Marton, K. Oross: Reconstructing Space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in 

Central Transdanubia. In: Interactions between different models of neolithisation  north  of the Central 

European Agro-Ecological Barrier. Ed.: J. K. Kozłowski. Kralow 2009, 51-74. 

Alasdair Whittle (ed.). The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain: investigations of the Körös culture 

site of Ecsegfalva 23, County Békés (Varia Archaeologica Hungarica XXI). 2007: Budapest: Archaeological 

Institute of the Hungarian Academy of Sciences & Cardiff: School of History and Archaeology, University 

of Cardiff; 978-963-7391-90-3 both volumes; 978-963-7391-91-0 vol. I; 978-963-7391-92-7 vol. II; 

L. Domboróczki: Settlement structures of the Alfold Linear Pottery Culture (ALPC) in Heves County (North-

Eastern Hungary): Development models and historical reconstructions on micro, meso and macro levels. In: 

Janusz K. Kozlowski (ed-) Interaction Between Different Modells of Neolithization Noth of the Central 

European Ago-Ecological Barrier. Polska Akademia Umiejetnosci Prace Komisji Prehistorii Karpat 5. 

Krakow.2009. 75-127. 

Raczky P. Anders A.: Tér- és időszemlélet az újkőkorban. Polgár-csőszhalom ásatási megfigyelései. In: 

Régészeti dimenziók. Szerk.  Anders A., Szabó M., Raczky P. 2009, 75-92. 

Bánffy, E.: The 6th Millennium Boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European 

transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement).Varia Arch.Hung.15. Budapest 2004 

Kalicz N. – Koós Judit: Mezőkövesd-Mocsolyás. BAZ Megye Régészeti emlékei 9. 

Bertók Gábor-Gáti Csilla: Régi idők új módszerek. Budapest-Pécs, Archeolingua 2014 

Alsónyék-Bátaszék BRGK 94, 2013 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

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

Magyar régészet az ezredfordulón.  Budapest 2003 – megfelelő fejezetek 

Raczky P.-Anders A.-Sebők K.: Újkőkori ház kísérleti rekonstrukciója Polgár-Csőszhalom településről. 

Ősrégészeti Levelek 7 (2005) 24-49 

L. Domboroczki: The symbolism of  triangular ALP heads. Agria XLI 2005, 18-44. 
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Tantárgy neve: Kőeszköz technológia Tantárgy Neptun kódja: BTREGN203P 

BTREGL203P 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 2 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 az őskorban használt kőeszközök készítésének technológiai folyamatait ismerteti az 

őskőkortól a vaskorig. A hallgatók elsajátítják az elméleten túl gyakorlatban is láthatják az alapvető 

kőeszközkészítési eljárásokat, és ezeket maguk is elsajátíthatják. Megtanulják, hogy mely eljárások korszak- 

és kultúra specifikusak. A gyakorlat során régészeti régészeti és kísérleti régészeti anyagokon sajátítják el a 

technológiai jegyek felismerését, adatrögzítését, analitikai módszereit, és összegző leírását.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Tájékozódás a pattintott kőből készült régészeti leletek feldolgozásának lehetőségeiben, módszereinek 

elsajátítása, legfontosabb szakkifejezések és a szakirodalom ismerete.  

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. Pattintott kőeszköz nyersanyagok 

2. A kőpattintás alapjai, pattintási stigmák felisme-

rése 

3. Pattintott kőeszközök leírása 

4. Alsó paleolit pattintási technológia I 

5. Alsó paleolit pattintási technológia II 

6. Középső paleolit pattintási technológia I 

7.  Középső paleolit pattintási technológia II 

8.  Középső paleolit pattintási technológia III 

9.  Felső paleolit pattintási technológia I 

10. Felső paleolit pattintási technológia II 

11. Epipaleolit és mezolit paleolit pattintási techno-

lógia 

12. A fiatalabb őskor  pattintási technológiái 

13. Technológiaia adatok rendszerezése és értelme-

zése 

14. Zárthelyi dolgozat 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Zárthelyi dolgozat: egy kísérleti-régészeti pattintott leletegyüttes technológiai feldolgozása, 0-50% 

elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Holló Zs., Lengyel Gy., Mester Zs., Szolyák P.: Egy pattintott kőeszköz vizsgálata. Magyar kifejezések a 

technológiai vizsgálatokhoz 3. Ősrégészeti Levelek 6, 2004, 62-80. Budapest 
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Holló Zs., Lengyel Gy., Mester Zs..: Egy pattintott kőeszköz elkészítése: rendszer és technika. Magyar 

kifejezések a technológiai vizsgálatokhoz II. Ősrégészeti Levelek 4, 2002, 98-104. Budapest 

Holló Zs., Lengyel Gy., Mester Zs..: Egy pattintott kőeszköz életútja. Magyar kifejezések a technológiai 

vizsgálatokhoz I. Ősrégészeti Levelek 3, 2001, 51-57. Budapest 

Inizan, M.–L., Reduron–Ballinger, M., Roche H., Tixier, J.: Technology and Terminology of Knapped 

Stone. Meudon: CREP, Nanterre. 1999 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Antoni J.: Útmutató a csiszolt kőeszközök világához Újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra 

eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából. AZ MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4. 

2012 

Tixier J. : A method for the study of stone tools, ArchéoLogique 4. Centre National de Recherche 

Archéologique Musée National d’Histoire et d’Art, Luxemburg. 2012. 

 

 

Tantárgy neve: 

Ásvány- és kőzettan  
Tantárgy Neptun kódja:  
MFFATREGN201A, MFFATREGL201A, 

MFFATREGN2, MFFATREGL202A 

Tárgyfelelős intézet: Ásványtan-Földtani Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: dr. Szakáll Sándor, DSc, tanszékvezető egy. tanár 

Közreműködő oktató(k): dr. Kristály Ferenc, PhD, tudományos főmunkatárs 

Javasolt félév: 2. félév  Előfeltétel: -  

Óraszám/hét: 2 ea. + 2 gyak./ 2x 10 óra levelező Számonkérés módja: félév végén kollokvium; 

gyakorlatokon 3 zárthelyi  

Kreditpont: 4  Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
Megismertetni a hallgatókat a földkéreg anyagát felépítő legfontosabb ásványokkal és kőzetekkel, azok 

morfológiai, szöveti, fizikai és kémiai jellegzetességeivel, legfontosabb kárpáti lelőhelyeikkel, illetve ke-

letkezésük és átalakulásuk törvényszerűségeivel. Közülük külön kiemelni azokat, melyeket az ember a tör-

ténelem során különböző célokra hasznosított. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: tájékozott az ásvány-kőzettan általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb 

szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a tárgy különböző természettudományos módszereiben 

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: Hitelesen közvetíti a társadalom számára az ásvány-kőzettan gondolkodásmódját és tudományos 

eredményeit 

autonómia és felelősség: Hatékonyan együttműködik az ásvány-kőzettan területéhez kapcsolódó hazai és 

nemzetközi szakmai közösségekkel. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1) Az ásvány- és kőzettan helye és kapcsolatai a természettudományok rendszerében. 

2) Kristálymorfológiai alapok, kristályrendszerek, a kristályok összenövései. 

3) Kristálykémiai alapok, kötéstípusok, koordináció, rácstípusok, izomorfia, polimorfia. 

4) Kristályfizikai alapok, mechanikai, elektromos, hőtani és optikai tulajdonságok. 

5) Az ásványrendszertan alapjai; a legfontosabb terméselemek és szulfidok. 

6) A legfontosabb halogenidek, oxidok és karbonátok. 

7) A legfontosabb szulfátok és foszfátok-arzenátok. 

8) A legfontosabb szilikátok I. 

9) A legfontosabb szilikátok II.  

10) A kőzetek csoportosításának különböző szempontjai. Elhelyezkedésük és keletkezésük törvényszerűsé-

gei a földkéregben. 

11) A magmás kőzetek keletkezése, legfontosabb típusok, ásványos és kémiai összetételük és szövetük.  

12) A metamorf kőzetek keletkezése, legfontosabb típusok, ásványos és kémiai összetételük, szövetük. 

13) Az üledékes kőzetek keletkezése, legfontosabb típusok, ásványos és kémiai összetételük, szövetük I. 
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14) Az üledékes kőzetek keletkezése, legfontosabb típusok, ásványos és kémiai összetételük, szövetük II. 

Előadás: 

A tematikának megfelelően hetente kerül 

bemutatásra egy-egy téma az előadásokon ppt 

segítségével 

Gyakorlat: 

Az előadással összhangban, hetente hasonló 

tematikában kerül bemutatásra egy-egy téma, 

bőséges gyakorlati szemléltetéssel, a gyakorló 

ásvány- és kőzetgyűjtemény anyagának 

tanulmányozásával 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

3 db. zárthelyi dolgozat elkészítése 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A 3 db. zárthelyi dolgozatnak minimum 50%-os teljesítményt el kell érni. Ez az alapja az aláírásnak és a 

vizsgára jelentkezésnek. 

Kötelező irodalom: 

Szakáll S. (2012): Ásvány- és kőzettani alapismeretek (digitális jegyzet). Miskolci Egyetem 

(digitalisegyetem.hu) 

Pellant, Ch. (2002): Rocks and Minerals (Smithsonian Handbooks). Washington, Smithsonian Institute. 

Ajánlott irodalom:  
Pápay L.: Kristályok, ásványok, kőzetek. Egyetemi jegyzet. JATE, Szeged. 

Szakáll S.: Barangolás az ásványok világában. Tóth Kiadó. Debrecen. 

Rapp, G.(2002): Archaeomineralogy. Springer Verlag. 

 

Tantárgy neve: 

Archeometallurgia 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN203A 

BTREGL203A 

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: - 

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

Kreditpont: 3. Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

Az archeometallurgia, mint relatíve új kutatási terület és tudományág komplex tevékenységeinek definiálása, 

szervezeteinek bemutatása mellett a kurzus magába foglalja a fémelőállítás és feldolgozás kezdetektől a 17-

18. századig tartó – a Kárpát-medencére fókuszált - technikájának, metallurgiai, fémkezelési és fémalakítási 

folyamatainak, tevékenységeinek, eszközeinek, anyagainak műszaki jellegű prezentálását, illetve az ehhez 

kapcsolódó régészeti vonatkozásokat, különös tekintettel a vonatkozó iparrégészeti leletekre, lelőhelyekre. 

A kurzus különös tekintettel van a korabeli metallurgiai-fémalakítási technikák, az előkerült leletek 

iparrégészeti, ipartörténeti vonatkozásainak, illetve a régészeti emlékek műszaki vizsgálatainak egységes és 

speciális aspektusok szerinti megközelítésére, tárgyalására. 

A tárgy a réz és ötvözetei, illetve az ón, ólom, arany, ezüst és természetesen a vas archeometallurgiáját 

tárgyalja. Külön hangsúlyt fektet a műhelyek, kemencék, eszközök, illetve az alapanyagok, termékek, 

melléktermékek definiálására, bemutatására, a tárgyalt fémek korabeli metallurgiai sajátosságainak 

változására térben és időben. Kitér a fémfeldolgozás, felhasználási területek, szállítás-elosztás, 

újrafelhasználás témaköreire is.   

A tárgy keretében a régészhallgatók alapvető ismereteket szereznek az egyes fémfajták, ötvözetek 

definiálásával, tulajdonságaival kapcsolatosan. Megismerik az egyes fémtechnológiák (kohósítás, alakítás, 

öntés, stb.) alapvető technikai jellemzőit, technológiai fejlődését. Teljes képet kapnak az egyes fémek 

előállításához, alakításához, felhasználásához kapcsolódó régészeti objektumok, leletek csoportjairól, azok 

tulajdonságairól.   

Fejlesztendő kompetenciák: 

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

fémtechnológiák) 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.  

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
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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. Az archeometallurgia fogalma, definiálása - mint 

relatíve új kutatási és tudományterület - létrejötte, 

szervezeti-szerkezeti fejlődése, alapvető 

tevékenységi területei.  

2. Az archeometallurgia tudománytörténete 

hazánkban, nemzetközi szerveződései, 

szakirodalma. Magyarországi tudomány- és 

kutatástörténet. Nemzetközi szerveződések és az 

archeometallurgia szakirodalma. 

3. A réz előállításának, megmunkálásának technikái 

a kezdetektől a 18. századig. A termésréz 

megmunkálása, lágyítása, a réz kiolvasztása 

érceiből. A rézkohászat és ötvözés korabeli technikai 

megoldásai, fejlődése a rézalapú ötvözetek – 

kiemelten a bronzok – aspektusából. 

4. A réz alakításának, finommegmunkálásának 

technológiai fejlődése. A rézötvözetek felhasználása, 

a bronzöntés korabeli technikája, technológiája. 

5. Az ón archeometallurgiája. Technikai-

technológiai fejlődés, előállítás-felhasználás, 

kapcsolódó régészeti leletek. 

6. Az ólom és nemesfémek (ezüst, arany) 

archeometallurgiája. Technikai-technológiai 

fejlődés, előállítás-felhasználás, kapcsolódó 

régészeti leletek. 

7. A vas használatának és kohászatának kezdete és 

elterjedése. A direkt eljárás lényege. A vaskor 

technikája. 

8. Vaskohászat a római kori és a korai középkori 

Európában. A Kárpát-medence középkori 

vaskohászata. 

9. A bucakemencék típusai Európában és a Kárpát-

medencében. Alapvető felépítési és működési 

jellemzők.  

10. Az indirekt eljárás kialakulása és elterjedése. 

Okok és következmények. Alapvető változások a 

technológiában. Késő középkori vízkerekes 

bucakemencék, hámorok, massák, az első faszenes 

nagyolvasztók. 

11. Vasművesség, kovácsolás a kezdetektől a késő 

középkorig (kovácsműhelyek, kovácsszerszámok, 

technológia). Régészeti vonatkozások. 

12. Filmvetítés, múzeumlátogatás. 

13. Zárthelyi dolgozat 

14. Ismétlés, elővizsga. 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik az 

előadás témájával tartalmát illetően) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Zárthelyi dolgozat megírása az aláírásért, amely 20 tesztkérdésből (3 lehetséges válaszból 1 jó kiválasztása) 

és egy esszékérdésből áll. Aláírás adható 11 helyes választól és az esszékérdés alapvető definíciók szintjéig 

való kidolgozására. 

file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612414
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612414
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612414
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612415
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612415
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612416
file:///C:/Users/Bea/Documents/ADMIN/tortszak/2018-TANREND-TÁRGYJEGYZŐK/TÁRGYLEÍRÁSOK%20-%20OKTATÓNKÉNT/4%20BA%20Régészet%20-%20tárgyleírások/BTREGN203A_BTREGL203A.docx%23_Toc381612416
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Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A vizsga szóbeli, amelyen előre megadott tételsorból a vizsgázó egy tételt húz, amelyből rövid felkészülés 

után beszámol. A vizsgáztató az érdemjegy eldöntése érdekében a többi témakörhöz kapcsolódó kérdéseket 

is feltehet. 

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. 

Megajánlott jegy a zárthelyi dolgozat alapján adható (jó vagy jeles). 

Kötelező irodalom: 

Török B.: Archeometallurgia. Miskolci Egyetem, 2014. digitális tananyag. ISBN 978-963-358-065-3 

Tylecote, R.F.: A History of Metallurgy. The Institute of Materials. London. The Bath Press, Avon. 1992. 

ISBN 1-902653-79-3 

Renfrew, C. – Bahn, P.: Régészet – Elmélet, módszer, gyakorlat (Archeometallurgia p. 323-333.), Osiris 

kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963-389-809-9 

Roberts, B.W. – Thornton C.P.: Archaeometallurgy in Global Perspective. Methods and Syntheses. Springer 

NewYork Heidelberg Dordrecht London ISBN 978-1-4614-9016-6 ISBN 978-1-4614-9017-3 

(eBook) 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Bayley, J. – Dungworth, D. – Paynter, S. (eds.): Archaeometallurgy. Centre for Archaeology Guidelines. 

English Heritage, London, 2001/1. 

Gömöri J.: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában (Magyarország 

iparrégészeti lelőhelykatasztere I. Vasművesség); Sopron, 2000. ISBN 963-005-522-8 

Buchwald V.F.: Iron and steel in ancient times. Historisk-filosofiske Skrifter 29, Academy of Sciences and 

Letters, Copenhagen, 2005. ISBN 87-7304-308-7 

Pleiner, R.: Iron In Archaeology – The European Bloomery Smelters. Archeologickỳ ústav AV ČR, Praha, 

2000. ISBN 80-86124-26-6 

Hauptmann A.: The Archaeometallurgy of Copper. Natural Science in Archaeology, Springer, Berlin, 

Heidelberg 2000. ISBN 978-3-540-72237-3  

 

Tantárgy neve: 

Archeometallurgia 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN204A, 

BTREGL204A  

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

Az archeometallurgia előadás kurzus tananyagához kapcsolódva, annak tematikájával párhuzamosan a 

gyakorlatok tárgya szakirodalom kutatása és feldolgozása, illetve korabeli fémtechnológiákhoz kapcsolódó 

forrásfeldolgozás, forrásértelmezés. 

A szakirodalom feldolgozásában külön hangsúlyt kap az átfogó, illetve fémfajtánként, vagy korszakonként 

tematizált anyagok feldolgozása, valamint az egyes nevezetesebb régészeti esettanulmányok bemutatása és 

elemzése. A gyakorlatokon ezen kívül az archeometallurgiához kapcsolódó konkrét lelőhelyek, objektumok, 

leletek megismerése, az egyes leletfajták technológiánkénti és korszakonkénti csoportosítása, részben önálló 

munka keretében való feldolgozása is történik. 

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
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A tárgy keretében a régészhallgatók alapvető gyakorlati tudást szereznek az egyes fémfajták, ötvözetek 

definiálásával, tulajdonságaival kapcsolatosan. Megismerik az egyes fémtechnológiákhoz kapcsolható 

régészeti leleteket. Teljes képet kapnak az egyes fémek előállításához, alakításához, felhasználásához 

kapcsolódó régészeti objektumok, leletek csoportjairól, azok tulajdonságairól.   

Fejlesztendő kompetenciák: 

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

fémtechnológiák) 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: 

A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma 

félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható 

módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 

Gyakorlat: 

1. A fémelőállítás, fémhasználat és az egyes 

régészeti korok összefüggése Európában és a világ 

különböző területein. 

2. Régészeti leletek, illetve kutatási-vizsgálati 

lehetőségek, módszerek a réz és ötvözetei 

archeometallurgiájában. 

3. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a réz és rézötvözetek 

archeometallurgiájában (rézkor és bronzkor) 

4. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a réz és rézötvözetek 

archeometallurgiájában (vaskor, római kor és korai 

középkor) 

5. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a réz és rézötvözetek 

archeometallurgiájában (érett és késői középkor, 

újkor) 

6. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük az ón és ólom 

archeometallurgiájában (a kezdetektől a 17. 

századig) 

7. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a nemesfémek (arany 

és ezüst) archeometallurgiájában (a kezdetektől a 17. 

századig) 

8. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a vas 

archeometallurgiájában (a vaskor kezdetétől a római 

kor végéig) 

9. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a vas 

archeometallurgiájában (középkor) 

10. A korabeli vaskohászat régészeti emlékei: alap- 

és segédanyagok (érc, faszén, mészkő), faszénégető 

boksák, ércpörkölők, bucakemence maradványok, 

fúvókák, mellfal-darabok, műhelygödrök. 

11. A korabeli vaskohászat régészeti emlékei: salak- 

és bucadarabok, újraizzító tűzhelyek. A középkori 
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bucakemencés eljárás technikája, jellemző 

folyamatai. 

12. Nevezetes lelőhelyek azok jellemző leletei, 

feldolgozásuk és értelmezésük a vas 

archeometallurgiájában (újkor) 

13. Rekonstrukciós kísérleti és kutatási lehetőségek, 

törekvések, projektek a vas és a réz 

archeometallurgiájának témakörében. 

14. Féléves dolgozat prezentációja, ismétlés. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Beadandó félévközi dolgozat, amelynek témája előre megadott archeometallurgiai témakörökből kerülhet 

kiválasztásra. A téma esszé jellegű kidolgozása, kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával, releváns 

kutatások beépítésével 8-10 oldalban, (+ illusztráció és hivatkozások). A dolgozatból 10-15 perces 

prezentáció készítése és előadása az utolsó gyakorlaton.  

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félévközi dolgozat és prezentáció minősége és az előadásokon írt zárthelyi dolgozat együttes értékelése 

60-40%-os súlyozással. 

Török B.: Archeometallurgia. Miskolci Egyetem, 2014. digitális tananyag. ISBN 978-963-358-065-3 

Tylecote, R.F.: A History of Metallurgy. The Institute of Materials. London. The Bath Press, Avon. 1992. 

ISBN 1-902653-79-3 

Renfrew, C. – Bahn, P.: Régészet – Elmélet, módszer, gyakorlat (Archeometallurgia p. 323-333.), Osiris 

kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963-389-809-9 

Roberts, B.W. – Thornton C.P.: Archaeometallurgy in Global Perspective. Methods and Syntheses. Springer 

NewYork Heidelberg Dordrecht London ISBN 978-1-4614-9016-6 ISBN 978-1-4614-9017-3 

(eBook) 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Bayley, J. – Dungworth, D. – Paynter, S. (eds.): Archaeometallurgy. Centre for Archaeology Guidelines. 

English Heritage, London, 2001/1. 

Agricola, G.: De re metallica Libri XII (Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról, 1556); az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadványa, Műszaki Könyvkiadó, Franklin Nyomda, 

Budapest, é.n. 

Gömöri J.: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában (Magyarország 

iparrégészeti lelőhelykatasztere I. Vasművesség); Sopron, 2000. ISBN 963-005-522-8 

Buchwald V.F.: Iron and steel in ancient times. Historisk-filosofiske Skrifter 29, Academy of Sciences and 

Letters, Copenhagen, 2005. ISBN 87-7304-308-7 

Pleiner, R.: Iron In Archaeology – The European Bloomery Smelters. Archeologickỳ ústav AV ČR, Praha, 

2000. ISBN 80-86124-26-6 

Hauptmann A.: The Archaeometallurgy of Copper. Natural Science in Archaeology, Springer, Berlin, 

Heidelberg 2000. ISBN 978-3-540-72237-3 

 

Tantárgy neve: 

Régészeti topográfia 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN201N 

BTREGL201N 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr Lengyel György, egyetemi adjunktus 

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

Javasolt félév: 1 Előfeltétel: — 

Óraszám/hét: előadás, heti 2 óra nappali/ 10 óra 

levelező 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A hallgató tisztában legyen a régészeti topográfia fogalmával, és annak kutatási módszereivel, ismerje a 

felhasználható adatbázisokat, múzeumi adattári forrásokat. Ismerje a topográfia alkalmazásához szükséges 

alapvető földrajzi fogalmakat, igazodjon el terepen térkép segítségével. Használni tudja a Forster központ 

közhiteles Országos Régészeti Adatbázisát. Ismerje a topográfiai kutatások alapvető irodalmát és a legújabb 

és legjelentősebb esettanulmányokat. 
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Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, 

ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző 

természettudományos módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit 

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:  
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. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 

 

Gyakorlat: 

1, Topográfia fogalma, felhasználása a 

régészetben 

2, Térképi források, adatbázisok 

3, Magyar topográfiai kutatások története 

4, Megyei/járási topográfiai kötetek bemutatása  

5, Topográfiai esettanulmányok 1 

6, Topográfiai esettanulmányok 2 

7, Topográfiai esettanulmányok 3 

8, Topográfiai esettanulmányok 4 

9, Topográfiai esettanulmányok 5 

10, Topográfiai esettanulmányok 6 

11,BAZ megye topográfiai adottságai 

12, Tanult anyag terepi hasznosítása 

13, Tanult anyag terepi hasznosítása 

14, Zh dolgozat 

  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

órai aktivitás, házi feladatok elkészítése, Zh dolgozat eredménye 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

Jankovich-Bésán D.: A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. Régészeti 

Továbbképző Füzetek 4 . Bp. 1993 

Müller R. (főszerk.) Régészeti kézikönyv. Magyar Régész Szövetség, Budapest 2011 

Magyarország Régészti Topográfiája sorozat – megyei topográfiakötetek 

Magyarország Régészti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő. Szerk.: Benkő E.- Bondár M.- Kolláth Á. 

Budapest 2017 

 Ajánlott irodalom:  

J. Bátora-P. Tóth: Settlement strategies in the Early Bronze Age in South-Western Slovakia. In Settlement, 

Communication and Exchange around the Western Carpathians. Oxford : Archaeopress Archaeology, 2014, 

325-340. 

Régészeti Füzetek 

Régészeti kutatások Magyarországon 

 

Tantárgy neve: 

Anyagvizsgálati módszerek 

Tantárgy Neptun kódja: MFFATREGN202N, 

MFFATREGL202N 

Tárgyfelelős intézet: MFK-ÁFI 

Tantárgyelem: kötelező 
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Tárgyfelelős: Dr. Kristály Ferenc, tudományos főmunkatárs 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 2 Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a régészetben alkalmazott alapvető ásványtani vizsgálati 

módszereket és eljárásokat. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát 

képesség: Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére 

attitűd: Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét 

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

szakmai közösségekkel 

Tantárgy tematikus leírása: 

A tantárgy keretében megismerkedünk a természetes és mesterséges (főleg szilárd) anyagok összetételének 

és szerkezetének megismeréséhez szükséges módszerekkel – rövid elméleti és alkalmazási tudásanyag 

elsajátítása. A szövetszerkezeti vizsgálatokhoz optikai és elektronmikroszkópiai módszereket, 

kristályszerkezeti megismeréshez diffrakciós (röntgen, elektron és neutron) módszereket, kémiai összetétel 

vizsgálathoz spektrometriai (elektronsugaras, röntgen fluoreszcens, optikai emissziós és 

tömegspektrométeres) és spektroszkópiai (katódlumineszcens, infravörös, Raman és UV-VIS) módszereket 

tekintünk át. Külön csoportként tekintjük át a termoanalitikát és ahhoz kapcsolódó módszereket. Betekintést 

nyerünk a komplex összetételű anyagok több módszeres vizsgálatába, mennyiségi összetételek 

számolásába, termikus és egyéb átalakulási reakciók nyomon követésébe és régészeti alkalmazáikba. 

Előadás: 

1. A szilárd anyagok alapvető tulajdonságai, kémiai, 

fizikai és ásványtani szempontok 

2. Kőzetmikroszkópia (áteső fény) működése és ré-

gészeti alkalmazások 

3. Ércmikroszkópia (reflexiós fény) működése és ré-

gészeti alkalmazások 

4. Elektronmikroszkópia 

5. Elektronsugaras mikroanalízis, kristálykémia 

6. Röntgen diffrakciós módszerek 

7. Röntgen-pordiffrakció 

8. Röntgen fluoreszcens spektrometria 

9. Nedveskémiai módszerek 

10. Spektroszkópia 

11. Termoanalitika 

12. Nyomelem geokémiai vizsgálatok 

13. Anyagvizsgálat és a régészeti (rekonstrukciós) 

kísérletek 

14. Régészeti lelet típusok komplex anyagvizsgálati 

példái 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

szóbeli felmérés 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

szóbeli/írásbeli vizsga (2: 50%, 3: 51-70%, 4: 70-85%, 5: 85-100% 

Kötelező irodalom: 

Hegman N, Pekker P, Kristály F, Váczi T (2011): Nanometrológia. Raszter Nyomda (Miskolc), 310 o. 

 

Rapp, G. (2009): Archaeomineralogy, 2nd ed., Natural Science in Archaeology, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg,  

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Kubovics I. (1993): Kőzetmikroszkópia I-II. Tankönyvkiadó (Budapest), 981 o. 
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 Pokol Gy., Simon A., Bezúr L., Horvai Gy., Horváth V., Dudás K. M. és Gyurcsányi E. R. (2011): Analitikai 

kémia. Typotex (Budapest), 410 o. 

Uda M., Demortier G., Nakai I. (2005): X-RAYS FOR ARCHAEOLOGY. Springer, 300 o. 

Burger K. (2002): Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó és 

Multimédia Stúdió (Budapest), 640 o 

 

Tantárgy neve: 

Régészeti múzeológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN203N, 

BTREGL203N  

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 2 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 tárgy hallgatása során a hallgató megismerkedik a régészeti múzeológia történetével, kiemelkedő régészek 

életútjával. Ismertetést kap az éppen aktuális jogszabályi háttérről. Megismeri a múzeumi leltári és adattári 

rendszereket helyi és országos szinten. Megismerkedik a dokumentációs és archiválási módszerekkel. A 

régész feladatával a múzeumon belül a lelet intézménybe kerülésétől a kiállítás elkészítéséig. 

Megismerkedik alapvető múzeumpedagógiai irányelvekkel. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét. 

képesség:  
Képes MA végzettségű régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és 

dokumentálására.  

attitűd:  
Hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet gondolkodásmódját és tudományos eredményeit.  

Törekszik szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre. 

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

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1, A régészeti múzeológia története 

2, Jogszabályi háttér 

3, Régészeti intézmények és jogköreik 

4, régészeti gyűjtemény megőrzése, ápolása, 

gyarapítása - leltározás 

5, régészeti kutatások, feltárások, roncsolásmentes 

kutatás 

6, topográfiai munkálatok, országos adatbázis 

használata 

7, dokumentálás, adattár – lelőhelybejelentő adatlap 

8, publikálás, tudományos népszerűsítés 

9, kiállításrendezés, kiállítások elméleti, gyakorlati 

háttere 

10, levéltári alapismeretek 

11, múzeum és raktárlátogatás 

12, tudományos imeretterjesztő irodalom 

13, kiállításlátogatás 

14,Összefoglalás 

 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

írásbeli vizsga az alábbi elemekkel: 
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 önálló lelőhelybejelentő adatlap készítése 

 önálló ásatási engedély kérelmezése 

 önálló adatbázishasználat 

 kiállításforgatókönyv leadása 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László 

Alapítvány, 2003. 96386291077 

Régészeti Kézikönyv. Magyar Régész Szövetség, Budapest, 2011. 

Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig. Martin Opitz Kiadó, Budapest 2016 

Foghtűy Krisztina (szerk.): Bevezetés a múzeumpedagógiába. Bp., 2000 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Határtalan régészet folyóirat 

Museum café folyóirat 

HOM Évkönyv 

Magyar Régészet online – angol nyelven is 

 


