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Buddhizmus diszciplináris minor 
 
 
 

a 2011-től fölvett hallgatóknak 
 
 
 
A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatóinak hirdetjük meg, az 
előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói 
kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE 
társkarai hallgatóinak. Más intézmények vendéghallgatóinak a minorok 
fölvétele a szakfelelős hozzájárulásával lehetséges.    
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Jelek, rövidítések: 
 
G = gyakorlati jegy 
K = kollokvium 
Sz = szigorlat 
V = vizsga 
 
k = kötelező tanegység 
kv = kötelezően választható tanegység 
v = választható tanegység 
 
 
Az előfeltételek jeleinek magyarázata: 

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

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

 Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét 
javasoljuk. 
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 BUDDHIZMUS DISZCIPLINÁRIS MINOR  

A minor felelőse: 
dr. Hamar Imre egyetemi tanár (Kínai Tanszék) 

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel 

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 40 fő 

Nem BA-képzésben részt vevők NEM vehetik föl. 

A minor áttekintést ad a buddhizmus mint az egyik legnépesebb világvallás 
alapszövegeiről (magyar fordításokban), tanrendszeréről, irányzatairól, 
területi változatairól és mai helyzetéről, továbbá a vallástudomány néhány 
alapvető témaköréről. Irodalmi, nyelvi, történeti, kultúrtörténeti, politológiai, 
kommunikációs és más tanulmányok kiegészítéseként is szolgál, továbbá a 
„vallástudomány” mesterszak vagy interkulturális kommunikációs és hasonló 
tanulmányok előkészítése is lehet. 
 
A minort 3 év alatt célszerű elvégezni, de két és fél vagy két évre összesűrítve 
is elvégezhető.  
 
Azon hallgatók, akiknek saját szakirányos tanulmányaik során kötelező 
elvégezni az Összehasonlító vallástörténet, a Távol-keleti vallások 1. és a 
Távol-keleti vallások 2. tanegységeket, kötelesek a buddhizmus diszciplináris 
minor egyéb tanegységei közül fölvenni annyit, hogy meglegyen a minor 50 
kreditje. 
 

Kód Tanegység 

félév 

értékelés 

köt.vál. 

óraszám
 

kred
it 

előfeltétel 

 
Alapozó elméleti tárgyak: 11 kredit 

OKE11-
121 

Összehasonlító vallástörténet 1 K k 30 3  

OKE11-
123 

Távol-keleti vallások 1. 2 K k 30 4 OKE11-
121 
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KEL11-
231 

Távol-keleti vallások 2. 3 K k 30 4 OKE11-
123 

A buddhizmus irodalma: 9–15 kredit 
BUD11-
101 

Bevezetés a buddhizmus 
irodalmába  
(A Tripitaka és a mahájána-vadzsrajána 
iratok) 

3 K k 30 4  

BUD11-
102 

A buddhizmus alapszövegei 4–6 G k 30 2  

BUD11-
103.X 

Fordítás és önálló művek a 
buddhista irodalomban 
(Szanszkrit, kínai, tibeti, japán, koreai, 
mongol stb. nyelvű buddhista irodalom) 
(1–3 gy választandó) 

4–6 G kv 30–
90 

3–9  

A buddhizmus és változatai: 12–18 kredit 

BUD11-
111 

Dél-Ázsia vallásai 1 K k 30 3  

BUD11-
112 

A buddhizmus irányzatai 1 K k 30 3  

BUD11-
113 

A mahájána buddhizmus 2 K k 30 3  

BUD11-
121.X 

A buddhizmus változatai, 
története Ázsiában  
(India, Cejlon, Kína, Belső-Ázsia, Tibet, 
Japán, Korea, Mongólia, Délkelet-Ázsia) 
(1–3 ea választandó) 

3–6 K kv 30–
90 

3–9  

Buddhista művészet: 3–6 kredit 

BUD11-
131.X 

A buddhizmus művészete  
(Előadások a buddhista kultikus 
ikonográfia, liturgia, zene stb. 
tárgyköreiből) (1–2 gy választandó) 

3–6 G kv 30–
60 

3–6  

Buddhizmus a modern társadalomban, a buddhizmus és más vallások: 6–18 kredit 

BUD11-
141.X 

A buddhizmus a mai 
társadalomban  
(Egyházi hierarchia; egyház és állam 
kapcsolata; a buddhizmus szerepe és 

3–6 G kv 30–
90 

3–9  
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jelentősége a távol-keleti 
társadalmakban; a buddhizmus 
Nyugaton) (1–3 gy választandó) 

BUD11-
151.X 

A buddhizmus és más vallások 
kapcsolata  
(Vallások egymásrahatása a távol-keleti 
kultúrákban) (1–3 gy választandó) 

3–6 G kv 30–
90 

3–9  

  Összesen: 450 50  
 

 
     


