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ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK 

A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: 

Ókortudományi Intézet 

 

SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK 

Formai követelmények: 

 

— A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word formátumban) 

kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-leadás során egyetlen dokumentum 

feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt. 

— A szakdolgozat terjedelme (bibliográfiával) min. 55 ezer n. 

— A címlapon szerepelnie kell a szerző nevének, a „szakdolgozat" megjelölésnek és az évszámnak, a belső 

borítón mindezeken kívül a hallgató szakjának, a konzulens nevének, beosztásának, a dolgozat 

terjedelmének. 

— A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi terméke. 

(Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását.) 

— 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 

Tartalmi követelmények: 

— A szakdolgozat nem önálló tudományos teljesítmény, hanem tudományos probléma ismertetése a 

magyar nyelvű, illetve nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján. 

— A szaktanszék előre megjelölhet szakdolgozati témákat, amelyek közül választhatnak a hallgatók, ebben 

az esetben a témákat legkésőbb a tavaszi szünet előtt közölni kell a hallgatókkal. 

— A dolgozatnak formai szempontból meg kell felelnie a tudományos publikációkkal szemben 

támasztható követelményeknek, tartalmazniuk kell bibliográfiát és a szakma szabályainak megfelelő 

lábjegyzetelést. 

— A szakdolgozat lehet önálló írás, és lehet jelentősebb terjedelmű szövegközlés, illetve fordítás is, 

amelyet legalább 35 ezer n terjedelmű — a szakirodalmat feldolgozó, problémafelvető — tanulmány 

kísér. 

— A szakdolgozatnak igazolnia kell a szakirány képzésének megfelelő nyelvi kompetencia elsajátítását. 

Értékelés: 

A hallgatónak kötelező legalább három alkalommal konzultálnia a témavezetőjével, ennek elmaradása 

esetén a témavezető úgy dönthet, hogy a szakdolgozatot nem lehet benyújtani. A témavezető a 

témavezetői nyilatkozattal igazolja, hogy hozzájárul a benyújtásához. A dolgozat témavezetője nem 

értékelheti a dolgozatot. A dolgozat nyelvi megfogalmazása (helyesírás, stílus) része lehet az értékelésnek, 

de nem lehet önmagában a visszautasítás alapja (ez a témavezető joga). Az értékelés csak szöveges 

indoklással együtt érvényes. A dolgozat bírálójának személyére a szakirányt gondozó tanszék vezetője tesz 

javaslatot. 
 

BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI: 

Assziriológia szakirány 

Elfogadott szakdolgozat, a szakmai képzés elvégzése és az összességében 180 kredit megszerzése. A 

szakzáróvizsga, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. 

— Írásbeli: Akkád és sumer nyelvtani teszt; a hallgató tanulmányai során olvasott szövegekből kiválasztott 

szövegrészletek átírása, fordítása, filológiai és nyelvtani értelmezése. 
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— Szóbeli: 16 tétel (történelem, irodalomtörténet, kultúrtörténet, nyelvtörténet és történeti földrajz 

témakörökben) közül kell egyet kifejtenie a vizsgázónak. A tételeket a vizsga előtti félév szorgalmi 

időszakának utolsó napján teszi közzé a tanszék. A tételekhez bibliográfia kapcsolódik. 

 

Egyiptológia szakirány 

Elfogadott szakdolgozat, a szakmai képzés elvégzése és az összességében 180 kredit megszerzése. Az 

egyiptológia szakirányon a záróvizsga egy szóbeli részből áll. 

 

— A záróvizsga első részében az órákon olvasott és számon kért vagy azokkal azonos műfajú 

szövegrészletek szerepelnek. Az eltérő súlypontok, valamint az órák tematikájának esetleges változásai 

miatt a szóbeli vizsgán kérdezett szövegek meghatározása egyénileg történik. Olvasmánylisták 

összeállításának módjáról az egyes szaktanszékek döntenek. A kapott szövegrészletet a vizsgázónak fel 

kell olvasnia, le kell fordítania, válaszolnia kell a szöveggel kapcsolatos grammatikai kérdésekre, és 

értelmezni a szöveg művelődéstörténeti összefüggéseit. A záróvizsga második részében az előre 

megadott tételsorból egy tételt kell szóban kifejteni. A záróvizsga harmadik részében a szakdolgozattal 

kapcsolatban felmerült kérdésekre kell válaszolni. A vizsga ideje min. 30 perc. 

 

Klasszika filológia szakirány 

Elfogadott szakdolgozat, a szakmai képzés elvégzése és az összességében 180 kredit megszerzése. A 

szakzáróvizsga, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. 

— Az írásbeli nyelvtani tesztet, fordítást és esszékérdéseket tartalmaz. A nyelvtani tesztet és a fordítást 

külön kell megírni latin és görög nyelvből. A teszt (ún. aktívteszt) a mindenkitől kötelezően elvárt leíró 

nyelvtani ismeretek számonkérésére szolgál. A fordítás (ismeretlen szöveg) esetében különbséget 

teszünk a különböző súlyponttal tanuló (latin, görög, latingörög) diákok között. Egy hallgató ennek 

megfelelően vagy mindkét nyelvből közepesen nehéz fordítási feladatot kap, vagy az egyik nyelvből 

emelt szintűt, a másikból könnyebbet. Görögből a fordításhoz szótár használható, latinból nem. A latin 

nyelvi feladatokban ismertnek feltételezett szavak listáját (a súlypontok szerint különböző 

hosszúságúak) a szaktanszék legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának utolsó napján közzéteszi. A 

görögből megtanulandó szavakra a tesztkérdések kérdeznek rá. A teszt megoldására 45, a fordításra 120 

perc áll rendelkezésre. Az esszékérdések rövid esszéket és fogalommeghatározásokat tartalmaz, mind a 

görög, mind a római kultúrára vonatkozóan, az előre megadott tételsor alapján. Az esszékérdések 

megoldására 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésére. 

— A szóbeli vizsgán az órákon olvasott és számon kért auktorszövegek szerepelnek. Az eltérő súlypontok, 

valamint az órák tematikájának esetleges változásai miatt a szóbeli vizsgán kérdezett szövegek 

meghatározása egyénileg történik, „olvasmánylista" összeállításával. Az olvasmánylisták összeállításának 

módjáról az egyes szaktanszékek döntenek. A tételen szereplő szövegrészletet a vizsgázónak fel kell 

olvasnia, válaszolnia kell a szöveggel kapcsolatos grammatikai kérdésekre, és értelmezni a szöveg 

művelődéstörténeti összefüggéseit az előre megadott tételsor alapján. A vizsga ideje nyelvenként kb. 20-

30 perc. 
 

 

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE: 

Assziriológia szakirány 

A két vizsgarész egyforma súllyal határozza meg a vizsga végső eredményét. Ha a két részjegy közül 

bármelyik elégtelen, az egész vizsgát meg kell ismételni. 

 

Egyiptológia szakirány 

- A záróvizsga értékelése három részből tevődik össze: 1. fordítás és nyelvtan, 2. tétel kifejtése, 3. 

szakdolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsgát meg 

kell ismételni. 
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Klasszika filológia szakirány 

A záróvizsga értékelése két részből tevődik össze, az írásbeli és a szóbeli jegyből, értékarányuk: 
1:1. 

- Az írásbeli jegy a következő részjegyek matematikai átlaga: 1. görög teszt, 2. latin teszt, 3. görög 

fordítás, 4. latin fordítás, 5. művelődéstörténeti esszé. 

- A szóbeli a következő részjegyek átlaga: 1. fordítás, 2. nyelvtan, 3. művelődéstörténet. Ha bármelyik 

részjegy elégtelen, a vizsgát meg kell ismételni. 

 

 

TÉTELEK, ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK AZ EGYES SZAKIRÁNYOKON: 

Assziriológia szakirány 

16 tétel (történelem, irodalomtörténet, kultúrtörténet, nyelvtörténet és történeti földrajz témakörökben) 

közül kell egyet kifejtenie a vizsgázónak. A tételeket a vizsga előtti félév szorgalmi időszakának utolsó 

napján teszi közzé a tanszék. A tételekhez bibliográfia kapcsolódik. 

Egyiptológia szakirány 

 

1. Predinasztikus és archaikus kor története 
2. Óbirodalom és Első Átmeneti Kor története 
3. Középbirodalom és Második Átmeneti Kor története 
4. Újbirodalom története 
5. Harmadik Átmeneti Kor története 
6. Későkor története (XXV. dinasztiától Nagy Sándor koráig) 
7. Ptolemaiosz-kor története 
8. Császárkor története 
9. Egyiptom régészetének és az egyiptológiának története 
10. Az egyiptomi vallás teológiája és gyakorlata 
11. Mortuáris vallás 
12. Klasszikus egyiptomi irodalom 
13. Újbirodalmi és későkori irodalom 
14. Egyiptomi művészet a 3. és a 2. évezredben 
15. Egyiptomi művészet az 1. évezredben és a császárkorban 

 

Klasszika filológia szakirány 

A záróvizsga művelődéstörténeti részéhez a szaktanszékek (latin, görög) 7-7 tételt adnak ki legkésőbb az 

őszi félév szorgalmi időszakának utolsó napján. A tételekhez magyar és idegen nyelvű bibliográfia 

kapcsolódik. 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE 

Külön jegynek tekintjük a záróvizsga írásbeli és szóbeli részét, az oklevél minősítése pedig e kettőn kívül a 

szakdolgozatra kapott érdemjegyből tevődik össze (azaz a szakdolgozat egyharmados súllyal, a záróvizsga 

kétharmaddal szerepel). 

 

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani 
átlaga adja, egész számra kerekítve a HKR 84.§-a szerint: 

− kiváló, ha az átlag 5,00,  
− jeles, ha az átlag: 4,51-4,99,  
− jó, ha az átlag 3,51-4,50,  
− közepes, ha az átlag 2,51-3,50,  
− elégséges, ha az átlag 2,00-2,50. 

 


