
Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás szakirányú 
továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Régészeti kulturális örökség, védelem és 
hasznosítás szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Régészeti kulturális örökségvédelmi 
és hasznosítási szaktanácsadó 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél. 
 
5. Képzési idő: 4 félév. 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben 
 
A képzés célja: 
A nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata tagjai részére a régészeti kulturális 
örökségvédelemmel és hasznosítással összefüggő feladatok ellátásához képzettség 
megszerzése. Ugyan ilyen munkaköri feladatok ellátására az erdészeti, vízügyi, továbbá 
önkormányzati hivataloknál és intézményeknél olyan alkalmazottak szakirányú 
továbbképzése, akik a régészeti örökséggel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Úgyszintén, 
a szakirányú továbbképzést megszerezhetik mindazok az érdeklődők, akik munkakörüktől 
függetlenül kívánnak szakképzettséget szerezni a régészeti kulturális örökség tárgyában. 
Azoknak a jelentkezőknek, akik nem a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatának 
tagjai, a képzés az egyik terepgyakorlat helyett lehetőséget biztosít azonos kreditértékben 
(összesen 8 kredit) szabadon választható tantárgyak választására. 
A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt helyezünk a régészeti lelőhelyek, jelenségek és 
leletek szakszerű azonosítására, azok komplex módú megközelítésére, a régészet 
társtudományi összefüggésében.  
 
Megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, ismeretek  
− régészeti kulturális örökséghez tartozó elemek terepi felismerése, azonosítása; 
− felismeri, hogy az adott terepi elem természetes pusztulásnak vagy emberi behatásnak van 

kitéve; 
− a vonatkozó jogszabályi háttér és a hivatali út ismerete; 
− az adott terepelemek, kulturális értékek értékének és hasznosítási lehetőségeinek 

felmérése; 
− közreműködés a régészeti- és kulturális örökség megóvására és hasznosítására irányuló 

tervek elkészítésében. 
− tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége 



− szakirodalmi tájékozódás 
− a komplex természet- illetve tájvédelem szempontjainak érvényesítése 
 
Személyes adottságok, készségek 
− terepi, térképi tájékozódási képesség; 
− gyors döntéshozó képesség, hatékony problémamegoldás; 
− jó megfigyelőkészség; 
− széleskörű tájékozottság a kulturális örökség értékeiről; 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
A természetvédelmi őrszolgálat tagjainak feladata terepi munkájuk során, a vizsgált terület 
régészeti és kulturális javainak védelme is. A képzés során nyert ismeretanyag segítségével a 
végzett szaktanácsadók képesek a védett vagy védeni kívánt objektumok, terepi elemek, 
lelőhelyek illetve műemlékek felismerésére, azok osztályozására, emberi behatás által történő 
veszélyeztetettségük felismerésére. Ismerik a társintézményeket és a velük való 
kapcsolatfelvétel módját. Jogi és gyakorlati képzésük alapján lehetőségükben áll a terepen 
lépéseket tenni a veszélyeztetettség elhárítására. A területükön található régészeti illetve 
műemléki, néprajzi vagy egyéb tájelemek jó ismerői. A területhasznosítás illetve beruházások 
tervezésekor e tudásuk alapvető jelentőségűvé válik. A nemzeti parkok kulturális 
projektjeiben tudásuk jól használható. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelet kreditérték 
 
Örökség- és műemlékvédelem, hasznosítás: 19 kredit 
A tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül ismertetik meg kulturális örökség és 
műemlékvédelem jogi szabályozását, aktuális problémáit, valamint a kulturális örökség 
régészeti és egyéb elemeinek, műemlékek hasznosításának lehetőségeit, szempontjait és 
szabályait. 
 
Régészet: 36 kredit 
A tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül ismertetik meg a régészeti 
korszakokat, a korszakok jellemző leleteit, jelenségeit és településeit. Minden régészeti 
korszakot bemutató előadáshoz tartozik egy szeminárium, melyben a szakirányt végzők 
közvetlenül ismerkednek a régészeti leletekkel. 
 
Régészet és örökségvédelem társtudományai: 21 kredit 
A képzés fontos része a címben megfogalmazott fő irányokhoz elengedhetetlen információt 
szolgáltató társtudományok megismerése. Ezek közé tartozik például az őslénytan  és a 
régészeti növénytan. 
 
Gyakorlatok: 34 kredit 
Súlyozott szerepet tölt be a gyakorlati képzés a régészeti ismeretek elsajátításában. 
Terepgyakorlatok keretében a régészeti terepjelenségek felismerését, azonosítását és 
osztályozását sajátítják el a szakirányt végzők (az egyéb jelentkezőknek 8 kredittel kevesebb 
terepi gyakorlat mellett lehetőség van szabadon választott előadások keretében elméleti 
ismereteiket tovább gyarapítani). A gyakorlatok közé tartozik a záródolgozati szeminárium is, 
melyben a tudományos, tárgyilagos és szakszerű dolgozatírás szabályait gyakorolják. 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 



 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhető szakképzettség: régészeti kulturális örökségvédelmi és hasznosítási 

szaktanácsadó 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/52-4/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése 
• FNYF/512-1/2017. számú határozat (2017. február 23.) szerint 

l) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 349/2009. sz. határozata (2009. október 21.) 
• ME 236/2016. számú szenátusi határozat (2016. október 27.) 

s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára, 72131783707 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/26-

1/2010. sz. határozattal nyilvántartásba vett régészeti kulturális örökség, védelem és 
hasznosítás szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 
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