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Éves kutatási terv (2011-2012-es tanév)
1. Az éves kutatási terv általános jellemzői
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) éves kutatási terve a 2010/11-es
tanév végi tanszéki értekezletek jegyzőkönyvei (tanévre vonatkozó kutatási tervei) alapján
készült el. Az éves kutatási terv összeállításának folyamatát az E1-2 kódú, „Az éves kutatási
terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete” c. eljárásrend szabályozza.
A Főiskola 2008. évig naptári év szerinti bontásban állította össze Éves kutatási tervét
(továbbiakban ÉKT). A 2009/10-es tanévtől azonban – igazodva a Ftv. intézményi
Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia (továbbiakban KFIS) tanévre vonatkozó értékelési
előírásához – ÉKT-ét tanévre vonatkozóan rögzíti.
A 2010/11-es tanévre vonatkozó ÉKT a következőket rögzíti: „A Főiskola KFIS-ját 5 évre
dolgozza ki. A következő periódus kezdete 2011, amelyet azonban az ÉKT csak a 2011/12-es
tanévre vonatkozóan vesz először alapul, ezért a következő KFIS 2011 őszétől kerül
meghatározásra. Tekintettel emellett arra, hogy a Főiskola éves szinten kutatás-tervezést és
-értékelést végez, a KFIS meghatározásánál megfontolandó a hosszabb periódusra való átállás
(5 helyett 10-15 év).”
A 2011/12-es ÉKT összeállításának idejében a Sola Scriptura Teológiai Főiskola helyzete
jogilag teljességgel bizonytalan, mivel az új egyházügyi törvény 2012. január 1-től a fenntartó
egyházi státuszát megszünteti, ugyanakkor a státuszukat elvesztő egyházak felsőoktatási
intézményeiről nem rendelkezik. Tekintettel tehát arra, hogy jelenleg a Főiskola jövője a
jogszabályi változásoknak köszönhetően kiszámíthatatlan, intézményi KFIS stratégiát nem
lehet lefektetni. Amint fény derül az intézmény jövőjére, új, hosszú távú stratégiát kell
kidolgozni.
Jelen ÉKT a fentiek fényében a stratégiai célok megvalósításának lépéseit nem tudja
előirányozni, hanem az egyéni-tanszéki kutatási területekre koncentrál.
A Főiskola éves kutatási tervét a tanszékek és a Tudományos Tanács készíti elő, majd a
Főiskola egyéb szervezeti egységeivel való egyeztetés után a szenátus fogadja el. Az éves
kutatási terv elkészítésének, koordinálásának és értékelésének felelőse az oktatási és
tudományos rektor-helyettes.

2. Az éves kutatási terv legfontosabb elemei a 2011-2012-es tanévben
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 A biatorbágyi oktatási központ munkálatainak folytatása, lehetőség szerinti befejezése
 A képzéseken induló tantárgyak megfelelő oktatási anyagának (jegyzetek, tankönyvek,
segédanyagok) kidolgozása és publikálása, a meglévő jegyzetállomány folyamatos
frissítése, átdolgozása. (A 2011/12-es tanévre előirányzott oktatási segédanyag fejlesztések részletes felsorolását lásd a tanszékek kutatási terveinél). (Felelős: Dr.
Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes).
 Az oktatói kar bővítése: továbbra is folyamatban van új munkatárs keresése a
Gyakorlati Tanszék munkájának támogatására; Újlaki-Nagy Réka 2011. őszétől
gyakornok oktatója a Főiskolának, hosszú távon az Ószövetségi Tanszék munkájába
fog bekapcsolódni; cél: további, a feltételeknek megfelelő szakember(ek) felkutatása
(felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor)
 Az oktatók megfelelő szintű képzettségének és folyamatos továbbképzésének
biztosítása, a beiskolázások és képzések koordinálása és felügyelete (Felelős: Dr.
Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes)
A 2011/12-es tanévben képzésben résztvevő oktatóink:
Bödör Zoltán
ELTE-BTK hebraisztika szak (MA) szakdolgozat megírása és védése
Holló Péter
ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Kutatási téma: Szervezett
kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején) – disszertáció írás
Dr. Horváth Orsolya
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, Biblikumok
szakirány 1-2. félév
Kovács Zoltán (a Tanulmányi Osztály munkatársa)
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, Biblikumok
szakirány 1-2. félév
dr. Neparáczki Nándor
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, Szociáletika
szakirány 1-2. félév
Takács Szabolcs
Külföldi, távoktatási formában zajló PhD képzés lehetőségeinek feltérképezése
Újlaki-Nagy Réka
PhD
kutatás
keretén
belül
(Szegedi
Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi
Kar, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Irodalomtudományi Doktori Iskola;
kutatási téma: Az erdélyi szombatosság kezdete) 3 éves külföldi
ösztöndíj első éve; SSTF teológia szak 1-2. félév
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Dr. Végh József
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi
Doktori Iskola (Kutatási téma: Biblikus alapelvekre épülő nevelési reform a H.
N. Adventista Egyházban – külföldön szerzett PhD honosítása)
 A Sola Scriptura negyedéves teológiai szakfolyóirat megjelenése (Felelős: Nagy
Viktória főszerkesztő, majd a 2011/4-es számtól kezdődően Lilik Laura)
 Az előző évekhez hasonlóan tudományos-ismeretterjesztő konferenciák szervezése
vidéki nagyvárosokban (lehetőleg két helyszínen)
 Tudományos konferencia szervezése Budapesten meghívott előadókkal (felelős: Dr.
Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes)
 A nyári főiskolai tábor szakmai programjának összeállítása és lebonyolítása (felelős:
Dr. Horváth Orsolya oktatási és tudományos rektorhelyettes)
 A tanszékek közötti kutatómunka keretén belül a Fordítói Munkacsoport
tevékenységének koordinálása (felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor)
 A könyvtári dokumentumok elektronikus nyilvántartásának további fejlesztése
(felelős: Lilik Laura könyvtárvezető)
 A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási, közművelődési intézményekben és a médiában az ország
több pontján (felelős: Holló Péter főiskolai tanársegéd)
 Külső szakmai kapcsolatok további erősítése: megjelenés szakfolyóiratokban,
tanulmánykötetekben,
részvétel
támogatása
szakmai
konferenciákon,
kutatócsoportokban; külföldi tanulmányutak és kutatások támogatása
 Intézményi együttműködési lehetőségek további keresése a kutatásban, illetve az
Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetemmel kötött keretmegállapodás tartalommal
megtöltése
 A végzett és jelenlegi hallgatókkal való hatékonyabb kapcsolattartás és a tananyaghoz
kapcsolódó fakultatív, ismeretelmélyítő programok szervezése (felelős: Holló Péter
főiskolai tanársegéd)

3. A Főiskola tanszékeinek 2011-2012-es tanévi kutatási tervei
3.1. Ószövetség tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2011/2012-es tanévben:
 ószövetségi kronológia és kortörténet
 az Ószövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései
Egyéni kutatás:
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 Dr. Reisinger János tanszékvezető főiskolai tanár: A következő tanévben szeretné
megjelentetni a Bibliai kronológia füzetet és Karácsonyra tervezi befejezni a Bibliai
jelképek lexikonát. Új feladatként fog jelentkezni a Light Channel internetes
tévécsatorna munkálataiban való részvétel.
 Dr. Prancz Zoltán: A tanszéken belül folytatott kutatási irány: Ószövetségi bölcsességi
irodalom (Prédikátor és Példabeszédek könyve). Tervezett publikáció, fordítás,
lektorálás: Ószövetségi bölcsességi irodalom jegyzet átdolgozása, újra kiadása.
 Nagy Viktória főiskolai tanársegéd: 2011 őszétől nem dolgozik a főiskolán
 Bödör Zoltán óraadó oktató: A 2011-2012-es tanévben szeretné befejezni a
diplomamunkáját („Apologetika és a zsidók helyzetének bemutatása Simon Luzzatto
(1583-1663) Értekezés a velencei zsidókról (1638) című írásában”.) Ezen kívül tervezi,
hogy a főiskolai héber oktatás tematikáját átdolgozza egy új, modul-szerű, 6 féléves
rendszerre
 Újlaki-Nagy Réka (2011. októberétől a Főiskola gyakornok oktatója, az Ószövetségi
Tanszék munkájába fog fokozatosan bekapcsolódni): Tanulmányok megkezdése
teológia szakon a SSTF-n. PhD kutatás (Szegedi Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi
Kar,
Régi
Magyar
Irodalom
Tanszék,
Irodalomtudományi Doktori Iskola; kutatási téma: Az erdélyi szombatosság
kezdete): 2011 októbertől (3 hónap), Herzog August Stipendium, Wolfenbüttel;
2011 szeptembertől (6 hónap), szegedi doktorandusz ösztöndíj. 2011
októbertől (3 év) Universität Erfurt, katolikus teológia tanszék, Theologishes
Forschungskolleg. Konferenciarészvétel: 2011. október 4-5., Arbeitstagung
„Christlicher Sabbatarismus“, Erfurt, Forschungen zum antitrinitarischen
Sabbatarismus in Siebenbürgen. Publikáció a fenti témakörben.
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
 Bibliai kronológia (tanszéki közös munka keretében) (tanéveken áthúzódó munka)
 Bibliai jelképek lexikona (Dr. Reisinger János) (tanéveken áthúzódó munka)
 Ószövetségi bölcsességi irodalom jegyzet kiadása (Dr. Prancz Zoltán)
 Izrael története jegyzet kiadása (Nagy Viktória)
Egyéb:
Dr. Reisinger János a tanszék legfontosabb feladatának az eddigi irányok megtartását látja:
 átfogó, ismeretterjesztő témákban való publikálás
 ismeretterjesztő előadások
 Light Channel
 A Sola Lap számára a tanszék továbbra is minden negyedévben ad szakcikkeket
 hallgatókkal való intenzív kapcsolattartás
 nyári tábor
 a főiskola által szervezett konferenciákon való részvétel
3.2. Újszövetségi tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2011/2012-es tanévben:
 az Újszövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései
 újszövetségi apokaliptika
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hermeneutikai témák az Újszövetségben
János evangéliuma és Páli levelek exegetikai kutatások
Jézus példázatainak írásmagyarázata
a Római levél – exegetikai kutatások

Egyéni kutatás:
 Dr. Szathmáry Sándor tanszékvezető professzor: újszövetségi kortörténelem; emellett
az újszövetségi teológiához kapcsolódó széles körű oktatói-előadói-kutatói
tevékenység
 Dr. Horváth Orsolya főiskolai docens: kutatás „Hermeneutikai témák az
Újszövetségben” munkacímmel; Páli levelek és János evangéliuma írásmagyarázati
kutatások; görög nyelvi folyamatos továbbképzés; tanulmányok megkezdése teológia
MA képzésen (Biblikumok szakirány) az EHE-en
 Takács Szabolcs főiskolai tanársegéd: kutatás “Jézus példázatainak etikai tanításai”
témában; A katolikus apostoli levelek keletkezéstörténete
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
 Széles körű publikációs tevékenység újszövetségi teológia témakörben (Dr. Szathmáry
Sándor)
 Páli levelek jegyzet megjelentetése (Dr. Horváth Orsolya)
 János evangéliuma első féléves jegyzet újraírása (a megvalósítás valószínűleg átível a
szóban forgó tanévet követő tanévre is - egyéb teendők függvényében; elsődleges cél
ebben a tanévben: János evangéliuma Károlyi fordításának revideálása) (Dr. Horváth
Orsolya)
 Publikáció(k) „Hermeneutikai témák az Újszövetségben” témában (Dr. Horváth
Orsolya)
 A Jézus példázatai jegyzet megjelentetése (Takács Szabolcs)
 Jean Zurcher: Touched with Our Feelings c. könyv fordításának befejezése (Takács
Szabolcs)
 Samuele Bacchiocchi Immortality or Resurrection? c. könyvének lefordítása egyéb
feladatok miatt szünetelt, de a könyvből korábban több fejezet fordítása elkészült,
folytatás várhatóan a 2011/2012 tanév folyamán.
Egyéb:
 Tanszéki közös munka keretében János evangéliuma készülőben lévő jegyzet
fordítási/revideálási munkálatai (Dr. Horváth Orsolya, Takács Szabolcs)
 Tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon való részvétel, illetve
konferenciaszervezésben való részvétel
 Részvétel a Fordítói Munkacsoportban (Takács Szabolcs)
3.3. Rendszeres teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2010/2011-es tanévben:
 Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár:
 A messiási jövendölések további kutatása
 Dániel könyve 11. fejezetének írásmagyarázata a héber szöveg elemzésével.
 Dr. Hováth Orsolya főiskolai docens:
 Hermeneutikai témák az Újszövetségben
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 Fenomenológiai kutatások
 Dr. Prancz Zoltán:
 A Prédikátor könyve és az emberi létkérdések illetve a modern
egzisztencializmus párhuzamos kérdésfelvetései
 A Példabeszédek könyve tematizálása a rendszeres teológia szempontjából
Egyéni kutatási, publikációs tervek:
 Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár:
 A Biblia-fordító csoport munkájának újra indítása, mivel az Apokalipszis
IV. kötetének az írása miatt sajnos ez stagnált a 2010/11-es tanévben;
 Könyv írása Az örökkévaló evangélium címen
 Messiási jövendölések könyv és (végleges) jegyzet készítése
 Homiletika (végleges) jegyzet készítése
 Dr. Hováth Orsolya főiskolai docens:
 Tanulmányok megkezdése teológia MA képzésen az EHE-en;
 Publikáció(k) „Hermeneutikai témák az Újszövetségben” témában
 Publikáció/konferenciai részvétel fenomenológiai-filozófiai témában
 Dr. Prancz Zoltán:
 nem szakirányú tanulmányok folytatása (közgazdaságtudomány)
Egyéb:
 részvétel rendszeres teológia tárgykörébe tartozó témákkal a Főiskola által szervezett
és lehetőség szerint külsős konferenciákon
 konferenciaszervezésben való közreműködés
 a fordítói munkacsoport koordinálása (Dr. Vankó Zsuzsanna)
 ismeretterjesztő előadások az ország több pontján (a tanszék minden munkatársa)
3.4. Gyakorlati teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2010/2011-es tanévben:






bibliai alapelvek szerinti házassággondozás és gyermeknevelés
a szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása
lelkészi etika
kateketika
fogyatékossággal élők, haldoklók és gyászolók lelkigondozása

Egyéni kutatás:
 Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető: széles körű kutatási tevékenység a gyakorlati
teológia témakörében
 Dr. Végh József főiskolai adjunktus: családgondozás, a kommunikáció elmélete és
gyakorlata, férfi – női szerepek
 Bahorecz Ilona gyakornok oktató (2011. októberétől): betegek és idősek
lelkigondozása
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
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 Lelkigondozástan jegyzet a nappali tagozatos hallgatók számára (Legalább vázlatosan
a végleges jegyzet elkészítéséig.) (Dr. Vankó Zsuzsanna)
 Végleges Homiletika jegyzet elkészítése (Dr. Vankó Zsuzsanna)
 PhD disszertáció megírása pedagógia témakörben (külföldön szerzett tudományos
fokozat honosítási eljárása keretében) (tanéveken átívelő feladat) (Dr. Végh József)
 Kuzma nevű amerikai szerző Az első hét év c. könyvének magyarra fordítása (Dr. Végh
József)
 Betegek és idősek lelkigondozása jegyzet összeállítása (Bahorecz Ilona)
Egyéb:
 Mivel a tanszék munkája gyakorlati jellegű, a tanszék oktatói folyamatos
lelkigondozói, tanácsadói tevékenységet végeznek, ismeretterjesztő előadásokat
tartanak szerte az országban, és ismeretterjesztő tanulmányokat publikálnak több
magazinban, folyóiratban (pl. Nyitott Szemmel, Új életmód stb.)

3.5. Egyháztörténeti tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2010/2011-es tanévben:
 felekezettörténet, azon belül a 20. századi magyarországi kisegyházak története
 magyarországi és nemzetközi adventtörténelem
 állam-egyház viszonya Magyarországon a 20. században
Egyéni kutatás:
 Dr. Köbel Szilvia mb. tanszékvezető, főiskolai docens: Köbel Szilvia kutatásai a
pártállam és az egyházak szélesebb körű kapcsolatát vizsgálják, különös tekintettel a
rendszerváltást megelőző tíz év viszonyaira (1980-1990), ezen kívül pedig a h. n.
adventista egyház 1957-ben történt állami elismerésének körülményeit kutatja. Köbel
Szilvia a következő tanévben a vizsgálódási területét kiterjeszti a magyarországi
felekezetek rendszerváltozás idején végzett tevékenységére és az államhoz való
viszonyukra is.
 Holló Péter főiskolai tanársegéd: Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha
diktatúra idején (PhD kutatási téma, ELTE-BTK), közelebbről: Holló Péter elsősorban
a Szabadegyházak Tanácsában döntő szerepet betöltő felekezetek (baptisták,
metodisták, adventisták) állami kapcsolatait vizsgálja, valamint az 1970-es években a
metodista és az adventista egyházban bekövetkezett szakadás hátterét kutatja a
fellelhető levéltári dokumentumok alapján. Holló Péter kutatási tevékenysége ebben a
tanévben – többek között – a h. n. adventista egyház 1980-as években fenntartott
külföldi kapcsolataira irányul.
 dr. Neparáczki Nándor óraadó oktató: magyarországi egyháztörténelem; tanulmányok
megkezdése teológia MA képzésen (Szociáletika szakirány) az EHE-en
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
 Publikáció(k) a fent vázolt témakörben (Dr. Köbel Szilvia, Holló Péter)
 Felekezettörténet jegyzet átdolgozása (tanéveken átívelő feladat) (Holló Péter)
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Egyéb:
 A korábban létrehozott kutatócsoport további működtetése – cél: egyház és állam
kapcsolatának vizsgálata az 1945-90 közötti időszakban – különös tekintettel a H. N.
Adventista Egyházra. A kutatócsoport koordinálását Dr. Köbel Szilvia tanszékvezető
főiskolai docens látja el. A cél a múlt eszmei alapon történő tisztázása. A feldolgozás
szempontjait, illetve a kutatás menetét a tanszék oktatóival egyeztetve Dr. Köbel
Szilvia határozza meg. A kutatócsoport munkájába Dr. Vankó Zsuzsanna (Rendszeres
Teológia Tanszék) is bekapcsolódik.
A fenti feladatok tervezett teljesítési határideje: 2012. szeptember 01. – a kutató- és
alkotómunka sajátosságainak figyelembevételével.

Budapest, 2011. augusztus 31.

Dr. Horváth Orsolya
oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor

A szenátus jóváhagyta:

2011. október 4.
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