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Jelek, rövidítések: 
 
EF = egyéni felkészülés 
G = gyakorlati jegy 
K = kollokvium 
V = vizsga 
Z = záróvizsga 
 
k = kötelező tanegység 
kv = kötelezően választható tanegység 
v = választható tanegység 
 
 
Az előfeltételek jeleinek magyarázata: 

 Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus fölvételét megelőző félévben kell 
eredményesen elvégezni. 

 Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus fölvételével azonos félévben kell 
eredményesen elvégezni. 

 Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele. 

 *: az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető föl a tárgy. 

 
Alapszakfelelős:  
Dr. Zólyomi Gábor egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) 
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I. Alapozó ismeretek: 28 kredit 

A) Általános értelmiségképző tárgyak a bölcsészettudományi képzési területen: 8 kredit 

XFI19-101 Filozófiatörténet 1 K k 2/28 2  

XKO11-131 Szöveg, írás, kiadvány  2 G k 2/28 4  

DIG-001 
Digitális bölcsész 
kompetenciák 

1-6 G k 2/28 2  

                                   Összesen: 4/84 8  

B) Az ókori és keleti filológia képzési ág közös képzése:  
20 kredit 

1) Alapozó elméleti ismeretek: 9 kredit  

FLN11-102 
Bevezetés a 
nyelvtudományba*  

1 K k 2/28 3  

FLI11-102 
Bevezetés az 
irodalomtudományba**  

2 K k 2/28 3  

TRN11-101 
Bevezetés a 
történettudományba*** 

1 K k 2/28 3  

                                   Összesen: 6/84 9  

 * Ha a szakfelelős meghirdeti, az alapszak hallgatóinak az ókori és keleti filológia képzési ág hallgatóinak meghirdetett FLN11-102 Bevezetés a 
nyelvtudományba (K 28 3) tantárgyat kell fölvenniük. A szakirányfelelős döntése vagy más ok (pl. egy minor végzéséhez kötelező bevezetés) 
miatt helyettesíthető a következő tanegység valamely kurzusával: FLN11-101 Bevezetés a nyelvtudományba (K 28 3). 

 ** Ha a szakfelelős meghirdeti, az alapszak hallgatóinak az ókori és keleti filológia képzési ág hallgatóinak meghirdetett FLI11-102 Bevezetés az 
irodalomtudományba (K 28 3) tantárgyat kell fölvenniük. A szakirányfelelős döntése vagy más ok (pl. egy minor végzéséhez kötelező bevezetés) 
miatt helyettesíthető a következő tanegység valamely kurzusával: FLI11-101 Bevezetés az irodalomtudományba (K 28 3). 

*** A szakirányfelelős hozzájárulásával más történettudományi vagy néprajztudományi, régészeti bevezetés is végezhető helyette. 

  

 2) Az ókori és keleti kultúra területeit áttekintő ismeretkörök: 11 kredit 

OKE11-121 Összehasonlító vallástörténet 1 K k 2/28 3  

OKE11-122 Ókori és keleti vallások 2 K k 2/28 2  

OKE11-131 
Ókori és keleti 
művészettörténet 1. 

1 K k 2/28 3  

OKE11-132 
Ókori és keleti 
művészettörténet 2. 

2 K k 2/28 3  

                                                          Összesen: 8/112 11  

II. Szakmai törzsanyag: 138 kredit 

A) Az ókori nyelvek és kultúrák alapszak közös képzése (szakmai alapozó modul): 18 kredit 

1) Minden szakirányban kötelező tanegység: 2 kredit  

OKO15-201 
Kapcsolatok az ókori 
Mediterráneumban 

5/6 K k 2/28 2  

                                                       Összesen: 2/28 2  

2) Két ókori nyelv ismeretkörei: 16 kredit 
2 nyelv kötelező 8+8 kredit értékben: 
assziriológia szakirányon: ASZ-101, -102, -001 (kötelező), továbbá -111, -112, -002 vagy HEB-101, -102, ASZ-003   
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Ha a hallgató a félév eleji felmérő vizsgát eredményesen teszi le az adott bevezető nyelvi tantárgy 1. eleméből, a szakirányfelelős által aláírt és a 
Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján fölmentést kap az adott tantárgyelem elvégzése alól. 
 
Ha a hallgató az adott nyelvi alapvizsgát a bevezető nyelvi tantárgy 1. elemének elvégzése után eredményesen leteszi, a szakirányfelelős által aláírt 
és a Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján fölmentést kap az adott bevezető nyelvi tantárgy 2. elemének elvégzése alól. 
 
Ha a hallgató az adott nyelvi alapvizsgát a bevezető nyelvi tantárgy (1–2. elemének) elvégzése előtti, félév eleji záróvizsgát eredményesen leteszi, a 
szakirányfelelős által aláírt és a Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján fölmentést kap a bevezető nyelvi tantárgy 1–2. elemének 
elvégzése alól. 
 
Az adott tantárgyra vagy -elemre eső krediteket minden esetben szabadon használhatja föl a képzési ágon belül. 
 
 

ASZ-101 Bevezetés az akkád nyelvbe 1. 1 G kv 4/56 4  

ASZ-102 Bevezetés az akkád nyelvbe 2. 2 G kv 4/56 4 ASZ-101 

ASZ-111 Bevezetés az arámi nyelvbe 1. 1/3 G kv 4/56 4  

ASZ-112 Bevezetés az arámi nyelvbe 2. 2/4 G kv 4/56 4 ASZ-111 

HEB-101 Kl. héber nyelv és szövegolvasás 1. 1/3 G kv 4/56 4  

HEB-102 Kl. héber nyelv és szövegolvasás 2. 2/4 G kv 4/56 4 HEB-101 

                                                       Összesen: 16/224* 16*  
 
* Fölmentésektől függően 0–224 óra, 0–16 kredit. 
 

ASZ-001 Alapvizsga akkád nyelvből 2 V kv 0 0 
(ASZ-102, 

ASZ11-231, 
-241) 

ASZ-002 Alapvizsga arámi nyelvből 2/4 V kv 0 0 (ASZ-112) 

ASZ-003 
Alapvizsga klasszikus héber 
nyelvből 

2/4 V kv 0 0 (HEB-102) 

                                                       Összesen: 0 0  

 

B) A választott ókori nyelv és kultúra speciális ismeretei:  
70 kredit 

1) Az egyes szakirányok külön képzése: 68 kredit 
 

ASSZIRIOLÓGIA SZAKIRÁNY 

Szakirányfelelős:  
Dr. Zólyomi Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár (Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék) 

A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel az ókori nyelvek és kultúrák alapszakra, továbbá ASZ-001 és -002 
vagy -003, amelyek alapján – az oktatói kapacitás figyelembe vételével kialakított létszámra – a szakirányt választani 
kívánó hallgatók rangsorolása történik, valamint az alapozó ismeretek tanegységeinek (I) sikeres elvégzése.     

              

Nyelvi képzés: 47 kredit 

ASZ16-201 Akkád nyelv 1. 3 G k 2/28 3 ASZ-001 

ASZ11-202 Akkád nyelv 2. 3-4 G K 2/28 4 ASZ-001 

ASZ11-203 Akkád nyelv 3. 4 K k 2/28 4 ASZ-001 

ASZ11-204 Akkád nyelv 4. 4-5 G k 2/28 4 ASZ-001 

ASZ16-205 Akkád nyelv 5. 5-6 K k 2/28 5 ASZ-001 

ASZ16-211 Sumer nyelv 1. 3 K k 2/28 3 ASZ-001 

ASZ16-212 Sumer nyelv 2. 3 K k 2/28 3 ASZ-001 

ASZ16-213 Sumer nyelv 3. 4 G k 
2/28 

4 
ASZ16-211, 

-212 

ASZ16-214 Sumer nyelv 4. 5 G k 2/28 4 ASZ16-211, 



5 

 

-212 

ASZ16-215 Sumer nyelv 5. 6 G k 2/28 5 
ASZ16-211, 

-212 

ASZ16-
221.X 
 

(Egyéb sémi és ékírásos 
nyelv)* 

(klasszikus szír, klasszikus 
héber, akkád, ugariti, 
hettita, arab) 

3–6 G k 4/56 8  

Történelem, földrajz, régészet, kultúrtörténet: 21 kredit 

ASZ11-231 
Az ókori Közel-Kelet 
történeti földrajza 

1 G k 
2/28 

3  

ASZ11-241 
Az ókori Közel-Kelet 
története 1. 

1 K k 
2/28 

3  

ASZ11-242 
Az ókori Közel-Kelet 
története 2. 

2 K k 
2/28 

3  

ASZ11-251 
Az ókori Közel-Kelet 
régészete 1. 

3 K k 
2/28 

3  

ASZ11-252 
Az ókori Közel-Kelet 
régészete 2. 

4 K k 
2/28 

3 
 

ASZ-264 
Az ókori Közel-Kelet 
kultúrtörténete  

1–6 K k 
2/28 

3 
 

ASZ-265  Lexikográfia 3–6 K k 2/28 3  
                                                       Összesen: 38/532 68  

* 2x2 órás (2x4 kredites) tanegység elvégzését jelenti (az egyik akkád nyelv is lehet). A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően 
változik. Az egyes nyelveket és szinteket a szakirányfelelős tartja nyilván.  

 
2) Szabadon választható tanegységek a képzési ágon belül: 2 kredit 
Az ókori és keleti filológia képzési ág bármilyen tanegysége. Különösen ajánlott az OKO-201 tanegység ismételt felvétele. 
Továbbá:  

OKE-203 (Ókori tárgyú előadás)  K kv 2/28 2  

                                                       Összesen: 2/28 2  

C) Gyakorlati képzés: 0 kredit 
 

D) Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
1) az alapszaknak a végzett szakirányéval nem azonos „minor” szakiránya (a klasszika-filológiával azonosnak számít az 
ógörög, illetve a latin „minor” szakirány),  
2) másik alapszak „minor” egysége, amely második tanári mesterszak előkészítését is szolgálhatja (diszciplináris és 
tanári minor),  
3) másik alapszak „minor” egysége (diszciplináris minor). 
 

III. Szabadon választható tanegységek:10 kredit 
A szabadon választható tanegységek teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok 

figyelembevételével az Egyetem bármely kurzusa elvégezhető. 
 

IV. Szakzárás 

Szakdolgozat és záróvizsga: 4 kredit 

ASZ-SZD 
Szakdolgozat (Egyéni 
szakdolgozati felkészülés) 

6 EF k 0 4  

 Záróvizsga 6 Z k 0 0 (Szakdolgozat) 

Összesen:                0    4 


