
Az ismeretkör: Vallás és társadalom 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Társadalomtörténeti és szociológiai alapismeretek 2) Vallás- és 

egyházszociológia 3) Vallás- és egyházpolitika 4) Egyházszociológiai 

kutatószeminárium 
 

Tantárgy neve: Egyházszociológiai kutatószeminárium (T226) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: szemináriumi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az egyházszociológiai kutatószeminárium célja, hogy a hallgató gyakorolja, hogyan 

figyelhető meg, hogyan elemezhető valamely konkrét vallási közösség, illetve a hallgató 

gyakorolja, hogyan figyelhető meg, hogyan elemezhető valamely konkrét nem vallási 

közösség, vallásossági illetve felekezeti összetétele. 

A „megfigyelt vallási közösség” lehet bármely a hallgató környezetében elérhető, 

kikérdezhető tagokból álló vallási közösség, lehet bármely részvétellel megfigyelhető 

vallási szertartás tagjainak viselkedése, lehet bármely szisztematikusan megfigyelt 

vallási témájú vagy felekezethez kötődő sajtótermék, tv-vagy rádióadás, internetes portál 

elemzése. 

A „vallási felekezeti összetétel szempontjából elemzett csoport” lehet bármely a hallgató 

környezetében elérhető, felekezeti hovatartozásukról kikérdezhető tagokból álló 

foglalkozási vagy lakóhelyi csoport, lehet bármely szisztematikusan megfigyelt 

sajtótermék, tv-vagy rádióadás, internetes portál, film vagy regény elemzése – a vallásra, 

szekularizációra, vallásellenességre, felekezetiségre utaló elemek előfordulása 

szempontjából. Az elemzés tárgya lehet 1948 előtti (felekezeti adatokat tartalmazó) 

anyakönyvek, adattárak elemzése felekezeti összetétel szempontjából, lehet mások – 

KSH, TÁRKI adatbank – korábban elkészített adatbázis elemzése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Davie, Grace (2010): A vallás szociológiája. Pannonhalma: Bencés Kiadó 

Hamilton, Malcolm B. (1998): Vallás, ember, társadalom. Budapest: AduPrint 

Török Péter (2004): Magyarországi vallási kalauz 2004. Budapest: Akadémiai Kiadó.  

Bögre Zsuzsa-Kamarás István (2013): Vallásszociológia, Luther kiadó, Budapest  

Tomka Miklós: A vallásszociológia új útjai http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2122/tomka.htm 

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2122/tomka.htm


Magyarországon /  http://mek.oszk.hu/13400/13461/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

Ismeri a teológia és a vallástudomány, valamint a vallásszociológia találkozási pontjait. 

Képesség: 

Problémameghatározás, koncepcionálás, kutatástervezés, erőforrásigénytervezés, interperszonális 

kommunikáció, adatbázisépítés, statisztikai elemzés. 

Attitűd: 
Igénye van az önismeretre és az önreflexióra. Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni a 

határait. Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése során igényt tart mások – 

kritikus – reflexiójára, érett meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Nagy Péter Tibor 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


