
Tantárgy neve: 

Rézkor 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN301P, BTREGL301P 
Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 3 Előfeltétel: Neolitikum 

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 Kr. e. 4500–2800 közötti anyagi kultúrák tárgyi 

hagyatékát, különös tekintettel a fémművesség fejlődésére és a társadalomtörténeti problémákra. 

A fontosabb lelőhelyek kutatástörténetével, a jelenleg is folyó ásatásokkal és az időrend szempontjából 

nélkülözhetetlen, új módszerekkel történt feldolgozásokkal is megismerkednek a hallgatók. 

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, Rézkor fogalma, kronológiája, elméletei 

2, Neolitikum — rézkor váltása 

3, Rézművesség és típusai 

4, A várnai temető 

5, Tiszapolgári kultúra 

6, Bodrogkeresztúri kultúra  

7, Lengyel III periódus 

8, Balaton-Lasinja kultúra 

9, Badeni kultúra újításai, a kultúra fogalma 

10, Badeni kultúra 

11, Pfahlbautensiedlungen 

12, Kurgánsírosok 

13, Anyagismeret 

14, Összefoglalás 

 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik 

az előadás témájával tartalmát illetően) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

szóbeli vizsga, 5 fokozatú értékelés 

anyagismeret beugró 

Kötelező irodalom: 

Ida Bognár-Kutzián: The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung XLII (1963) 

Ida Bognár-Kutzián: The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpatian Basin. ArchHung 



XLVIII (1972) 

Patay Pál: Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. BdRGK 55 (1974) 1-72 

P. Patay: Kupferzeitliche Siedlung von Tiszalúc. IPH XI (2005) 

Banner J.: Die Péceler Kultur. ArchHung 35, Bp. 1956 

Bondár M.: A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon. MFMÉ-StudArch VIII (2002) 7-30. 

Horváth, Tünde (2012) Balatonőszöd–Temetői dűlő őskori településrészei. MTA BTK Régészeti Intézet, 

Budapest. ISBN 978-615-5254-00-0 

Bondár, M. – Raczky P. (eds.): The Copper Age Cemetery of Budakalász. Pytheas, 2009. 

Dani János – Horváth Tünde: Őskori kurgánok a magyar Alföldön. Archaeolingua, Budapest, 2012. ISBN: 

9789639911352 

W. A. Parkinson: The Social Organization of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. 2006 

Gyucha, Attila: Prehistoric Village Social Dynamics: The Early Copper Age in the Körös Region. 

Prehistoric Research in the Körös Region, Volume II. Archaeolingua Publishing House. 2015 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből (Kr. e. 3500-1500) Archaeolingva, Budapest 

2012 

Fábián Sz. – Csippán P.  Daróczi-Szabó M.: Hajléktalan badeniek? Háztartások lokalizációjának 

lehetőségei Balatonjkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori lelőhelyén - Homeless Baden peolple? The possibility 

of the localization of households on a Late Copper Age site at Balatonkeresztúr-Réti-dűlő. ŐL13 (2011) 

128-163. 

The social context of the emergence, development and abandonment of the Varna cemetery, Bulgaria John 

Chapman, Tom Higham, Vladimir Slavchev, Bisserka Gaydarska, Noah Honch Journal: European Journal 

of Archaeology / Volume 9 / Issue 2-3 / 2006 https://doi.org/10.1177/1461957107086121 

Csányi Marietta–Raczky Pál–Tárnoki Judit 2009 Előzetes jelentés a rézkori bodrogkeresztúri kultúra 

Rákóczifalva-Bagi-földön feltárt temetőjéről [Preliminary report on the cemetery of the Bodrogkeresztúr 

culture excavated at Rákócziföldek-Bagi-föld]. Tisicum XVIII. 13–34. 

 

Tantárgy neve: 

Rézkor 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN301P, BTREGL301P 
Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 3 Előfeltétel: Neolitikum 

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 Kr. e. 4500–2800 közötti anyagi kultúrák tárgyi 

hagyatékát, különös tekintettel a fémművesség fejlődésére és a társadalomtörténeti problémákra. 

A fontosabb lelőhelyek kutatástörténetével, a jelenleg is folyó ásatásokkal és az időrend szempontjából 

nélkülözhetetlen, új módszerekkel történt feldolgozásokkal is megismerkednek a hallgatók. 

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. 

https://moly.hu/alkotok/dani-janos
https://moly.hu/alkotok/horvath-tunde
https://moly.hu/kiadok/archaeolingua
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13126678519106490579&btnI=1&hl=en
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology/article/social-context-of-the-emergence-development-and-abandonment-of-the-varna-cemetery-bulgaria/DF052490FEDC960DC7D6D70195408CDE
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=John%20Chapman&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=John%20Chapman&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Tom%20Higham&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Vladimir%20Slavchev&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Bisserka%20Gaydarska&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Noah%20Honch&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology
https://www.cambridge.org/core/product/392B6D6B7C435D3949AC9CC5F3DF7946
https://doi.org/10.1177/1461957107086121


autonómia és felelősség:  

Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1, Rézkor fogalma, kronológiája, elméletei 

2, Neolitikum — rézkor váltása 

3, Rézművesség és típusai 

4, A várnai temető 

5, Tiszapolgári kultúra 

6, Bodrogkeresztúri kultúra  

7, Lengyel III periódus 

8, Balaton-Lasinja kultúra 

9, Badeni kultúra újításai, a kultúra fogalma 

10, Badeni kultúra 

11, Pfahlbautensiedlungen 

12, Kurgánsírosok 

13, Anyagismeret 

14, Összefoglalás 

 

Gyakorlat: 

(az 1. oszloppal egyesíthető, ha nincs gyakorlati 

foglalkozás vagy ha teljes mértékben megegyezik 

az előadás témájával tartalmát illetően) 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

szóbeli vizsga, 5 fokozatú értékelés 

anyagismeret beugró 

Kötelező irodalom: 

Ida Bognár-Kutzián: The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung XLII (1963) 

Ida Bognár-Kutzián: The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpatian Basin. ArchHung 

XLVIII (1972) 

Patay Pál: Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. BdRGK 55 (1974) 1-72 

P. Patay: Kupferzeitliche Siedlung von Tiszalúc. IPH XI (2005) 

Banner J.: Die Péceler Kultur. ArchHung 35, Bp. 1956 

Bondár M.: A badeni kultúra kutatási helyzete Magyarországon. MFMÉ-StudArch VIII (2002) 7-30. 

Horváth, Tünde (2012) Balatonőszöd–Temetői dűlő őskori településrészei. MTA BTK Régészeti Intézet, 

Budapest. ISBN 978-615-5254-00-0 

Bondár, M. – Raczky P. (eds.): The Copper Age Cemetery of Budakalász. Pytheas, 2009. 

Dani János – Horváth Tünde: Őskori kurgánok a magyar Alföldön. Archaeolingua, Budapest, 2012. ISBN: 

9789639911352 

W. A. Parkinson: The Social Organization of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. 2006 

Gyucha, Attila: Prehistoric Village Social Dynamics: The Early Copper Age in the Körös Region. 

Prehistoric Research in the Körös Region, Volume II. Archaeolingua Publishing House. 2015 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Bondár Mária: Agyag kocsimodellek a Kárpát-medencéből (Kr. e. 3500-1500) Archaeolingva, Budapest 

2012 

Fábián Sz. – Csippán P.  Daróczi-Szabó M.: Hajléktalan badeniek? Háztartások lokalizációjának 

lehetőségei Balatonjkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori lelőhelyén - Homeless Baden peolple? The possibility 

of the localization of households on a Late Copper Age site at Balatonkeresztúr-Réti-dűlő. ŐL13 (2011) 

128-163. 

The social context of the emergence, development and abandonment of the Varna cemetery, Bulgaria John 

Chapman, Tom Higham, Vladimir Slavchev, Bisserka Gaydarska, Noah Honch Journal: European Journal 

of Archaeology / Volume 9 / Issue 2-3 / 2006 https://doi.org/10.1177/1461957107086121 

Csányi Marietta–Raczky Pál–Tárnoki Judit 2009 Előzetes jelentés a rézkori bodrogkeresztúri kultúra 

Rákóczifalva-Bagi-földön feltárt temetőjéről [Preliminary report on the cemetery of the Bodrogkeresztúr 

culture excavated at Rákócziföldek-Bagi-föld]. Tisicum XVIII. 13–34. 

 

https://moly.hu/alkotok/dani-janos
https://moly.hu/alkotok/horvath-tunde
https://moly.hu/kiadok/archaeolingua
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13126678519106490579&btnI=1&hl=en
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology/article/social-context-of-the-emergence-development-and-abandonment-of-the-varna-cemetery-bulgaria/DF052490FEDC960DC7D6D70195408CDE
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=John%20Chapman&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=John%20Chapman&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Tom%20Higham&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Vladimir%20Slavchev&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Bisserka%20Gaydarska&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Noah%20Honch&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology
https://www.cambridge.org/core/product/392B6D6B7C435D3949AC9CC5F3DF7946
https://doi.org/10.1177/1461957107086121


Tantárgy neve: 

GEODÉZIAI ÉS GPS ALAPISMERETEK 
Tantárgy Neptun kódja: MFGGTREGN302N 

MFGGTREGL302N 
Tárgyfelelős intézet: Geofizikai és Térinformatikai 

Tantárgyelem: K 

Tárgyfelelős: Dr. Havasi István int. tszv. egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): --- 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: 

A hallgatósággal elsajátíttatni mindazokat a geodéziai ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy rálátásuk legyen a Föld alakjának, méreteinek, nehézségi erőterének meghatározására, a 

vonatkozási és koordináta rendszerekre, a földi helymeghatározás elméleti alapjaira. A térképi 

vetületek, a térkép, a térképkészítés megismertetése a hallgatókkal azért, hogy a munkájuk során 

azokat más szemléletben legyenek képesek kezelni. A korszerű GPS technika alapjainak 

megismertetése, és rálátás kialakítása az egyes GPS eszközök funkciójára és gyakorlati 

alkalmazására.  
Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 6.1.1.7. Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai 

problémáiról 

képesség: 6.1.2.1.; Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére 

6.1.2.7.Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.  

attitűd: 6.1.3.6. Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség: 6.1.4.2. Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó 

hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel 

Tantárgy tematikus leírása: 

Alapfogalmak. A Föld alakja, fizikai és matematikai földalakok és azok jellemzői. Nevezetes 

földalakokhoz kapcsolódó helymeghatározás. Koordináták, koordináta-rendszerek. Vetülettani 

alapfogalmak. Magyarországon használatos nemzetközi és lokális vetületek (pl. UTM, EOV, 

stb.). A térkép fogalma, tartalma, pontossága. Térképek osztályozása. Térképkészítési módszerek 

és eszközök. Műholdas helymeghatározás (GPS), alap- és kiegészítő rendszerek. Az amerikai 

GPS rendszer felépítése. GPS mérési eljárások. Hibaforrások és a pontosságot befolyásoló egyéb 

tényezők. Navigációs felhasználások. Geodéziai pontosságú mérések és azok alkalmazása. 

Szeminárium: 

1. Tantárgykövetelmények, szakirodalom, zh időpontok ismertetése. A geodézia fogalma, 

tárgya, kapcsolata más tudományokkal. A geodézia kialakulása, fejlődése a kezdetektől 

napjainkig (szakmatörténeti áttekintés). 

2. A geodézia definíciói. Felsőgeodéziai alapfogalmak. Fizikai földfelszín és az azt 

helyettesítő fizikai és matematikai földalakok vetítő vonalaikkal. Szintfelület, geoid, 

helymeghatározás a szintfelületen. Földi ellipszoid, nevezetes ellipszoidok a hazai 

gyakorlatban. Geodéziai vonal. A geodézia két fő feladata. Magasságértelmezés a geoidon 

és a földi ellipszoidon. Geoid-unduláció. A gömb és szerepe. 

3. Alapfelület, vonatkozási rendszer, képfelület, koordináta-rendszer. Nevezetes hazai 

vonatkozási rendszerek. Alapfelületi és vetületi koordináta rendszerek. Ellipszoidi 

koordináta rendszerek. Vetületi koordináta rendszerek jellemzése. Inerciális koordináta-

rendszer. 

4. Vetülettani alapfogalmak. Vetületek osztályozása. Modulusok, tényezők, redukciók rövid 

ismertetése. A magyar gyakorlatban alkalmazott nemzetközi és lokális vetületek. Az UTM 

és a Gauss-Krüger vetületek. 

5. A sztereografikus és a Fasching-féle hengervetület. Az Egységes Országos Vetület (EOV) 

és az Egységes Országos Térképezési Rendszer (EOTR). 



6. Hazai alapponthálózatok. Az Országos GPS Hálózat (OGPSH) előzményei és kialakulása. 

Magassági alapponthálózataink kialakulása és fejlődése. Alkalmazott magassági referencia 

szintek (adriai, balti, amszterdami). Az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat 

(EOMA). Az alappontok jelölései. Az Országos Vízszintes Alappont Hálózat (OVAH) 

előzményei és fejlesztése. Az alappontok jelölései. 
7. Térképek és térképkészítés. 

8. Rádió-navigáció. Földi rádió-navigációs rendszerek. A műholdas rádió-navigációs 

rendszerek kialakulása. Az amerikai TRANSIT rendszer jellemzői. GNSS fogalma. 

Műholdas helymeghatározó alaprendszerek (pl. NAVSTAR GPS). Műholdas és földi 

kiegészítő rendszerek (pl. WAAS). 

9. Az amerikai NAVSTAR GPS műholdas alaprendszer felépítése. Műholdak alrendszere. 

Jelszerkezet. Követő állomások alrendszere és feladatuk. A felhasználók alrendszere. 

Műholdvevők és osztályozásuk. 

10. A műholdas helymeghatározás elve. Az abszolút helymeghatározás pontosságát 

befolyásoló tényezők. A GPS távmérés hibaforrásai. Ionoszférikus és troposzférikus 

hibák. A műhold-geometria szerepe (különböző DOP-számok). 

11. A GPS távmérés módszerei. A kódmérés és fázismérés alapegyenletei. GPS mérési 

eljárások. 

12. A kódmérésen alapuló DGPS mérési módszerei és felhasználásuk. A geodéziai pontosságú 

fázismérések és alkalmazásuk.  

13. Írásbeli beszámoló (nagy zárthelyi dolgozat). 

14. A nagy zárthelyi dolgozat esetleges pótlása, a vizsgafeltételek ismertetése. 

Félévközi számonkérés módja: kötelező és aktív részvétel a szemináriumokon, 1-2 hiányzás 

elfogadott, írásbeli beszámoló a leadott anyagból a félév végén. 

Az aláírás feltétele:  

a szemináriumok anyagából írt beszámolón legalább elégséges (2) érdemjegy teljesítése. 

Megajánlott jegy szerezhető, ha valaki legalább 4-es értékelést kap a szemináriumok anyagából a 

félév végén írt írásbeli beszámolón! 

Vizsga: írásbeli, a félév végén kiadott vizsgakérdések alapján, amely az eredménye ha kétes, 

akkor szóbeli vizsga is szükséges. 

Értékelés (az írásbeli dolgozatoknál): 

> 85%: jeles;  

70 – 84%: jó;  

55 – 69%: közepes;  

40 – 54%: elégséges;  

< 40%: elégtelen. 

Kötelező irodalom: 

Bácsatyai László: Geodézia I. Egyetemi jegyzet erdőmérnök hallgatóknak. Sopron, 2002. 150 old; 

Havasi István - Bartha Gábor: Térinformatikai alapismeretek; 

István Havasi - Gábor Bartha: Introduction to GIS, Introduction to Geoinformatics (pp. 10.5) 

(Gábor Bartha), Satellite Global Positioning Systems (pp. 67) (István Havasi). angol nyelvű 

digitális tankönyv: http://digitalisegyetem.uni-miskolc.hu, Miskolci Egyetem. TÁMOP 4.1.2.-

08/1/A-2009-0033 projekt, 2011. 

http://digitalisegyetem.uni-miskolc.hu/


 
Ajánlott irodalom:  

Milasovszky Béla: Geodézia I-II., 1972; 

Husti Gy.-Ádám J.- Bányai L.-Borza T.-Busics Gy.-Krauter A.: Globális helymeghatározó 

rendszer (Bevezetés), 2000; 

Ádám J.–Bányai L.–Borza T.–Busics Gy.-Kenyeres A. –Krauter A.–Takács B. és szerzőtársai: 

Műholdas helymeghatározás 

Krauter András: Geodézia, 1995; 

István Havasi: Introduction to Geodesy, angol nyelvű oktatási segédlet, Miskolc, 1990, Miskolci 

Egyetem, (pp. 100). 
 

Tantárgy neve: 

GEODÉZIAI MŰSZEREK ÉS MÉRÉSEK 
Tantárgy Neptun kódja: MFGGTREGN304 

MFGGTREGL304 
Tárgyfelelős intézet: Geofizikai és Térinformatikai 

Tantárgyelem: K 

Tárgyfelelős: Dr. Havasi István int. tszv. egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Szilvási Marcell egyetemi tanársegéd 

Javasolt félév: 3. Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: 

A földi geodézia felmérés alapvető műszereinek és mérési módszereinek megismertetése a 

hallgatókkal, az alap-mérőműszerek használatának és a mérések kiértékelését biztosító 

számításoknak az elsajátíttatása, továbbá rálátás kialakítása a mérési hibákra és azok kezelésére. 

Ismeretek nyújtása a térinformatikai/geo-informatikai földi geometriai adatnyerésről, annak 

szerepéről, valamint a hallgatók felkészítése egyszerű rutinszerű mérések végrehajtására, 

dokumentáció összeállítására.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 6.1.1.7. Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai 

problémáiról 

képesség: 6.1.2.1.; Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére 

 6.1.2.7. Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: 6.1.3.6. Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

autonómia és felelősség: 6.1.4.2. Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó 

hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel 

Tantárgy tematikus leírása: 

A geodézia fogalma és felosztása. A mérésekhez kapcsolódó fontos alapfogalmak (szintfelület, 

geoid, függővonal, helyi függőleges és vízszintes irányok, stb.). A magasságmérés alapfogalmai. 

Magasságmeghatározási módszerek. A geometriai szintezés elve. Szintezőműszerek osztályozása 

és felépítése. Ismerkedés a műszerekkel. Terepi mérési gyakorlatok (vonalszintezés). A szintezés 

szabályai és hibaforrásai. Irány- és szögmérés fogalma. Teodolitok osztályozása és felépítése. 

Teodolittal végezhető mérések. Terepi mérési gyakorlatok. A mérési eredmények kiértékelése. 

Hibaforrások és azok kezelése. Hossz-és távmérés fogalma. Közvetlen hosszmérés. Optikai 

távmérés és eszközei. Fizikai távmérés és eszközei. Ismerkedés a mérőműszerekkel. A hossz- és 

távmérés hibaforrásai. Mérőállomások (totalstations). Mérőállomásokkal megoldható geodéziai 

feladatok. Műszerbemutató. 

Szeminárium: 

1. A geodézia gyakorlatokhoz kapcsolódó általános ismertetés (az intézeti tanszék 

bemutatása, a gyakorlati tematika, követelmények ismertetése, szakirodalom megadása, az 



órarend és a kialakítandó csoportok, mérőcsoportok egyeztetése, munkavédelmi oktatás). 

2. A magasságmérés módszerei és műszerei, szintezőműszerek használata (ismertetés). 

3. Ismerkedés a különböző szintezőműszerekkel. Beállítások, irányzás, leolvasások 

gyakorlása. 

4. Vonalszintezés I (terepi gyakorlat).  

5. Vonalszintezés II (terepi gyakorlat). 

6. Kis-zárthelyi dolgozat a 2-5 gyakorlatok anyagából. A szögmérés módszerei és műszerei, 

teodolitok használata, leolvasások (ismertetés). 

7. Pontraállás teodolittal, leolvasások (terepi gyakorlat). 

8. Vízszintes irányok és szögek mérése. Magassági szögmérés (terei gyakorlat). 

9. Iránysorozat mérése I (terepi gyakorlat). 

10. Iránysorozat mérése II (terepi gyakorlat). 

11. Kis-zárthelyi dolgozat a 6-10 gyakorlatok anyagából. A hosszmérés és távmérés 

módszerei, eszközei és műszerei (ismertetés) 

12. A hosszmérés és távmérés bemutatása és gyakorlása. Felkészülés a műszervizsgára. 

13. Műszervizsga. 

14. Pótlások. A hallgatók gyakorlati munkájának értékelése. 

Félévközi számonkérés módja: kötelező és aktív részvétel a szemináriumokon, 1-2 hiányzás 

elfogadott, írásbeli beszámolók, jegyzőkönyvek és műszervizsga a leadott tantárgyi anyagból a 

félév során és a félév végén. 

Az aláírás feltétele:  

a szemináriumok anyagából írt kis beszámolók legalább elégséges (2) érdemjegyre való 

megírása. 

a műszervizsga eredményes teljesítése;  

értékelhető és elfogadott csoportos jegyzőkönyvek leadása. 

Gyakorlati jegy: Az előzőekben részletezettek eredményei alapján kerül kialakításra.  

Értékelés (az írásbeli dolgozatoknál): 

> 85%: jeles;  

70 – 84%: jó;  

55 – 69%: közepes;  

40 – 54%: elégséges;  

< 40%: elégtelen. 

Kötelező irodalom: 

Bácsatyai László: Geodézia I. Egyetemi jegyzet erdőmérnök hallgatóknak. Sopron, 2002. 150 old; 

Milasovszky Béla: Geodézia I-II., 1972; 

István Havasi: Introduction to Geodesy, angol nyelvű oktatási segédlet, Miskolc, 1990, Miskolci 

Egyetem, (pp. 100). 

 
Ajánlott irodalom:  

Krauter András: Geodézia, 1995; 

Bácsatyai László: Geodézia II. Egyetemi jegyzet erdőmérnök hallgatóknak. Sopron, 2002. 165 

old.  

Sárközi Ferenc: Geodézia, 1994; 



Wolfgang Torge: Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1980, 2nd Edition, 1991. 

 

Tantárgy neve: 

Képalkotó berendezések 

Tantárgy Neptun kódja: ETKRT6070R, 

ETKRT6070R 

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem 

Egészségügyi Kar, Gyakorlati Módszertani és 

Diagnosztikai Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Kiss Máté, tanársegéd 

Közreműködő oktató(k): Kiss Máté 

Javasolt félév: 3Ő? Előfeltétel: – 

Óraszám/hét: heti 2 / 10 óra levelezős Számonkérés módja: a/gy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelezős 

Tantárgy feladata és célja:  
Megismerni a hagyományos és speciális röntgenkészülékeket, a CT berendezések felépítését és működését. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. 

Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról. 

képesség:  
Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

Képes idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni. 

attitűd:  
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. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás és gyakorlat 

1. Történelmi áttekintés. A Röntgen sugárzás fizikai alapjai. 

2. Diagnosztikus Röntgen sugárzás. 

3. A Röntgensugárzás energiaspektruma, elnyelődése, a Röntgen árnyék. 

4. Hagyományos Röntgenberendezések felépítése és működése. 

5. Mammográfiás berendezések felépítése és működése 

6. Intervenciós beavatkozásokhoz használt Röntgenkészülékek. 

7. Zárthelyi I. 

8. Fogászati Röntgenberendezések. 

9. Csontsűrűség méréshez használt Röntgenkészülékek felépítése és működése. 

10. CT berendezések felépítése, működésének fizikai alapjai. 

11. CT rekonstrukciós technikák, dozimetria 

12. Speciális CT készülékek (Duál energiás és Duál Source készülékek) 

13. Ismétlés, konzultáció. 

14. ZH II. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Részvétel az előadásokon, legalább 75%-ban. Sikeres félévzáró dolgozat és legalább még egy sikeres 

félévközi zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok elégséges eredményéhez el kell érnie a 60%-ot. 

A vizsgáztatás módszere: 

A gyakorlati jegy a ZH dolgozatok súlyozott átlaga, melyben a félévzáró dolgozat súlya 60%. 

Az elégséges eredményhez az átlagnak el kell érnie a 60%-ot. Gyakorlati jegyet csak érvényes, aláírt félév 

esetén lehet megszerezni.  



Kötelező irodalom: 

Dr. Bogner Péter: Az orvosi képalkotás fizikája, 2014. 

D.R. Dance: Diagnostic Radiology Physics, 2014. 

Ajánlott irodalom:  
B.A. Schueler: Clinical Applications of Basic X-ray Physics Principles. Radiographics 1998; 18:731-744. 

C.H. McCollough: X-ray Production. Radiographics 1997; 17:967-984. 

Fráter Lóránd: Radiológia Tankönyv (második, bővített kiadás). Medicina Kiadó 2006. 

 

Tantárgy neve: 

Szociológia, társadalomtörténet 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN301, 

BTREGL301 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK Történettudományi 

Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. hab. Tóth Árpád, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 3 Előfeltétel: nincs 

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

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali + levelező megjelölése 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a társadalmak működését a jelenben, ill. a történeti változásaiban 

elhelyezve vizsgáló tudományágak alapvető fogalmaival, módszereivel és nézőpontjukkal, szemléletükkel. 

A kurzus során fokozott figyelmet fordítunk azokra az aspektusokra, amelyek a régészek számára 

közelebbi problémákhoz kapcsolódnak, így a 19. század végi, az „ősi társadalmakról‖ víziót alkotó 

evolúciós modellekre és az anyagi kultúrát értelmező elméletekre. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Megismeri a szociológia és a társadalomtörténet fogalmi és módszertani alapjait. 

Ezáltal két, a régészet számára társtudományoknak számító tudásterületről szerez ismereteket. 

képesség:  
Képessé válik felhasználni e diszciplínák az emberi közösségszerveződésre vonatkozó eredményeit a 

régészetre. 

attitűd:  
Mérlegeli a problémák interdiszciplináris megközelítésének lehetőségeit. 

autonómia és felelősség:  
Hatékonyan működik együtt az emberi társadalom működésének megértésére törekvő más szakmák 

képviselőivel. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat 

1. Bevezetés. Fogalmak, a társadalomtudományok 

sajátosságai. 

2. A szociológiai gondolkodás a 19. században és 

viszonya a történetiséghez (az evolúciós szemlélet 

változásai) 

3. A társadalmak rétegződésének fogalmi és 

módszertani kérdései 

4. Az anyagi kultúra és a fogyasztás szociológiája 

5. Az empirikus szociológia módszerei 

6. A társadalomtörténet-írás történetének áttekintése 

7. Az ókor és a középkor társadalomtörténeti 

szemmel  

8. Fernand Braudel totális történelme és a 

 



kvantitatív szemlélet 

9. A társadalomtörténet fordulata az 1970-es 

években (mentalitástörténet, történeti antropológia) 

10. A mikrotörténet 

11. A történeti demográfia társadalomábrázolása 

12. A társadalomtörténet-írás Magyarországon 

13. A társadalomtörténet jellegzetes forrástípusai és 

módszerei 

14. Összefoglalás, kurzuszárás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során minden hallgatónak a vállalt témából prezentációt kell bemutatni (kb. 35-40 percben ppt 

formában). Emellett a témához illeszkedő forrás bemutatásával és elemzésével saját szempontokat és 

kérdéseket vet fel az órán. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozat megírása szükséges. A tesztrészből és esszéből álló 

feladatlapot legalább 50% + 1 pont szinten kell teljesíteni, 50-60% elégséges, 61-75% közepes, 76-90% jó, 

91-100% jeles. 

A gyakorlati jegy prezentáció, az órai részvétel és a zárthelyi dolgozat jegyeinek átlaga. 

Javítási lehetőség a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
Kötelező irodalom: 

Andorka Rudolf: Beveztés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006. 

Felkai Gábor – Némedi Dénes – Somlai Péter (szerk.): Olvasókönyv a szociológia történetéhez. 1-2. köt. 

Új Mandátum, Budapest, 2000. 

Kövér György-Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 

Osiris, Budapest, 1998 (részletek)  

Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, 

módszerek. Osiris, Budapest, 2006. 

Ajánlott irodalom: 

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. ELTE, Budapest, 1996. 

Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Magvető, Budapest, 1988 

Benda Gyula: Keszthely: egy monografikus társadalomtörténeti kutatás demográfiai tanulságai. Történeti 

Demográfiai Évkönyv, 2005. 

Bloch, Marc: A feudális társadalom. Osiris, Budapest, 2002. 

Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. A mindennapi élet 

struktúrái. Gondolat, Budapest, 1985.  

Diederiks, H.A. (és mások): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris, Budapest, 1995. 

Imhof, Arthur E.: Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat és miért boldogulunk mi 

ezzel oly nehezen… Akadémiai, Budapest, 1992. 

Macfarlane, Alan: Az angol individualizmus eredete: a család, a tulajdon és a társadalmi átmenet. Osiris, 

Budapest, 1993.  

Maine, Henry Sumner: Az ősi jog: összefüggése a társadalom korai történetével és kapcsolata a modern 

eszmékkel. Gondolat, Budapest, 1988. 

Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Gondolat, Budapest, 2004. 

Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. KJK, Budapest, 1987. 

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, Budapest, 1982. 

Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Kossuth, Budapest, 1973. 

 

 

Tantárgy neve: 

Muzeológia 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN302, 
BTREGL302 
Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Gyulai Éva, egy. docens 



Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 3. félév, 1Ő/2T Előfeltétel: nincs 

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 magyarországi múzeumok munkáját meghatározó törvényi szabályozás (múzeumi, kulturális örökség 

védelméről szóló jogszabályok stb.) megismertetése mellett a stúdium foglalkozik az intézmények 

klasszifikációjával (szakmúzeumok, nemzeti múzeumok, művészeti gyűjtemények stb.), a múzeum mint 

hivatal és társadalmi intézmény működésével. A legfontosabb azonban a múzeum alapvető elméleti és 

gyakorlati tevékenységi formáinak megismertetése: gyűjtemények gyarapítása, a gyűjteményi tárak 

nyilvántartása, a raktározás régi és modern módszerei, a kiállításrendezés elméleti és gyakorlati feladatai, 

a múzeumok és közönségük viszonya, a múzeumpedagógia és ún. múzeumandragógia. Szó esik a kulturális 

örökségről, illetve a múzeumi tárgyról, műtárgyról mint a bölcsészettudományok és egyéb diszciplínák 

forrásáról, valamint a múzeumokban folyó tudományos kutatás kérdéseiről is. A tárgy keretében a 

hallgatók megismerkednek a műtárgyvédelem és restaurálás legfontosabb kérdéseivel, a restaurátoretika 

fogalmával. A képzés során a hallgatók elsajátítják a muzeális emlék nyilvántartásának, leltározási 

gyakorlatának ismérveit, a dokumentáció és raktározás követelményeit, kiállítási tématerv és forgatókönyv 

készítésének szabályait is. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a muzeológia mint alkalmazott tudomány és módszer alapvető ismereteiben való tájékozottság 

képesség: 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: érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak; céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására. Mérlegeli a 

problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

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

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1–2. A műgyűjtés fogalma és a műgyűjtés-történet vázlatos ismertetése 

2. Kulturális és örökség és műtárgy fogalma, kapcsolatuk 

3. A múzeum mint történeti intézmény, az első múzeumok 

4–5. Az új- és jelenkori múzeumok, a muzeológia mint módszer 

6–7. A modern múzeumok törvényi szabályozása, klasszifikációja (általános és szakmúzeumok, 

szakmuzeológia és gyűjtési terület) 

8–9. A világ nagy múzeumai és Magyarország országos és egyéb múzeumai 

10–11. A muzeológia gyakorlata, a múzeumi tevékenység: gyűjtés, megőrzés/raktározás, 

nyilvántartás/feldolgozás, közzététel/bemutatás 

12–13. A kiállítás és a múzeumi katalógus ismérvei és módszertana 

14. Összegzés: hogyan lesz egy tárgyból (jelenségből) műtárgy (muzealizáció) 

A tematika egyben a 12 vizsgatételt is lefedi. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

1 zárthelyi dolgozat a 7. témát követően a témákhoz kapcsolódó előadások anyagából és kötelező 

olvasmányokból. Értékelés: 2 = 30%, 3 =50 %, 4 =70 %, 5 = 85%; 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Ötfokozatú (1–5) értékelés: 2 = 40 %, 3 = 60 %, 4 = 70 %, 5 = 85 %; zh beszámítása 1/3 arányban az 

érdemjegybe. 

Kötelező irodalom: 

Korek József: A muzeológia alapjai. Tankönyvkiadó, Bp., 1988 

Az Encyclopedia Britannica Museology-szócikke (digitális változat a Britannica.com honlapján: 

www.britannica.com/topic/museology)  

Ajánlott irodalom: 
KREPS, Christina: Appropriate museology and the ―new museum ethics‖ – Honoring diversity = Nordisk 

Museologi (Nordic Museology) 22. (2015)/2. 4–16. (digitális változata: 

http://www.britannica.com/topic/museology


https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/download/3044/2626) 

ENTZ Géza: A magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig. Bp., 1937. (Reprint: ME BTK 

Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék, Miskolc, 1996.) 

ERDŐSI Péter–SONKOLY Gábor: A kulturális örökség. Atélier Füzetek. L’Harmattan, Bp., 2004 

A világ nagy múzeumai–Uffizi, British Museum, Louvre, Prado, Metropolitan, Kunsthistorisches Museum, 

Magyar Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum. Bp., 1990–1992. 

GYÖRGY Péter: Digitális éden. Budapest, 1998. (Különösen: a „Noé bárkája, Bábel tornya, Édenkert‖ című 

tanulmányok) 

Múzsák kertje a magyar múzeumok születése. Szerk.: HOLLÓ Szilvia Andrea–GALI Ágnes. Pulszky 

Társaság –Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002 

 

Tantárgy neve: 

Talajtan 

Tantárgy Neptun kódja: MFKFTREGN305 

MFKFTREGL305, MFKFTREGN306 

MFKFTREGL306 

Tárgyfelelős intézet: MFK Földrajz-

Geoinformatika Intézet 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Dobos Endre, egyetemi docens 

 

Közreműködő oktató(k): név, beosztás 

Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel: 

Óraszám/hét: 2+2/ 2x 10 óra levelező Számonkérés módja: kollokvium + gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali + levelező 

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A talaj mint komplex, dinamikusan változó rendszer törvényszerűségeinek feltárása, megismertetése. A 

talajfejlődés genetikus szemléletén keresztül világítjuk meg a talajképző tényezők földtani, hidrológiai, 

biológiai szerepét a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak alakulásában, valamint a talaj szerepét a 

tájpotenciál és a tájfejlődés kialakításában. Jelentős teret kap az előbb felsoroltak mellett az antropogén 

tényezők elemzése, valamint a talajt érő antropogén terhelések hatásai a talaj jellemző paramétereinek 

függvényében. Fontos feladat a talaj szerves és ásványi alkotórészeinek megismertetése, valamint ezen 

talajalkotók szerepének megvilágítása a talaj fejlődésének, fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek 

alakulásában.. 

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. 

képesség: Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, 

átgondolására 

Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit. 

attitűd: 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. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Talajképző tényezőkről általában 

2. Talajképző tényezőkről általában 

 - földtani tényezők 

 - domborzati tényezők  

3. Talajképző tényezőkről általában 

 - éghajlati tényezők 

Gyakorlat: 

Teljes mértékben megegyezik az előadás témájával 

tartalmát illetően 

https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/download/3044/2626


 - élőlények szerepe 

4. A talaj szervetlen alkotói 

5. A talaj szerves anyagai 

6. Talajkolloidok 

7. Talajkolloidokon lejátszódó folyamatok 

8. A talaj szerkezete 

9. A talajok víz-, levegő-, és tápanyag gazdálkodása 

10. Talajok osztályozása 

11. Terepgyakorlat, terepi szelvényleírás 

12. Talajok osztályozása 

13. Magyarország talajföldrajza 

14. Antropogén hatások, a talajok terhelhetőségét 

befolyásoló tényezők 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Nincs 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga. Az aláírás feltétele az egy napos terepgyakorlaton való részvétel. 

Kötelező irodalom: 

Stefanovits, Filep, Füleky, 1999. Talajtan. Mezőgazda kiadó, Budapest  

Stefanovits, 1963., Magyarország talajai. Akadémiai kiadó, Budapest  

Szodfritt István. 1993. Erdészeti termőhelyismerettan. Mezőgazda kiadó, Budapest 

Mark Ashman, Geeta Puri. 2002. Essential Soil Science: A Clear and Concise Introduction to Soil Science. 

Wiley-Blackwell,  ISBN: 978-0-632-04885-4 

 Wiel R.R, and Brady N.C. 2016. The nature and properties of soils. Pearson Education. ISBN: 978-

0133254488 

  

Ajánlott irodalom:  

Driessen P.M., Dudal R. 1991. Ther mahor soils of the world. Lecture notes on their geography, formation, 

properties and use. Koninklijke Wörhmann B.V. Zutphen, The Netherlands. 

Bronger A., Catt J.A.1989 Paleopedology: Nature and app.lication of paleosoils. Catena supplement 16 

 

Tantárgy neve: Régészetelmélet Tantárgy Neptun kódja: BTREGN301N 

BTREGL301N 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Közreműködő oktató(k): 

Javasolt félév: 3 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 régészeti lelőhelyek és leleteik értelmezésének kulcsa kérdések felvetése és azok megválaszolása. A 

kérdésfelvetés és a lehetséges válaszok az elméleti megközelítés függvényei. Eltérő elméleti keretek eltérő 

aspektusait kutatják a régészeti leleteknek. A kurzus megismerteti a hallgatókat a régészetben használt 

elméletekkel, irányzatokkal, amelyek erősen befolyásolták a régészeti eredmények elérését. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Az alapvető régészeti elméletek, a legfontosabb szakkifejezések és szakirodalmak.  

képesség:  
Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.  

Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 



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

attitűd:  
Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre. 

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

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Régészet és kultúrtörténet 

2. Processzuális régészet I. 

3. Etnoarcheológia 

4.  Processzuális régészet II. 

5. Middle-range theory 

6. Poszt-processzuális régészet 

7. Társadalom régészet  

8. Háztartás régészet 

9. Kognitív régészet 

10. Kísérleti-régészet 

11. Marxista régészet 

12. Humán-ökológia és régészet 

13. Evolúcióelmélet és régészet 

14. Összefoglalás 

 

Gyakorlat: 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

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

Kötelező irodalom: 

Binford, L. R.: Nunamiut Ethnoarchaeology. New York: Academic Press, 1978. 

Binford, L. R.: Bones: Ancient Men and Modern Myths. New York: Academic Press, 1981. 

Gardner, A., et al.  . The Oxford handbook of archaeological theory. Oxford. 2013 

Hodder, I.. Archaeological theory today. Wiley. 2012 

Mester Edit (szerk.) Régészeti parkok Magyarországon. Kísérleti és környezeti régészet, 

múzeumpedagógiai lehetőségek a régészeti parkokban. Tudományos konferencia és bemutató-napok, 

Budaörs, 2007. május 24-26.  31-62, 111-126, 2008. 

Poroszlai I., Vicze M. (Szerk.). Százhalombattai Oktató Napok 1998 I. Kísérleti Régészet. 1999. 

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

Schiffer, M.B.: Behavioral Archeology. Academic Press. 1976. 

 

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Clarke D.L.: Analytical archaeology. Methuen & Co. Ltd., London, 1968. 

Vértes L.: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Bp., 1965.  

 

Tantárgy neve: 

Múzeológia gyakorlat 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN303, BTREGL303 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI  

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3 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 gyakorlat során a hallgató régészeti múzeológiai feladatokat lát el szakmai vezetéssel. Leletet csomagol, 

mos, leltároz, kitölt leltári adatbázist, adattári anyagokat készít, fényképeket rendez, raktári kisegítőmunkát 



végez, ásatási anyagot tesz rendbe 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét  

képesség:  

Képes MA végzettségű régész irányításával régészeti leletanyagok, dokumentálására, 

rendszerezésére.  

attitűd:  

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

változóak. 

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, Leltározási alapismeretek 

2, HOM régészeti leltárának rendszere 

3, HOM Régészeti adattárának rendszere 

4, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

5, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

6, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

7, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

8, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

9, Leletanyagok mosása, leltározása, 

rendszerezése 

10, Ásatási dokumentáció részei 

11,Ásatási dokumentáció mellékleteinek 

elkészítése 

12, Ásatási dokumentáció mellékleteinek 

elkészítése 

13, Harris mátrix készítése  

14, Restaurátorlabor megtekintése 

  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

félévi munka alapján megajánlott jegy 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

RÉGÉSZETI NORMATÍVA I. A régészeti dokumentációk készítésének általános követelményei. 

Budapest 2007. http://regeszet.org.hu/old/images/pdf/normativa1.pdf 

Andreas Kinne: Tabellen und Tafln zur Grabungstechnik. Dresden 2006. — http://tortenelemszak.uni-

miskolc.hu/Hallgatoi_anyagok/BA_regeszet/tereptan_anyagok/asatastechnika_red.pdf 

 

Ajánlott irodalom:  

 

 

 

http://regeszet.org.hu/old/images/pdf/normativa1.pdf
http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/Hallgatoi_anyagok/BA_regeszet/tereptan_anyagok/asatastechnika_red.pdf
http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/Hallgatoi_anyagok/BA_regeszet/tereptan_anyagok/asatastechnika_red.pdf


Tantárgy neve: 

Roncsolásmentes terepi gyakorlat 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN303N, 

BTREGL303N 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 3 Előfeltétel: - 

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

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tantárgy tanulása során a hallgató átismétli a roncsolásmentes terepi módszerek elméletét majd az 

évszaknak, a tanszék kutatási profiljának és az adott projekteknek megfelelően elvégez a csoportjával egy 

komplex terepi kutatást.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. 

Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb 

problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát.  

képesség:  

Képes MA végzettségű régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, 

feltárására és dokumentálására. 

attitűd:  

Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására.   

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, terepbejárási módszerek 

2, geodézia, légifényképezés 

3, geofizika 

4, térképészeti alapismeretek, GIS 

5, terepi projekt tervezése 

6-12, tömbösített terepi munkavégzés 

13-14, dokumentáció készítése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

órai aktív részvétel és a dokumentáció készítésének minősége alapján megajánlott jegy 

5 fokozatú értékelés 

Kötelező irodalom: 

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

Magyar régészet az ezredfordulón.  Budapest 2003 – megfelelő fejezete  

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

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

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

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Hodder, I. (1992), Theory and Practice in Archaeology, London: Routeldge 

 

 

Tantárgy neve: 

Ásatási gyakorlat 1. 

Tantárgy Neptun kódja: BTREGN307, BTREGL307 

Tárgyfelelős intézet: BTK TTI 

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


Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Pusztainé dr Fischl Klára, tanszékvezető egyetemi docens  

Közreműködő oktató(k): Dr Lengyel György, egyetemi adjunktus 

Javasolt félév: 6 Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 hét egybefüggő gyakorlat Számonkérés módja: igazolás 

Kreditpont: 4 Munkarend: nappali + levelező  

Tantárgy feladata és célja: (200-300 karakter) 

A tantárgy lényege, hogy a hallgató terepi tapasztalatot szerezzen az elmééletben megtanult módszerek 

alkalmazásából. Durva bontás, finom bontás, terepi előkészítő munkák, dokumentálás, leletcsomagolás stb. 

A gyakorlatot javasolt elvégezni a tanszék projektjeihez és tanásatásaihoz kapcsolódóan, ha lehetséges 

több régészeti korszak ásatásait meglátogatva a 3 gyakorlati egység során. Amennyiben erre nincs 

lehetőség a hallgató magának gondoskodik a gyakorlat megszervezéséről, mely lehet bármelyik 

engedéllyel rendelkező hazai vagy külföldi ásatás. Ez esetben a hallgató igazolást hoz az ásatás vezetőjétől 

és rövid beszámolót ír munkájáról. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát. 

Tájékozott a régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb 

problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát.  

képesség:  

Képes MA végzettségű régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, 

feltárására és dokumentálására. 

attitűd:  

Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására.   

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: 

2 hét egybefüggő ásatási részvétel, az ásatáson fe 

merülő összes lehetséges munkafolyamatban való 

részvétellel. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Igazolással igazolt ásatási részvétel esetén jeles osztályzat. 

Kötelező irodalom: 

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

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

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

Ajánlott irodalom: (legalább 1 idegen nyelvű) 

Hodder, I. (1992), Theory and Practice in Archaeology, London: Routeldge 

Az ásatás korszakának megfelelő szakirodalom 
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