
MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

TÁRGYJEGYZŐK-TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

Készítés időpontja: 2018. június  

Régészet BA 3. évfolyam 6. 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: 

 

Kommunikáció 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN601 

BTREGL601 

Tárgyfelelős intézet: BTK ATTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Osváth Andrea egy. adj. Ph.D 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: -. 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

Az egymáshoz való viszonyainknak, sőt egyes teoretikusok szerint magának a társadalmi rendszernek is 

elemi egysége, illetve operációja, de legalábbis központi vetülete a kommunikáció. 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szóbeli és írásbeli kommunikáció különböző 

formáival, így elsajátítsák a tudományos írás és beszéd, az esszéírás, a prezentáció felépítésének alapelemeit. 

Az elméleti és gyakorlati képzés célja, hogy a hallgatók olyan ismeretekre tegyenek szert, amellyel mind a 

hétköznapi, mind a tudományos életben megfelelő szinten kommunikálhatnak szóban és írásban egyaránt. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: elméleti és empirikus ismeretek 

képesség: elemzés, értékelés, alkalmazás, kommunikáció, kooperáció 

attitűd: nyitottság, elkötelezettség, objektivitás, korrektség 

autonómia és felelősség: önállóság, tisztelet, fejlődés 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

. A kommunikáció alapfogalmai 

2. A nonverbális kommunikáció 

3. A metakommunikáció dimenziói 

4. 5-6. Konfliktushelyzetek és feloldási lehetőségek 

a mindennapi kommunikációban 

7-8-9.Empátia és asszertív kommunikáció a 

mindennapi kommunikációban 

10-11. Prezentációs technikák 

12-13-14. Kiselőadások megtartása 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
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nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlaton való aktív részvétel, szerepjátékokban való aktivitás, kiselőadás megtartása a tanultak 

felhasználásával, választott témában, 15-20 percben. 5 fokú értékelés. 

 

Kötelező irodalom: 

Fodor László – Kriskó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest.      

  2014 

DOMSCHITZ Mátyás – HAMP Gábor: A kommunkáció színtereiről. In: Horányi Ö. (szerk.): A 

kommunikáció mint participáció. AKTI – Typotex, Budapest, 2007 

ROSENGREN, Karl Erik: Kommunikáció. Typotex, Budapest, 2004 

RÓKA Jolán: Kommunikációtan: Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Századvég, 

Budapest, 2002 

Journal of Social and Personal relationships 

ACZÉL Petra – BENCZE Lóránt (2007): Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban : Gyakorlati 

retorika, Budapest, L’HARMATTAN ; Zsigmond Király Főiskola 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Branco, Angela Uchoa - Valsiner, Jaan (2004): Communication and Metacommunication in Human 

Development (PB) Information Age Publishing 

Carmine Gallo (2014): TED-előadások - Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka, HVG Könyvek kiadó.ISBN: 

9789633041987 

 

 

Tantárgy neve: 

Technikatörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN602 

BTREGL602 

Tárgyfelelős intézet: MAK Fémtani 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Török Béla, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: - 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A kurzus célja, hogy a régészeti alapképzés valamennyi hallgatója számára speciális történeti ismereteket 

nyújtson a technika értelmezése, az ember és a technika viszonyának alakulása, fejlődése vonatkozásában. 

Alapozó és szemléletet adó tárgyként fókuszál az ember és a technika kapcsolatának kronológiai 

áttekintésére, a technika fejlődésének földrajzi differenciálódására. 

Az elsajátítandó ismeretanyag témakörei: a technika, technológia értelmezése, kapcsolt fogalmak alapvető 

definíciói, a technikatörténet módszere, eszköze, szakirodalma, a területhez tartozó nevezetesebb 

szerveződések, kutatási tevékenységek, technikatörténeti alapvetések, a technika-társadalom-gazdaság 

összefüggéseinek korszakonkénti vizsgálata, leíró technikatörténet és a főbb tevékenységek technológiai 

fejlődésmenete az őskortól a koraújkorig (az ipari forradalom közvetlen előzményéig). 

A tárgy alapvetően az ismertetés mellett a hallgatók gyakorlati munkájára épít szakirodalom-, 

forrásfeldolgozás, illetve egyéni kutatói munka révén.  

A kurzus révén a hallgatók történeti ismeretei speciális, multidiszciplináris jelleggel bővülnek. Az egyes 

korszakok, társadalmak technikai fejlettségi szintjét, társadalmi berendezkedésüket, gazdasági 

potenciáljukat alapvetően befolyásoló technikai-technológiai jellemzőiket megismerik. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület 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.  

https://bookline.hu/szerzo/carmine-gallo/203401
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=19752
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: 

A tárgy féléves programjának kifejtése, 14 téma 

félévente. A bontás egyértelműen és azonosítható 

módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét. 

Gyakorlat: 

1. A technika értelmezése, alapfogalmak, defi-

níciók. Az ember, a társadalom, a környezet, 

a termelés, a gazdaság és a technika közötti 

kapcsolatrendszer. Technicista és technika-

ellenes nézetek. 

2. A technika alapkategóriái, ismeretrendszere, 

fejlődésének általános és sajátos törvénysze-

rűségei. A technikatörténet, mint tudo-

mányág módszerei, kapcsolatai más szaktu-

dományokkal. Technikatörténeti mérföldkö-

vek, fontosabb művek. 

3. A technika és az emberiség kialakulásának 

párhuzama, az őskor technikája. Az ókori 

Kelet és Egyiptom technikája. 

4. Az ókori görög népek időbeni és területi 

technikai jellemzői, fejlesztések, találmá-

nyok, technikatörténeti szempontból megha-

tározó személyiségek. Technikai fejlődés a 

Római Birodalom történetében. A technika 

és a birodalom változó társadalmi, gazdasági 

viszonyainak kapcsolata. 

5. A korai középkor általános technikai jellem-

zői. A növénytermesztés, állattenyésztés, 

kézművesipar eszközei, technikai változásai. 

A korabeli fémelőállítás, fémalakítás és épí-

tészet. 

6. A Kárpát-medence technikai színvonala, sa-

játosságai a népvándorlás, az Avar Biroda-

lom, a honfoglalás-kalandozások-államala-

pítás korszakaiban. 

7. Európa technikai fejlődése az érett feudaliz-

musban. Építészet, kohászat, textilipar, ma-

lomipar, mezőgazdasági eszközök, fegyver- 

és kézművesipar, közlekedés, finomabb 

szerkezetek. Találmányok, alkímia, poli-

hisztorok, a technikai fejlődés bölcsői. 

8. Az Árpád-kori és 14-15. századi Magyaror-

szág technikai szintje, jellemzői.  

9. A korai újkor technikai problémái. A társa-

dalmi-gazdasági változások és a technikafej-

lődési nehézségek közötti összefüggések. A 

technikai gondolkodásmód változása. Meg-

torpanás, vagy szükséges átmenet az ipari 

forradalomhoz?  

10. Technológiák, eszközök, gépek, találmá-

nyok, feltalálók a 16-18. századi Európában 

(bányászat, kohászat, fémművesség, szer-

számkészítés, építészet, közlekedés)  
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11. Technológiák, eszközök, gépek, találmá-

nyok, feltalálók a 16-18. századi Európában 

(textilipar, mezőgazdaság, élelmiszerterme-

lés)  

12. Az ipari forradalom, a nagyipari termelés 

előzményei, az ahhoz vezető utak technika-

történeti szempontból. Magyarország tech-

nikai színvonala az újkori Európában (16-

18. sz.). 

13. Zárthelyi dolgozat.  

14. Féléves feladatok prezentációi, hiánypótlás. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

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

Aláírás adható 11 helyes választól. Beadandó félévközi dolgozat, amelynek témája előre megadott 

technikatörténeti témakörökből kerülhet kiválasztásra. A téma esszé jellegű kidolgozása, kapcsolódó 

irodalom feldolgozásával 5-8 oldalban. A dolgozatból 10 perces prezentáció készítése és előadása az utolsó 

gyakorlaton.  

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félévközi dolgozat és prezentáció minősége és a zárthelyi dolgozat együttes értékelése 50-50%-os 

súlyozással. 

Kötelező irodalom: 

Endrei W. – Makkai L. – Nagy D. – Szűcs E.: Ember és technika I. Technikatörténet. Tankönyvkiadó, 

Budapest,  1994.  

Headrick, D.R.: Technology: A World History. Oxford University Press, 2009.  

Rosta I.: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Licskó Gy.: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 

1995 

Wille, H.H.: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. 

Budapest, 1988 

McClellan, J.E. – Dorn, H.: Science and Technology in World History – An Introduction. The Johns Hopkins 

University press, london, Baltimore, 1999. 

Landels, J.G.: Engineering in the Ancient World. University of California Press, Berkeley, 1978, 2000. 

 

 

Tantárgy neve: 

Levéltárismeret 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN603 

BTREGL603 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Süttő Szilárd, egy. docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali+levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja a régészeti kutatáshoz szükséges levéltári ismeretek közvetítése, mint amilyenek a levéltári 

anyag fogalma, a levéltári rendszerek mibenléte és jellemzői, az iratokat létrehozó intézmények története, az 

egyes levéltárfajták (országos levéltár, területi levéltár, szaklevéltár, stb.) ismérvei, a történettudomány és a 

levéltári források kapcsolata, a segédletkészítés gyakorlata, továbbá a levéltári kutatás során 

legszükségesebb történeti segédtudományi ismeretek alkalmazása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató ismerje meg a levéltári munka aktuális kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési 

módszereit. 

képesség: A hallgató váljon képessé a levéltári anyagból nyerhető ismeretek megszerzésére és 

rendszerezésére. 
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attitűd: A hallgató fejlesszen ki igényt a történettudományi elméletek írásos forrásokkal történő 

konfrontáltatására. 

autonómia és felelősség: A hallgató az írásos források révén alakítson ki olyan történetileg koherens egyéni 

álláspontot, amely segíti önmaga és környezete szellemi fejlődését. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

 Gyakorlat: 

1. A levéltári anyag fogalma. 

2.  A pertinentia és provenientia fogalma. 

3.  A regeszta fogalma, készítésének szabályai. 

4.  A Magyar Országos Levéltár története és szervezete. 

5.  A szaklevéltárak intézménye. 

6.  A területi levéltárak. 

7.  A levéltári anyag történeti hasznosítása. 

8.  Az állományvédelem és reprográfia. 

9.  A levéltári kutatáshoz szükséges legfontosabb történeti segédtudományi ismeretek. 

10.  A levéltári kutatáshoz szükséges legfontosabb kormányzattörténeti ismeretek. 

11.  A levéltári jog alapjai. 

12. A levéltári informatika alapjai. 

13. Összefoglalás. 

14. Zárthelyi dolgozat írása. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az órákon való aktív részvétel a kurzus végén írt zárthelyi 

dolgozaton alapuló, elégtelennél jobb kalkuluson eggyel javíthat. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félév végi zárthelyi dolgozat ötfokozatú értékelésének szintjei a következőképp határolódnak el: 50% és 

ez alatt elégtelen, 51–60% elégséges, 61–75% közepes, 76–90% jó, 91–100% jeles. 

A félév végi osztályzatot a félévközi munka a fent említett módon befolyásolhatja. 

Kötelező irodalom: 

– Levéltári kézikönyv. Szerkesztette Körmendy Lajos. Budapest, Osiris Kiadó / Magyar Országos Levéltár, 

2009. 85–171., 279–343., 466–488.; 507–523.; 567–575. 

– Süttő Szilárd: Zur Frage der Rechtsprechung des Palatins und des Hofrichters in den letzten Jahren König 

Ludwigs des Großen von Ungarn. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen 

Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, 

Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. (Publikationen der ungarischen 

Geschichtsforschung in Wien, Bd. X.) Wien, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; 

Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. 35–40. 

Ajánlott irodalom: 

– Brenneke, Adolf – Leesch, Wolfgang: Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des 

europäischen Archivwesens; mit einem Lebensbild Adolf Brennekes. Bearbeitet nach 

Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren und ergänzt von Wolfgang Leesch. (Nachdruck der 

Originalausgabe Leipzig 1953) München – New York, Saur, 1988. 

– Levéltári ismeretek kézikönyve. Szerkesztette Endrényi Ferenc. Budapest, Tankönyvkiadó, 1980. 

– Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó,1982. 

– Süttő Szilárd: Az Anjou- és Zsigmond-kor határán (két okmánytár regesztái). In: Magyar Levéltárosok 

Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4–6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14. 

Szerkesztette: Böőr László. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2003. 117–123. 

 

Tantárgy neve: 

Geoarchaeológiai alapismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN604 

BTREGL604 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: - 

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

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  
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Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A régészeti leletek szakszerű értékeléséhez meg kell ismerni azt a régészeti környezetet, amelyben a leletek 

megőrződnek. Mivel a leletek rétegekből kerülnek napvilágra, amelyek eredete lehet geológiai, antropogén, 

és e kettő keveréke, az üledékek vizsgálatával a rétegek keletkezését és a leletek eltemetődésének 

körülményeit a geológia módszereivel lehet feltárni. A geoarcheológia (geológiai analitikus módszerek 

alkalmazása régészeti lelőhelyek üledékein) feltárja a lelőhelyek képződési folyamatait és a kialakult 

rétegeket ért hatásokat. A hallgatók megismerik a geoarcheológia módszereit, és az egyes vizsgálati 

módszerek alkalmazhatóságát.   

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
A régészeti leleteket befoglaló üledékek képződésének körülményei, a lelőhely régészeti integritásának 

osztályozása, a témakör legfontosabb szakkifejezéseinek és szakirodalmának 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: 

1, Bevezetés 

2, Rétegtan 

3, Talajok 

4, Lejtős tömegmozgás 

5, Tavi és folyóvízi üledékek 

6, Eolikus üledékek 

7, Barlangi üledékek 

8, Periglaciális felszínfejlődés 

9, Régészeti üledékképződés I 

10, Régészeti üledékképződés II 

11, Tafonómia 

12, Terepi módszerek 

13, Laboratóriumi technikák 

14, Összefoglalás 

 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

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

jeles. 

Kötelező irodalom: 
Garrison, E.: Techniques in Archaeological Geology. Springer, 2016. 

Kovács G.: Régészeti talaj-mikromorfológia.: Antropogén rétegek talaj- mikromorfológiai vizsgálata. 

Százhalombatta: Matrica Múzeum. 2011 

Müller R. (Főszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, 201. 

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

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

GEO-PEDOLÓGIAI PROTOKOLL (http://www.mnm-nok.gov.hu/szakmai-protokollok.html) 

Goldberg, P., Mecphail, I.R.: Practical and theoretical geoarchaeology. Wiley, 2006. 

Kovács G.: A talaj-mikromorfológiai vékonycsiszolatok régészeti alkalmazásának lehetőségei 

Százhalombatta-Földvár bronzkori tell településen. In: Kreiter Attila, Pető Ákos, Tugya Beáta (szerk.) 

Környezet – ember – kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde = Environment 

– human – culture: Dialogue between applied sciences and archaeology: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 

Örökségvédelmi Központ 2010. október 6 – 8-án megrendezett konferenciájának tanulmánykötete. 423 p.  

http://www.mnm-nok.gov.hu/szakmai-protokollok.html
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Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.10.06-2010.10.08. Budapest: Magyar Nemzeti 

Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 2012. pp. 99-106. 

 

 

Tantárgy neve: 

Fényképezés, képalkotás, illusztráció 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN605 

BTREGL605 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 6 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 régészet feladata a kulturális örökség feltárása során a leletek, objektumok, jelenségek pontos 

dokumentációja. A dokumentáció szerves részét képezi a terepi képi archiválás. A terepen készült nyers 

felvételek feldolgozása elengedhetetlen a múzeumi adattárban tárolás megvalósításához, valamint a további 

tudományos kutatómunka bárki számára történő elvégzéséhez. Az archivált és feldolgozott felvételeket 

alkalmassá kell tenni publikációkban történő felhasználására, nyomdakész állapot előkészítésére. A kurzus 

ezeket az ismereteket adja át a hallgatóknak, akik elsajátítják a fényképezőgép és fényképfeldolgozó 

szoftverek használatát. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
A régészeti vizuális dokumentálás speciális ismeretanyaga és technikái.  

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: 

 
Gyakorlat: 

1-2, A fényképezés alapjai 

3-4, Kameratípusok és lencsék ismertetése 

5-6, Kamerahasználat 

7-8, Kamerahasználat 

9-10, Digitális utómunka 

11-12, Digitalizálás 

13-14, Kiadványszerkesztés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szimulált régészeti dokumentáció elkészítése, 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-

90% jó, 91-100% jeles. 

Kötelező irodalom: 

Howell, C.L.: A practical guide to archaeological photography / illustrations by Keith Abernathy. - 2nd ed. 

Los Angeles, Calif. : Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, - Archaeological 

research tools v6, 1995. 

Kelby, S.:  A digitális fotós könyv. Budapest, 2013. 

Kelby, S.: Scott Kelby photoshop könyve digitális fotósoknak. Budapest, 2013 

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

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Dorrell, P: Photography in Archaeology and Conservation. 2nd edition, Cambridge University Press, 1994. 

Feltárási dokumentációs protokoll (http://www.mnm-nok.gov.hu/szakmai-protokollok.html) 
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Tantárgy neve: 

Levéltár, történeti térképek 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN601N, 

BTREGL601N 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): nincs 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: Levéltárismeret. 

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

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgató megismerje a hagyományos térképészeti módszereket, e térképeket a helyesen tudja 

nyilvántartásba venni, adataikat történeti alapon értelmezni. Ezeket az adatokat összhangba tudja hozni a 

régészeti lelőhelyekkel. Az órán egy közeli régió, a Hegyalja különböző korszakban készült térképeit 

tanulmányozzuk, hasonlítjuk össze ugyanazon kérdések alapján, elemezzük a települések morfológiáját, 

megkeresünk rajtuk régészeti lelőhelyeket. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Általános tájékozottság más tudományterület szakmai problémáiról. A régészeti felderítés és feltárás 

módszertanának ismerete.     

képesség:  
Ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek 

tudományos igényű feldolgozása és közlése. Felhasználja 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: Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi 

szakmai közösségekkel. Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. A térképrajzolás és a térképezési felvételek hagyományos módszerei  

2. A térképek sokszorosítása 

3. Általános térképtörténet 

4. Magyarországi térképtörténet 

5. A térképek leírása, archiválása, reprodukálása 

6. Régi magyarországi hossz-és területmértékek 

7. Térképolvasás 

8. Tájékozódás a terepen hagyományos módszerekkel 

9. A térkép, mint régészeti forrás 

10. Térkép és tervrajz, a régi térképek georeferálása 

11. Történeti nevek a térképeken 

12. Településmorfológia 

13. Hegyaljai gyakorlat: katonai felvételek és a kamarai településtérképek 

14. Hegyaljai gyakorlat: kataszteri térképek és szaktérképek 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli kollokvium, mely három részből áll: húzott tétel elmondásából, egy bemutatott, órán elemzett térkép 

felismeréséből, annak megadott szempontok szerinti elemzéséből. A három jegy átlaga adja a kollokvium 

jegyét, kivéve, ha az egyik elégtelen, akkor ugyanis a hallgató kollokviuma elégtelen. 

Kötelező irodalom: 

P. D: A. Harvey: The History of Topographical Maps. Symbols, pictures and Surveys. Thames & Hudson, 

London, 1980. 

Hajts Lajos A térképolvasás gyakorlati kézikönyve Bp. 1921. 

Fodor Ferenc: Magyar térképírás Bp. 1952. 
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Klinghammer István – Pápay Gyula – Török Zsolt: Kartográfiatörténet Bp. 1995. 

Tringli István: Sátoraljaújhely (Magyarország városainak történeti atlasza 2.) Bp. 2011. 

Hungaricana adatbázis térképei 

Catastrum.hu tanulmányai 

Ajánlott irodalom: 

Bierbauer Virgil A múlt és közelmúlt magyar városépítészete Bp. 1941. 

Blaschke, Karlheinz Stadtgrundriß und Stadtentwicklung Forschungen zur Entstehung mitteleuropäischer 

Städte. Ausgewählte Aufsätze Herausgegeben von: Peter Johanek, Bearbeitet von Uwe John Böhlau, 2001,  

Borbély Andor- Nagy Júlia Magyarország I. katonai felvétele II. József korában Bp. 1932. 

Dörflinger, Johannes Atlantes Austriaci. Österreichische Atlanten 1561-1918. Böhlau, Wien 1995. Band 1: 

Österreichische Atlanten 1561-1918. Band 2: Österreichische Atlanten  1919-1994. 

Dörflinger, Johannes - Wagner, Robert – Wawrik, Franz Descriptio Austriae. Österreich und seine Nachbarn 

im Kartenbild von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert Wien, 1977. 

Faragó Kálmán – Major Jenő A magyar városok szerkezeti jellegzetességei és azok kialakulása 

Településtudományi Közlemények 23 (1971) 5- 42. 

P. D: A. Harvey: The History of Topographical Maps. Symbols, pictures and Surveys. Thames & Hudson, 

London, 1980. 

The History of Cartography. Univerity Chicago Press, Chicago, 1987. J. B. Harley, David Woodward (Eds.) 

- http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/index.html 

Imrédi-Molnár László A térképolvasás és tereptan elemei Bp. 1941. 

Lexikon zur Geschichte der Kartographie.  Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg. Wien, Deutlicke, 

1986. 

Mendöl Tibor Általános településföldrajz Budapest, 1963. 

Nurminen, Marjo T. Die Welt in Karten. Meisterwerke der Kartographie. Darmstadt, Theiss, 2017 

Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában.  Bp. MOL 2011. 

Prinz Gyula Magyarország településformái Bp. 1922. 

Schneider, Ute Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute. 

Darmstadt, Primus, 2004. 

  

 

Tantárgy neve: 

Szakdolgozati szeminárium 2. 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN606, 

BTREGL606 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára,. egyetemi docens, Dr. Lengyel György egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 5 Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: heti 2 / 10 levelezős 

a tárgy tartalmának megfelelően egyéni konzultácval 

akár tömbösítve 

Számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  + levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tantárgy célja egyéni témavezetéssel a szakdolgozat folyamatának követése, segítése. A témaválasztásnál 

BA képzésnek megfelelő módon a tanszék preferálja a kisebb önálló anyagfeldolgozásokat, ahol a hallgató 

végigmegy a régészeti leletfeldolgozás folyamatain. Mosás, leltározás, dokumentáció készítés és vagy 

értelmezés, párhuzamok keresése, irodalmazás, összefoglaló készítése. Az első félév értelem szerűen a 

témaválasztás és a tágabb irodalom megismerése illetve a leletanyag elsődleges feldolgozása. Levelezős 

hallgatók esetében, mivel kevésbé van lehetőség a leletanyaggal való dolgozásra nagyobb százalékban fordul 

elő elméleti témaválasztás. Ez esetben preferáljuk a lakóhely vagy munkahely környékének régészeti 

korszakaiból történő választást és gyűjtőmunkát. A 2. félév folyamata a szakdolgozat fejezetenkénti 

elkészítése és ellenőrzése. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb 

szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos módszereiben, és 

ismeri azok felhasználási lehetőségeit. 

Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit. 

http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/index.html
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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. 

Képes a feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek tudományos igényű feldolgozására és 

közlésére 

attitűd:  

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

Tudatosan képviseli szakmájának nyelvi és kommunikációs normáit. 

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

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

 
Gyakorlat: 

1-14, egyéni konzultációs rendszerben fejezetenkénti 

ellenőrzés, útmutatás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

konzultáción való megjelenés 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

elvégzett munka alapján 5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

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

Magyar Régészet online folyóirat – http://www.magyarregeszet.hu/ 

Régészeti kutatások Magyarországon sorozat kötetei 2007-tól 

Ajánlott irodalom:  

a szakdolgozat témjának megfelelően egyénileg kijelölve 

 

 

 

http://www.magyarregeszet.hu/

