
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: Vallás- és egyházszociológia (T224) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere 50-50 (kredit%) 

A tanóra típusa: szem., 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: gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: Társadalomtörténet és szociológiai alapismeretek (T223) 
 

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

A kurzus tárgya annak megismertetése, hogy a szociológiai megközelítésmód miben különbözik a 

vallások és egyházak történetének, jelenének megközelítésmódjától. A kurzus egyik felében elsősorban a 

két kézikönyv párhuzamos olvasása segítségével sor kerül a vallások szociológiai értelemzésének 

eleméleteinek megértésére. A kurzus második felében konkért magyarországi egyház és 

vallásszociológiai elemzések megismerésére, megvitatására kerül sor 

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

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

Giddens: A vallás: In: Giddens Szociológia, Több izben az 1995 s kiadásban: 435-464.p. 

Szociológiai Lexikon (Bp, Corvina, 1998): tudásszociológia, vallásszociológia, új vallási mozgalmak, 

karizma, társadalmi szimbólum, prófétizmus, egyház és szekta, szekularizáció, áldozat, beavatás, 

boszorkányság, kultusz, mágia, messianizmus, rítus, tabu, ünnep címszavak 

Hamilton: Vallás ember társadalom, Adu Bp 1998,  

Józsa László: Pierre Bourdieu és a vallási mező. Korunk, Kolozsvár, 1980, 11. sz., 721-725. old 

Tomka Miklós :  A magyar vallási helyzet öt dimenziója. = Magyar Tudomány 1999/5. 

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

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

Tudás:  

A vallás társadalmi jelenségeről szerzett korábbi tudása szemléleti értelemben kritikai tudássá alakul át. 

A vallás és egyház társadalmi jelenségeiről részletesebb tudást szerez. 

Képesség: 

Vallási és egyházi természetü források szociológus elemzésének képességét elsajátítatja. 

Szakszociológiai szövegek értelmezésének képességét elsajátítatja. 

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): 

 



 


