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Éves kutatási terv (2012-2013-as tanév)
1. Az éves kutatási terv általános jellemzői
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) éves kutatási terve a 2011/12-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 az aktuális Ftv. intézményi
Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia (továbbiakban KFIS) tanévre vonatkozó értékelési
előírásához – ÉKT-ét tanévre vonatkozóan rögzíti. Az intézmény az új, nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatályba lépése után is ezt a gyakorlatot követi
és az ÉKT-et a középtávú KFIS szerves részének tekinti.
A Főiskola középtávú (5 éves) KFIS-ja a 2010-es naptári évben zárult le. Tekintettel a naptári
évről tanévre való átállásra a KFIS tekintetében, a Főiskola új, középtávú KFIS-t a 2011/12-es
tanévtől kívánt megfogalmazni. Az elmúlt tanév azonban a bizonytalan jogszabályi
környezetnek köszönhetően, amely mind a Főiskola, mind a fenntartó egyház helyzetét
kiszámíthatatlanná tette, nem tette lehetővé az új KFIS lefektetését.
Ennek fényében a 2012/13-as tanévre vonatkozó éves kutatási terv legfontosabb eleme az
új, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a hozzá kapcsolódó
rendelkezések figyelembevételével az új KFIS megfogalmazása és elfogadása.
Felelős: Dr. Horváth Orsolya, a Tudományos Tanács (TT) elnöke.
A KFIS meghatározásában részt vesznek a TT tagjai: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor és Dr.
Prancz Zoltán minőségügyi vezető. A KFIS-t a szenátus vitatja meg és hagyja jóvá.
Tervezett határidő (az aktuális jogi helyzet stabilitása esetén): 2012. november 30.
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. Mivel azonban jelenleg a rektorhelyettesi státusz betöltetlen, az
ÉKT felelőse a TT elnöke.

2. Az éves kutatási terv főbb elemei a 2012-2013-as tanévben

1

•

A biatorbágyi oktatási központ munkálatainak folytatása.

•

A képzéseken induló tantárgyak megfelelő oktatási anyagának (jegyzetek,
tankönyvek, segédanyagok) kidolgozása és publikálása, a meglévő jegyzetállomány
folyamatos frissítése, átdolgozása. Kiemelt figyelmet kapnak ebből a szempontból a
szakirányú továbbképzéseink, ahol az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó segédanyagok
tekintetében vannak hiányosságaink. (A 2012/13-as tanévre előirányzott oktatási
segédanyag - fejlesztések részletes felsorolását lásd a tanszékek kutatási terveinél).
(Felelős: Dr. Horváth Orsolya, a TT elnöke).

•

Az oktatói kar bővítése: továbbra is folyamatban van új munkatársak keresése az
egyes tanszékek munkájának támogatására (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, a TT elnöke)

A 2012/13-as tanévben képzésben résztvevő oktatóink:
Bahorecz Ilona
SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés lelkigondozó szak, 3-4. félév
Bödör Zoltán
ELTE-BTK hebraisztika szak (MA) szakdolgozat megírása és védése (a
tanulmány írása továbbra is folyamatban – lásd ehhez részletesen az egyéni
kutatási tervet)
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 3-4. félév
Kovács Zoltán (a Tanulmányi Osztály munkatársa)
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, Biblikumok
szakirány 3-4. félév
dr. Neparáczki Nándor
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, Szociáletika
szakirány 3-4. félév
Takács Szabolcs
SOTE Egészségtudományi Kar Addiktológiai
továbbképzés (a tervek szerint 2013. februárjától)

konzultáns

szakirányú

Újlaki-Nagy Réka
PhD kutatás keretén belül (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Irodalomtudományi Doktori Iskola;
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kutatási téma: Az erdélyi szombatosság kezdete): Erfurti Tudományegyetem,
Theologisches Forschungskolleg, Graduiertenschule Religion, 3-4. szemeszter;
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, teológus BA szak, 3-4. félév
Dr. Végh József
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi
Doktori Iskola (Kutatási téma: A történelmi adventizmus nevelésfilozófiája –
külföldön szerzett PhD honosítása)
•

A Sola Scriptura negyedéves teológiai szakfolyóirat megjelenése (Felelős: Lilik Laura
és a lap szerkesztőbizottsága)

•

Tudományos konferencia szervezése Budapesten meghívott előadókkal (felelős: Dr.
Horváth Orsolya, a TT elnöke)

•

Az V. intézményi TDK szervezése és lebonyolítása, a feltételeknek megfelelő
hallgató(k) támogatása az OTDK-n való részvételben (felelős: Dr. Horváth Orsolya, a
TT elnöke)

•

A nyári főiskolai tábor szakmai programjának összeállítása és lebonyolítása (felelős:
Dr. Horváth Orsolya, a TT elnöke)

•

A tanszékek közötti kutatómunka keretén belül a Fordítói Munkacsoport
tevékenységének koordinálása (felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor)

•

A könyvtári dokumentumok elektronikus nyilvántartásának további fejlesztése; a
könyvtár hallgatókkal való kapcsolatfelvételének 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 (felelős: Dr.
Vankó Zsuzsanna rektor)

•

Intézményi együttműködési lehetőségek további keresése a kutatásban, illetve az
Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetemmel kötött keretmegállapodás tartalommal
megtöltése (felelős: Dr. Vankó Zsuzsanna rektor)

•

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 2012-2013-as tanévi kutatási tervei
3.1. Ószövetség tanszék

3

A tanszék főbb kutatási területei 2012/2013-as tanévben:
• ószövetségi kronológia és kortörténet
• az Ószövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései
• héber nyelvi kutatások
Egyéni kutatás:
• Dr. Reisinger János tanszékvezető főiskolai tanár:
o a bibliai szimbólumok világa
o képzőművészeti és irodalmi kutatások;
ószövetségi összefüggéseinek vizsgálata

képzőművészeti

alkotások

•

Dr. Prancz Zoltán főiskolai docens:
o "A valószínűségtől a bizonyosságig" címen megjelenő disszertáció
szöveggondozása
o Ószövetségi bölcsességi irodalom (Prédikátor és Példabeszédek könyve)
o nem szakirányú tanulmányok folytatása (közgazdaságtudomány)

•

Bödör Zoltán óraadó oktató:
o Az ELTE Asszirológiai és Hebraisztikai szakán hebraisztikából abszolvált.
Jelenleg a szakdolgozatát írja. Témája: „Apologetika és a zsidók
helyzetének bemutatása Simon Luzzatto (1583-1663) 'Értekezés a velencei
zsidókról' (1638) című írásában. Témavezető: prof. Komoróczy Géza. A
szakdolgozat megírása késik, mert a 17. századi olasz forrásmunka –
Luzzatto értekezése – lefordítását senki nem tudja elvégezni
Magyarországon. Egy német professzor, Giuseppe Veltri (Professor of
Jewish Studies at the University of Halle-Wittenberg) dolgozik a mű
kritikai kiadásán, akivel tavaly sikeres kapcsolatfelvétel történt. Az olasz
nyelvű kritikai kiadás 2013. márciusában jelenik meg a Bompiani Milan
kiadónál, az angol nyelvű fordítás pedig 2013. végén a Brill-nél (a kiadói
irányelvek miatt pontosabb dátum nem volt közölhető). A szakdolgozat így
évekkel később készülhet el a tervezettnél, de nyilvánvalóan
megkerülhetetlen a két szóban forgó munka. A háttér irodalom
feldolgozása addig is folyamatban van, emellett a kapcsolódó, az olasz
nyelv tanulása is.
o A jövőre vonatkozó képzési terv:
 Olasz középfokú nyelvvizsga letétele;
 Sikeres államvizsga után jelentkezés doktori képzésre.
o További tervek/tervezett fejlesztések a főiskolán végzett oktatói munka
terén:
 Kétszer két héber óra hetente, amiből egy alkalom lenne a
kezdőknek (a vasárnapi konzultációkon felül), nappalisoknak,
levelezősöknek, akár főiskolai kollégáknak is; illetve egy alkalom a
haladóknak, akiknek más lehetősége nincsen továbblépni.
 Ezen túlmenően egyeztetés van folyamatban a főiskola vezetésével
illetve munkatársaival a hébertanítás ütemezésének, tanmenetének
lehetséges átalakításáról, bővítéséről. A jövőre nézve záróvizsgát
vagy szigorlatot tervezünk a 6 vagy akár 8 féléven keresztül tanulók
számára. Ennek kapcsán megkezdődött a tantárgyi követelmények
kidolgozása.
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•

Újlaki-Nagy Réka:
o Tanulmányok folytatása az Erfurti Tudományegyetemen: Theologisches
Forschungskolleg, Graduiertenschule Religion
o valamint a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológus (BA) szakán.
o PhD kutatás (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régi
Magyar Irodalom Tanszék, Irodalomtudományi Doktori Iskola; kutatási
téma: Az erdélyi szombatosság kezdete); további publikációk ebben a
témakörben.

Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
• Bibliai kronológia (tanszéki közös munka keretében) (tanéveken áthúzódó munka)
• Bibliai jelképek lexikona (Dr. Reisinger János) (tanéveken áthúzódó munka)
• Izrael története jegyzet kiadása (Nagy Viktória; koordinálás: dr. Neparáczki Nándor)
• a bibliai héber nyelv oktatásához jegyzet összeállítása (Bödör Zoltán) (tanéveken
áthúzódó munka)
• szakcikkek publikálása a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiratban (a bibliai héber
nyelv tárgyban is)
Egyéb:
• ismeretterjesztő előadások
• Light Channel internetes televízió munkájában való részvétel
• hallgatókkal való intenzív kapcsolattartás
• nyári táborban való részvétel
• a főiskola által szervezett konferenciákon való részvétel

3.2. Újszövetségi tanszék
A tanszék főbb kutatási területei a 2012/2013-as tanévben:
• az Újszövetség könyveinek bevezetéstani és írásmagyarázati kérdései (ezen belül
kiemelten: János evangéliuma, Páli levelek, különösképpen: Római levél, Zsidókhoz
írt levél)
• hermeneutikai témák az Újszövetségben
• Jézus példázatai
Egyéni kutatás:
• Dr. Szathmáry Sándor tanszékvezető professzor:
o újszövetségi kortörténelem
o emellett az újszövetségi teológiához kapcsolódó széles körű oktatóielőadói-kutatói tevékenység
•

Dr. Horváth Orsolya főiskolai docens:
o kutatás „Hermeneutikai témák az Újszövetségben” munkacímmel
o Páli levelek és János evangéliuma írásmagyarázati kutatások
o bibliai héber nyelvi tanulmányok folytatása
o tanulmányok folytatása teológia MA képzésen (Biblikumok szakirány) az
EHE-en

•

Takács Szabolcs főiskolai tanársegéd:
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o további kutatások “Jézus példázatainak etikai tanításai” témában
o valamint „A hívő ember és az államhatalom” témakörben, különös
tekintettel az államelméletek biblikus szempontú vizsgálatára. Konferencia
részvétel ez utóbbi témakörben.
o részvétel
addiktológiai
konzultáns
szakirányú
továbbképzésen
(Semmelweis Egyetem), ennek lehetséges hasznosítása a főiskola
munkájához kapcsolódó tudományos tevékenységben
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
• Széles körű publikációs tevékenység újszövetségi teológia témakörben (Dr. Szathmáry
Sándor)
• János evangéliuma első féléves jegyzet újraírása (a megvalósítás valószínűleg átível a
szóban forgó tanévet követő tanévekre is - egyéb teendők függvényében; elsődleges
cél ebben a tanévben – sajnos továbbra is: 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) (a tavalyi évről áthúzódó
feladat)
• Jean Zurcher: Touched with Our Feelings c. könyv fordításának befejezése (Takács
Szabolcs) (a tavalyi évről áthúzódó feladat)
• A Biblikumok szakirányú továbbképzésen tartott „A hívő ember és az államhatalom”
jegyzet segédanyagának kibővítése egy ismeretterjesztő kiadvánnyá (Takács Szabolcs)
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 2012/2013-as tanévben:
• messiási jövendölések
• hermeneutikai témák az Újszövetségben
• a teológia és a filozófia kapcsolódásai
Egyéni kutatási, publikációs tervek:
• Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár:
o A messiási jövendölések (könyv és jegyzet elkészítése a hivatkozott héber
szövegek újra fordításával). Ez ó- és újszövetségi írásmagyarázatot, de
következtetéseiben (ihletéstan, szóteriológia) rendszeres teológiai
vonatkozású nagy munka.
o A bibliafordító munkacsoport újjáélesztése
•

Dr. Hováth Orsolya főiskolai docens:
o Hermeneutikai témák az Újszövetségben; publikáció ebben a témakörben
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o Filozófia-, illetve teológiatörténeti kutatások: részvétel a „Heidegger és a
nemzetiszocializmus – filozófiai megközelítések” OTKA pályázat
kutatócsoportjában (tervezett konferencia előadás és tanulmány a 20-as,
30-as évek teológiájáról Németországban, közelebbről Bultmann reflexiói
a nemzetiszocializmusra prédikációiban, levelezésében Heideggerrel)
o tanulmányok folytatása az EHE-n
•

Dr. Prancz Zoltán:
o "A valószínűségtől a bizonyosságig" címen megjelenő disszertáció
szöveggondozása
o az ószövetségi teológia és a filozófiai kérdésfelvetések kapcsolódásai
o nem szakirányú tanulmányok folytatása (közgazdaságtudomány)

Egyéb:
• részvétel rendszeres teológia tárgykörébe tartozó témákkal a Főiskola által szervezett
és lehetőség szerint külsős konferenciákon
• konferenciaszervezésben való közreműködés
• ismeretterjesztő előadások az ország több pontján (a tanszék minden munkatársa)

3.4. Gyakorlati teológiai tanszék
A tanszék főbb kutatási területei 2012/2013-as 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:
o továbbra is a homiletika és
o a lelkigondozástan jegyzet megírását tekinti célkitűzésnek, valószínű, hogy
az utóbbit veszi végül előbb sorra, mivel az a szakirányú továbbképzésen is
hasznosítható lesz. Bár mindkét témakör esetében is nagyon hiányzik a
biblikus szempontokat érvényesítő, gyakorlati tapasztalatokon nyugvó, jól
beérlelt jegyzet, talán a lelkigondozástan jegyzet még égetőbb és még
szélesebb körben hasznosítható
•

Dr. Végh József főiskolai adjunktus:
o családgondozás, nevelés
o a kommunikáció elmélete és gyakorlata
o férfi – női szerepek

•

Bahorecz Ilona gyakornok oktató:
o betegek és
o idősek lelkigondozása
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o tanulmányok folytatása: SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés
lelkigondozó szak
Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
• Lelkigondozástan jegyzet (a tavalyi évről áthúzódó feladat) (Dr. Vankó Zsuzsanna)
• Homiletika jegyzet elkészítése (a tavalyi évről áthúzódó feladat) (Dr. Vankó
Zsuzsanna)
• PhD disszertáció megírása pedagógia témakörben (külföldön szerzett tudományos
fokozat honosítási eljárása keretében) (tanéveken átívelő feladat) (Dr. Végh József)
• Betegek és idősek lelkigondozása jegyzet összeállítása (a tavalyi évről áthúzódó
feladat) (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 2012/2013-as 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:
o Habilitáció elindítása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Téma:
Állam és egyház kapcsolata, lelkiismereti és vallásszabadság. Időpont:
2012. szeptember-október/ vagy 2013. január-február. (Anyagok
rendszerezése, tanulmánykötet szerkesztése és megjelenésre előkészítése.)
o A politikai rendőrség és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata.
(Levéltári kutatás, tanulmányok előkészítése.)
o Egyházi személyek megfigyelése, beszervezése. (Esettanulmányok,
forrásközlések folyamatosan.)
o Szabadságjogok és rendszerváltás. (Levéltári kutatás, tanulmányok
előkészítése.)
•

Holló Péter főiskolai tanársegéd:
o Disszertáció írás (Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha
diktatúra idején) - ehhez kapcsolódó levéltári kutatások
o Állam és egyház kapcsolata 1945 után Magyarországon

•

dr. Neparáczki Nándor óraadó oktató:
o A kultúrharc eseményei az 1867 utáni Magyarországon
o tanulmányok folytatása teológia MA képzésen (Szociáletika szakirány) az
EHE-en
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Tervezett könyvek, publikációk, oktatási segédanyagok:
• Publikáció(k) a fent vázolt témakörben (Dr. Köbel Szilvia, Holló Péter)
• Felekezettörténet jegyzet átdolgozása (tanéveken átívelő feladat) (Holló Péter)
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: 2013. szeptember 01. – a kutató- és
alkotómunka sajátosságainak figyelembevételével.

Budapest, 2012. szeptember 3.

Dr. Horváth Orsolya
a Tudományos Tanács elnöke

Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor

A szenátus jóváhagyta:

2012. szeptember 7.
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