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Tantárgy neve: Zsidó örökségvédelem I.

Tantárgy neve angolul: Jewish heritage preservation I. Kredit: 3

Kötelező 1.

Tantárgyfelelős: Dr. Balogh István

Heti óraszámok: Előadás 1 Gyakorlat

vizsga

Félévközi követelmények

1 db írásbeli beadandó elkészítése és szóbeli prezentálása a megadott szempontok szerint

A tárgy rövid leírása,fontosabb témák, témacsoportok:

Témakör

Az örökségvédelem és a műemlékvédelem alapfogalmai

A védelem formái és lehetőségei

A magyarországi zsidó közösségek története

A magyar zsidóság topográfiája

A magyar zsidóság demográfiája

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE 
SZMSZ rendelkezése /241. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség 

nincs!

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 
25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni. Témaköre: az előadásokon addig 
megbeszélt tananyag. A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs.

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Osztályzat kialakításának 
módja:

A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzés (zárthelyi 
dolgozat),  az írásbeli beadandó és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe 

vételével történik.

Előadás, gyakorlatok témakörei:



Az épített zsidó örökség elemei (a zsidó udvar)

Zsinagógák, tipológiai megközelítések

Baumhorn Lipót munkássága

Gazda Anikó munkássága
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