Képzési és kimeneti követelmények a buddhista tanító képzésben
A tanulmányaikat 2017. szeptember 01-je után, a 2017/2018. tanévtől
megkezdett hallgatók esetében1
1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: buddhista tanító (Buddhist Theory and Practice)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
szakképzettség: buddhista tanító
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhist Theory and Practice
választható specializációk: dharmatanító (Dharma Teacher), vallástörténet és filozófia
(Philosophy and Religious History)
3. Képzési terület: hitéleti
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6. A képzés célja
A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a
meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított
tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint
a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák,
valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak.
Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót
eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi
(jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az
elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és
Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél.
A buddhista tanító tudása és képességei:
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A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok
következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs,
a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet.
A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet.
A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a
hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi
alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szellemétől, a legfőbb szándéka a
szenvedés enyhítése.
Alapvető tudással az alapító életéről, híres mestereiről, a buddhizmus történetéről, tanításairól,
szent szövegeiről, kultúrájáról, kapcsolódó nyelveiről, nagy iskoláiról és
gyakorlatrendszereiről.
Elsajátítja a buddhizmus kulcsfogalmait, ismeri a nagy logikai és filozófiai iskolákat,
gyakorolja gondolkodási módszereiket. Rendelkezik a gyors lényeglátás, az összefüggések,
logikai kapcsolatok minél világosabb felismerésének képességével.
A Nemes Nyolcrétű Ösvény tanításai képessé teszik arra, hogy megtanuljon tanulni, figyelni,
nyitottságot gyakorolni; képes legyen az önálló gondolkodásra, nézeteinek mind szóbeli,
mind írásbeli közvetítésére, megfelelő kommunikációs formák elsajátítására, képes a saját
és mások szenvedéseinek csökkentésére; azaz a problémák gyors felismerésére és
megoldási stratégiák alkalmazásra. A nyitottság elvét szem előtt tartva képessé válik a mai
társadalmi viszonyokhoz, továbbá segítő attitűdöt kifejleszteni, gyakorolni környezete
irányába. A Középút elvén képes viselkedése tudatos irányítására. Az elsajátított hatékony
önfigyelésen alapuló módszerek, valamint tapasztalatok a saját fizikai, érzelmi és tudati
működéseiről, önmaga megismerésén keresztül képessé teszik mások elfogadására, mások
problémáinak megértésére; olyan autonóm személlyé válik, aki az oksági viszonyok, az
egymásrautaltság felismerése révén képes vállalni cselekedeteiért a felelősséget.
7. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges, továbbá a buddhizmus szakkifejezéseinek a hagyományos buddhista kanonikus
nyelveken való ismerete, valamint alap páli fordítói készség elsajátítása.
8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A választható specializációk célja, hogy még elmélyültebbé tegyék a Tan, avagy Dharma
oktatását, bemutatva annak különféle gyakorlati aspektusait (dharmatanítói), valamint hogy
betekintést engedjen a nagyobb vallások, nagyobb filozófiai rendszerek és a buddhizmus
párhuzamaiba vagy éppen eltéréseibe (összehasonlító vallástörténeti és filozófiai). Szervezett
egy hetes szakmai gyakorlat – elvonulás, zarándoklat – teljesítendő minden szemeszterben.
Az egyházi képzésnek megfelelően sajátos környezetben, részben idegen nyelven folyik a
képzés; külföldi részképzés lehetőségével. Az elméleti képzés mellett nagy szerepet kap a
közvetlen tapasztalás a meditációs kurzusok révén.
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre
vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza
meg.
2. BUDDHISTA TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: buddhista tanító (Buddhist Theory and Practice)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség diplomában
szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles buddhista tanító
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhist Theory and Practice
választható specializációk: páli nyelvű dharmatanító, (Dharma Teacher – Pali Language
Specialization), tibeti nyelvű dharmatanító (Dharma Teacher – Tibetan Language
Specialization)
3. Képzési terület: hitéleti
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A mesterképzésbe történő belépésnél feltétel nélkül elfogadott szakok a hitéleti
alapképzési szakok és a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mester fokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés célja
A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a
meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá
váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A
mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint
az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint
gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák:
elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai
gyakorlat).
Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a
megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát
tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung),
nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat
összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő
elválaszthatatlansága) tanítása a cél.
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A buddhista tanító tudása és képességei
A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok
következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs,
a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet.
A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet.
A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a
hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi
alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szellemétől, a legfőbb szándéka a
szenvedés enyhítése.
A Hat Tökéletesség tanításai alapján a tanításokban a szükséges kompetenciák megszerzésével
képes az adás és az erkölcsös viselkedés tökéletessége révén a segítő attitűd gyakorlati
szinten való gyakorlására, a helyzetnek megfelelő viselkedés képességének a kialakítására.
A türelem, a törekvés és az összeszedettség tökéletességének képessége a tanítványi és
tanítói erények (az együttérzés, az odafigyelés, a kommunikáció és szerénység elsajátítását
eredményezi).
Felismeri saját világlátását, ezáltal elfogadja másokét. Felelősséget vállal a saját nézeteiért. A
buddhizmus nemzetközi kapcsolatrendszerében képes hatékonyan részt venni. A buddhista
tanítások, valamint a modern tudományok megismerése által hatékony tagjává válik a
társadalomnak tudományos, kommunikációs vagy segítői munkakörben történő
elhelyezkedéskor. Képes mindenből, legfőképpen a saját tapasztalataiból tanulni, és ezt
tenni élete fő vezérfonalának.
8. Idegennyelvi követelmény
A mesterképzésre való felvétel feltétele angol nyelvből legalább államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges továbbá a buddhizmus két kanonikus nyelvének
egyikéből - a páliból vagy a tibetiből - fordítói szint elérése.
9. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
A két nyelvi specializáció célja, hogy a buddhizmus a mai modern tudományok
összefüggésében tárgyalja, valamint, hogy elmélyedt tudást kínáljon a kanonikus nyelvek
egyikéből.
A képzés során, az 1-3. szemeszterben egy hetes szakmai gyakorlat elvonulás, zarándoklat,
a 4. szemeszter végén hat hét összefüggő szakmai gyakorlat teljesítendő.
Az egyházi képzésnek megfelelően sajátos környezetben, részben idegen nyelven folyik a
képzés; külföldi részképzés lehetőségével. Az elméleti képzés mellett nagy szerepet kap a
közvetlen tapasztalás a meditációs kurzus révén.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási
intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi
személy határozza meg.
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