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Éves kutatási terv (2020)
1. Az Éves kutatási terv összeállítása és értékelése
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban főiskola) az Éves kutatási terv elkészítését
és az oktatók tudományos-kutatói értékelését folyamatként, operatív szinten az E1-2 jelű, „Az
éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete” c eljárásrendben
szabályozza és fejleszti. Az oktatói tudományos-kutatói munka értékelését és az intézményi
szintű Éves kutatási terv összeállítását a főiskola Tudományos Tanácsa végzi el az E1-2
eljárásrendben megadott szempontok és mérőszámok szerint. Az értékelést és az intézményi
szintű Éves kutatási tervet a szenátus hagyja jóvá, az éves intézményi önértékelés keretében.
Az intézményi szintű Éves kutatási terv az oktatók által készített éves kutatási tervek, a
tanszékekkel való konzultáció, továbbá a vonatkozó Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia
(továbbiakban KFIS) alapján készül. Az egyéni kutatási terveket az oktatók az éves
önértékelés idején készítik el, az E1-2 eljárásrend mellékletében található formalap
kitöltésével. Ez az adatlap segít abban, hogy intézményi szinten összesíteni tudjuk a
következő évre szóló egyéni kutatási terveket.
A formalapon szereplő kategóriák:
 továbbképzésen való részvétel,
 segédanyagok, jegyzetek készítése,
 egyéb publikációk (terjedelem és megjelenés helye alapján különbségtétel az
értékelésben),
 külső tudományos publikáció hivatkozása saját publikációra,
 munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplések (pl. tudományos konferencia),
 egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, TDK vezetés stb).

Főiskolánk méreteinél fogva a tanszékekkel és egyes kutatói műhelyek koordinátorával való
konzultáció személyesen, vagy rövid írásbeli összefoglaló bekérésével történik. A vonatkozó
KFIS 2018/2019-2023/2024 az intézmény weboldalán nyilvánosan is elérhető.

2. Az éves kutatási terv legfontosabb elemei 2020-ban
a) Stratégiai célok megvalósításának tervezése
 A főiskola alagsori részének folytatása, a tornaterem, könyvesbolt, jegyzetellátó
kialakítása, a Biblia világa állandó kiállítás felépítésének megkezdése. További
oktatástechnikai eszközök beszerzése az új tantermekbe. A főiskola épülete körüli
terület további parkosítása és rendezése: cél egy oktató célú herbárium és
gyógynövény-mintakert kialakítása.
 Az oktatók egyéni kutatási tervei alapján: 1 oktató habilitációjának lezárása, 1 oktató
doktori fokozatának megszerzése, 1 oktató doktori disszertációjának leadása és a
védésre való felkészülés, 1 oktató a doktori iskola lezárása, 1 oktató PhD képzés
megkezdése, 1 oktató ELTE BTK, európai uniós konferenciatolmács szakirányú
továbbképzés befejezése.
 Új, 180 kredites teológia alapszak indításának kezdeményezése az Oktatási Hivatalnál.
 A főiskola szakkönyvtárának bővítése céljából a JStor profil bővítése történeti jellegű
tematikus egységgel.
 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat negyedévi lap szakmai színvonalának
megtartása, emelése, szerkezeti átalakítások a szerkesztőségben. A publikálók
körének bővítése külsős, a Biblia-tudomány művelése iránt elkötelezett szakemberek,
és tehetséges hallgatók bevonása által. A szakfolyóirat terjesztésének hatékonyabbá
tétele, új rétegek elérése. A gondozási, szerkesztési, kiadási, terjesztési munkák
fejlesztése. Internetes megjelenés tervezése.
 Partneri kapcsolatok intézményi szintű keresése belföldön és külföldön a közös
oktatói-kutatói munka, továbbá szakmai gyakorlat céljából. A mobilitási ablak
kereteinek, majd részleteinek kidolgozása. A Mobilitási Iroda felállítása.


Tudományos konferencia szervezése az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel
együttműködve.

 Intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése.
 A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási és közművelődési intézményekben, valamint a médiában.
Ennek jegyében a tavalyi évben sikeresen elindított szabadfőiskolai tagozat további
működtetése. (A biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ ezeket az alkalmakat
saját műsorfüzetében és plakátjain is hirdeti.)

 A koronavírus-járványra való tekintettel a főiskola távoloktató-programjának
kialakítása. Ez a folyamat összekapcsolódhat a főiskola által korábban tervezett
mindenki számára nyitott, online kurzusainak megszervezésével, továbbá néhány
tantárgy esetében

idegen

nyelven

meghirdetett,

speciális

online

kurzusok

kialakításával.
b.) Tanszékek közötti műhelymunka és munkacsoportok
A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység
összehangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik.


Ószövetségismeret

műhely:

A

közös

tanszéki

munka

célja

egy

Ószövetségismeret jegyzet készítése, amelynek egyes fejezetei már vázlatosan
rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes ószövetségi könyvek bevezetéstani
ismereteit, tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét, főbb eszmei
mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a tanszék
minden tagja részt vesz. A kutatócsoport célja a még nem feldolgozott ószövetségi
könyvek kutatása, különös tekintettel a nagy prófétai könyvekre, valamint a
Leviticusra.


20. századi egyháztörténelem műhely: A műhely munkájában részt vevő
oktatók közös kutatási témája: A szakrális és temporális kapcsolatának változó
teológiái a 20. században: 1. Totalitárius ideológiák és kereszténység: az elnyomástól
a kollaborációig és a nyílt együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és
posztmillenarista társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és
kereszténység. Utóbbi téma kapcsán közös konferenciát tervezünk az Országos
Rabbiképző-Zsidó Egyetemmel.



Biblia-fordítás revíziós műhely: a Károli-féle bibliafordítás revideálására
létrejött, tanszékek közti munkacsoport célja, hogy a Károli-féle fordítás még
fennmaradó, tisztázandó kérdéseire választ találjon. Ezekben az esetekben nem csupán
nyelvi kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok
feltárása is elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. A 2020-as évben várhatóan
elkészülhet Példabeszédek könyvének fordítása.



Fordítói munkacsoport: A munkacsoport egyrészt a tanszékek által fontosnak
ítélt idegen nyelvű könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. Másrészt a

munkacsoportban dolgozó oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló,
magyarul gyengén, vagy egyáltalán nem beszélő hallgatók oktatását, oktatási
segédanyaghoz jutását és vizsgáztatását segíti. A Fordítói munkacsoport munkájában
jelenleg egy hallgató is részt vesz, aki finn nyelvű teológiai tanulmányok fordítását
végzi. A Fordítói munkacsoport a 2020-as évben várhatóan aktívan bekapcsolódik a
mobilitási ablak kialakításával kapcsolatos munkákba és a partnerintézményekkel való
kapcsolattartásba. (Levelezés bonyolítása, személyes találkozás esetén tolmácsolás).


A főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a 20 éve
folyamatosan megjelenő Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztősége. A
szerkesztőség tervezett átszervezése után a fő cél a folyóirat további szakmai
fejlesztése, a rovatok kiegyensúlyozottságának támogatása, megfelelő szakmai
színvonalú hallgatói írások publikálása, továbbá az internetes megjelenés és terjesztés
átgondolása.

c) Egyéni kutatási tervek oktatónként
ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Ágoston Annamária
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

területek,
való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ELTE BTK, európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzés

képzés befejezése: 2020 júniusa

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Buda Péter
A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

területek,

1. “The Thomistic idea of a universal society of nations, as the paradigm of the diplomatic
activity of the Holy See in the Great War and interwar period, with a special regard to the
negotiations aimed at influencing the United States and the prospective member states about
the conception of the League of Nations.”

1. PhD tanulmányok keretében
2. PhD tanulmányok keretében
3. Tanulmány megjelentetése

2. “The Church as a ‘growing city’: the role of inter-religious dialogue in Pope Francis ’
non-generic internationalism”
3. A Meroving zsinatok és pápai hatalom kiépülése Európában
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv
vagy
főiskolai
jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések

PhD tanulmányok megkezdése

2020. szeptember

1. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében”
2. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében 2 -

1. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat

Az efézusi gyülekezethez írott levél”
3. Az Egyetemes vallástörténet, illetve a Nagy prófétai könyvek 1 és 2 tantárgyak
jegyzetanyagának folyamatos bővítése.
4. A Meroving zsinatok és pápai hatalom kiépülése Európában témakörben tanulmány
készítése

2. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola éves tudományos konferenciája

2020 ősze

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola nyári tábora

?

2020/1
2020/2

3. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2020/3

4. 2020. szeptember, illetve 2021. február

(pl. tudományos konferencia)

Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Bödör Zoltán
Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
A Héber Biblia szövegkiadásainak története
célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
Folyamatosan

való

Publikációk:

Mit látsz, Jeremiás? Jeremiás 1:11-12. értelmezése

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

A cikk megjelentetése a Sola Scriptura főiskolai lapban

2020. január 31.

Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

A levelező tagozatos, elsőéves képzés hébertanításához 8 előadásjegyzet elkészítése,
ami egyelőre könyv helyett működne a főiskolán szeptembertől

Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

A Főiskolai Bibliafordító Csoport munkájának keretében egy-egy bibliai könyv Folyamatos munka, tervem legalább
revideált illetve új fordításának kiadása
egy könyv kiadása (füzet formájában,
magyarázó jegyzetekkel) 2020. végéig
Példabeszédek könyvének saját fordítása az eredeti szöveg alapján

2020. augusztus 31.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Budai Zsófia

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek, célok

Továbbképzéseken
részvétel

való Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia alapszak

folyamatos

Publikációk:

Fogyatékkal élők lelkigondozása jegyzet

2020. szeptember

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Sola lap publikáció, 20. századi magyar vers biblikus nézőpontú elemzése

2020. december

Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020.
név: Holló Péter
Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a Kádár-korszakban (disszertáció írás)
célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
disszertáció benyújtása 2020 folyamán

való

Publikációk:
Recenzió

A kisegyházak helyzete 1944–1956 között. In: Keresztény társadalmi mártírium Elkészült, megjelenés alatt
1944–1956. (tanulmány)

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Bibliai ismeretterjesztő előadások országszerte

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2020
név: Kocsis Péter
A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, Disszertáció
célok
Iskolájában
Továbbképzéseken
részvétel

megvédése

az

Evangélikus

Hittudományi

Egyetem

való

Publikációk:

2 tudományos cikk publikálása

Recenzió
Tanulmány
Könyv
vagy
főiskolai
jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések

2 konferencián való részvétel

(pl. tudományos
konferencia)
Segédanyagok

Az Újszövetségi kortörténet c. tantárgy jegyzetének frissítése, bővítése

Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Előadás és szemináriumok a Scriptura Teológiai Főiskola nyári táborában

Doktori

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020.
név: Dr. Kocziszky Éva
Megnevezés
Egyéni kutatási területek, Yvan Goll költői életműve, archív kutatások az emigráns lírához Düsseldorfban,
Marbachban, Berlinben
célok
Továbbképzéseken
részvétel

2020-2021

való

Publikációk:

Egy tanulmány Kierkegaard és a család keresztény fogalma tárgykörében

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Egy tanulmány magyarul „Az alvás ábrázolása a Goethe-korban” címmel

Munkaköri
kívüli
szereplések

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

előadásokon Előadás a Friederike Mayröcker konferencián 2020 októberében, Lengyelországban
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

2020

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Kovács Zoltán

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek,
célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

„Kit küldjek el, ki megy el nékünk?” című bibliatanulmány (BIK könyvkiadó, Az első tanulmány már kiadásra
Budapest 2020, többszerzős)
került.
Amennyiben felkérést kapok, akkor a III. és a IV. negyedévi tanulmány
összeállításában is részt veszek. Ezek témája számomra jelenleg még nem ismert.

2020. III. és IV. negyedév

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Nagy Sándor
Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek,
célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Főiskolai jegyzet: Lelkigondozástan

Recenzió
Könyv: Látni és látszani
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

2020. szeptember
2020. november

Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás, TDK témavezetés
ismeretterjesztő
előadás,
Ismeretterjesztő előadások (Iránytű a lelki szabadsághoz): Budapest, Halásztelek,
szereplés, TDK témavezetés;
Komárom, Győr, Kaposvár, Szeged, Biatorbágy
stb.)

2020. április
Aktív oktatási szemeszterekben

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Nagy Viktória
Megnevezés
Egyéni kutatási területek,
A vaskori Izrael régészeti emlékei
célok
Továbbképzéseken
részvétel

való DRHE doktori iskola – különbözeti vizsgák teljesítése

Publikációk:

2 db publikáció külsős szakfolyóiratban

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések
(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

Az Izrael története c. jegyzet javítása és átdolgozása

Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, stb.)

Bibliai régészethez kapcsolódó internetes megjelenés előkészítése
Szabadfőiskolai előadás 2020.04.05. (A British Museum és a Biblia)

A megvalósulás tervezett időpontja

PhD kutatási téma (folyamatos)
Teljesítés folyamatban: A doktori
iskola
befejezésének
várható
időpontja: 2020 ősze

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Dr. Prancz Zoltán
Megnevezés

A megvalósulás tervezett időpontja

Ismertető és néhány további gondolat Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája c.

Sola tábor szeminárium

Döntési képességünk szabadsága a gondolkodástörténet és a Biblia tükrében

Sola tábor szeminárium

(Rém)hírforrásaink

Sola-lap 2020/1

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

A népszerűtlen Messiás – Karácsonytól húsvétig

BIK

Recenzió William Shirer „A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása” című
művéhez

Sola-lap

Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos
szereplések

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” A Biblia a nyelv isteni A Wesley János Lelkészképző
adományáról – nyelvfilozófiai és történelmi kitekintésekkel.
Főiskola Vallástudományi Intézete
által szervezett, „A szent és
kommunikációja” c. tudományos
szümposzion, 2020.05.01.

Egyéni kutatási területek,
könyvéről
célok

Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok

Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, stb.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Tóth Judit
Megnevezés
Egyéni kutatási területek, A 2020-as nyári zenei tábor megszervezése, az ott elhangzó idegen nyelvű
zeneművek magyar nyelvű librettójának elkészítése
célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
folyamatosan

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri
kívüli
szereplések

előadásokon
tudományos

(pl. tudományos konferencia)
Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
fordítás,
ismeretterjesztő
előadás,
szereplés, TDK témavezetés;
stb.)

Ismeretterjesztő előadások, sorozatok országszerte (Gödöllő, Kecskemét, Siófok).

Folyamatosan az év során.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2020
név: Dr. Vankó Zsuzsanna
Megnevezés
Egyéni
célok

kutatási

területek,

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Rendszeres teológia
Biblia-fordítás revíziós műhely
Homiletika

Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása
Munkaköri előadásokon
kívüli tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)

- Homiletika főisk. jegyzet, de könyv formában is kiadandó
- Biblikus rendszeres teológia I-II. kötet
- Tanulmány: Jegyzetek a 2020-ra meghirdetett úrvacsora évéhez; SS folyóiratba
- Az úrvacsora eszmei tartalma és hitépítő tanítása; SS folyóiratba
- Tanulmány: Két magyar nyelven megjelent krisztológiáról szóló könyv kritikája
A korszellem jellegzetességei a „végidőben” a Biblia szerint; előadás SSTF
Szabadfőiskolai kurzuson

Gondolatgazdagság J. Milton Visszanyert paradicsom című művében – egybevetés a 2020. április 5.
Bibliával; előadás SSTF Szabadfőiskoali Kurzuson
„Isten beszéde” és az Istenkép összefüggése; előadás Wesley Tud. Konferencián

Segédanyagok
Egyéb (lektorálás, fordítás,
ismeretterjesztő előadás,
szereplés, TDK témavezetés; tb)

2020 május
2021 május
2020 január
2020 április
2020 június
2020. február 2.

2020. május 1.

