
Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Kolozsvár
Hermeneutika Munkacsoport

Működési szabályzat

1. A Hermeneutika Munkacsoport az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaságon belüli 
szakmai csoportosulás, amely szervezeti keretet nyújt mindazok számára, akik a filozófiai 
hermeneutika,  illetve  a  tágabb  értelemben  vett  hermeneutika  szakterületei  iránt 
érdeklődnek. Célja  a  hermeneutika  tudományos  művelésének  és  gyakorlati 
elsajátításának elősegítése,  a  hermeneutikai  kultúra  gyarapítása.  Előmozdítja  a 
hermeneutika valamint a más filozófiai, tudományos és művészeti szakterületek közötti 
kapcsolatépítést,  az  oktatók  és  kutatók  szakmai  tájékozódását,  figyelemmel  kíséri  a 
nemzetközi  kutatási  folyamatokat, lehetőségeket  teremt  a  hermeneutikai  eredmények 
megjelenítésére a tudományos és kulturális közéletben, a szélesebbkörű nyilvánosságban. 

Megnevezése: EMFT–Hermeneutika Munkacsoport.
2.  A  Hermeneutika  Munkacsoport  hermeneutikai  kutatásokat  végző,  valamint  a 

hermeneutikai  szemléletmód  és  beállítódás  ismertetésével  és  terjesztésével  foglalkozó 
oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat tömörít; egyetemi hallgatókat és a hermeneutika 
iránt érdeklődő laikusokat is tagjai közé fogad.

3.  A  Hermeneutika  Munkacsoport  fontosabb  tevékenységi  területei:  előadások, 
szemináriumok, kollokviumok, szakmai értekezletek, megemlékezések,  vándorgyűlések, 
könyvbemutatók  szervezése;  kutatási  projektek  lebonyolítása;  időszakos  és  állandó 
szakmai  kiadványok  megjelentetése; hermeneutikai  tartalmú  kiadványok  gondozása, 
recenzálása,  fordítása,  nyilvántartása;  szakbibliográfiák,  adatbázisok  összeállítása.  E 
tevékenységek  megvalósítása  során  a  Hermeneutika  Munkacsoport  együttműködik  az 
EMFT  más  munkacsoportjaival,  a  MFT  Hermeneutika  Szakosztályával,  a  BBTE 
Filozófia  Tanszékcsoportjával  és  filozófiai  doktori  iskoláival,  az  EME  és  a  KAB 
munkacsoportjaival,  a  Pro  Philosophia  Alapítvánnyal,  szakfolyóiratok  és  kiadók 
szerkesztőbizottságaival, civil szervezetekkel, művelődési intézményekkel; kapcsolatokat 
épít a hasonló profilú romániai és külföldi szakmai csoportosulásokkal; pénzűgyi-anyagi 
támogatást  igényel;  folyamatos  kommunikációt  tart  fenn  a  rendelkezésére  álló 
csatornákon.

4.  A  Hermeneutika  Munkacsoport  az  EMFT  szabályzati  előírásai  alapján 
munkacsoport-vezetőt  és titkárt  választ.  A munkacsoport-vezető  képviseli  a 
munkacsoportot a társaságnak a munkacsoportokkal kapcsolatos tanácskozásain. A titkár 
a folyamatos szervezési, kapcsolattartási, kommunikációs feladatokat látja el.

5.  A  Hermeneutika  Munkacsoport  önállóan  végzi  a  tevékenységét  az  EMFT 
alapszabályának előírásai  és közgyűlésének határozatai  alapján.  A konkrét  szervezési-
működési kérdésekkel kapcsolatban folyamatosan egyeztet az EMFT vezető testületeivel. 
Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlés előtt.

A  Működési  szabályzatot  jelen  formájában  elfogadták  és  jóváhagyták  az  EMFT–
Hermeneutika Munkacsoport  alakuló ülésének résztvevői, Kolozsvárt,  2009. december 
10-én.


