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1. számú melléklet
CCLVI/2017. (XI. 13.) Szen. sz. határozat
Vallástudományi Tanszék létrehozásáról a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet
keretein belül
Javaslatot teszek az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének keretében Vallástudományi Tanszék
létrehozására, mégpedig a jelenlegi Vallástudományi Központ feladatai egy részének átvételével, valamint
egyelőre a Központ személyi állományához tartozó tudományos munkatárson (dr. Vér Ádám) kívül további
egy, a Karon alkalmazott oktatónak (dr. habil. Földváry Miklós István adjunktus, Ókortudományi Intézet /
Latin Tanszék) az új tanszékre helyezésével. A Vallástudományi Központ a továbbiakban a megmaradó
feladatokat végezné. Az Ókortudományi Intézet tanácsa teljes egyetértéssel befogadja a tanszéket.
Indoklás:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának jelentős vallástudományi hagyományaira alapozva (pl. Kerényi
Károly, Marót Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Hahn István, Kákosy László munkássága), továbbá
mert a Kar számos szakján ma is jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) oktatásának, több
intézet és tanszék összefogásával a „bolognai” oktatási rendszerben kiépült és azóta is sikeresen működik
az önálló vallástudományi oktatás: 2006-tól az alapképzésben (BA minor) évről évre összesen kb. 75, majd
2011-től a mesterképzés két évfolyamában (MA) évente rendszeresen már most 6−7 hallgató tanul, 2016
szeptemberétől pedig megkezdődött a PhD-képzés is a Filozófiatudományi Doktoriskola Vallástudományi
doktori oktatási programjában.
Mindezek szervezését és vezetését a Kar előbb a Filozófia Intézet, majd a Filozófia és az Ókortudományi
Intézet közös irányítására bízta, végül a vallástudományi szakfelelősök (Bodnár István, Déri Balázs) és
szakirányfelelősök (Bodnár István, Déri Balázs, Földváry Miklós István) összehangolt önállóságának
meghagyásával az adott helyeken folyó ilyen irányú munka egységes oktatási rendszerré való szervezését
dékáni felügyelete alatt álló egységbe, a Vallástudományi Központba integrálta, amely a különböző
oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű
koordinálására, szervezésére és eredményeiknek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére volt hívatott. A Központba egy, a kiterjedt oktatásszervezési munka mellett az oktatásban és a
kutatásban is résztvevő munkatársat, Vér Ádámot alkalmazta a Kar. A Központ vezetésével tanszékvezetői
munkája mellett Déri Balázst bízták meg. Két évvel ezelőtt a Központ mellé rendelték szervezetileg a
Földváry Miklós István vezette ELTE-OTKA Liturgiatörténeti Kutatócsoportot is. A Központ 2016-tól
saját pénzügyi (utalvány-)kóddal bír.
A megszilárdul vallástudományi oktatás és kutatás elismeréseként és az eredmények megszilárdítása
céljából javaslom a Vallástudományi Tanszék megalapítását az Ókortudományi Intézet intézeti
tanszékeként. A tanszékalapításnak jelenleg nem merül fel többletköltség-vonzata, kiinduló személyi
állományát átszervezéssel biztosítja a Kar.
A Tanszék látná el a kiteljesedő vallástudományi oktatást és kutatást. A Vallástudományi Központ mint az
Egyetem falain kívül, a külügyi szférában is „brand”-dé vált intézmény megmarad mindenekelőtt
tanácsadói, külkapcsolati, ismeretterjesztői, könyv- és folyóiratkiadói, bizonyos részben pedig szervezési
feladatokkal, szoros együttműködésben a Tanszékkel.
HATÁROZAT
1) A Szenátus a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet keretein belül Vallástudományi
Tanszéket hoz létre.
2) Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének 1. sz. mellékletének és a BTK SZMSZ
1. sz. mellékletének az Ókortudományi Intézet tanszékeit soroló része kiegészül a Vallástudományi
Tanszékkel.
3) A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, a Szenátus egyidejűleg kezdeményezi
a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását.
Budapest, 2017. november 13.
Dr. Borhy László s.k.
rektor
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