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Éves kutatási terv (2021)
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 terv legfontosabb elemei 2021-ben
a) A KFIS 2018/2019-2023/2024-ben megfogalmazott stratégiai célok megvalósításának
éves tervezése


A 2020-ban kialakult járványhelyzet elhúzódása még 2020-ban szükségessé tette egy
új stratégiai cél meghatározását és azonnali megvalósítását. A főiskola az online
oktatásra való átállással együtt a 2020/2021-es őszi tanévtől kezdve intézményi szinten
egységesítette a távoloktatást, amit a Teachable platform keretein belül alakított ki.
Minden aktuálisan futó kurzus megjelenik a távoloktató felületen, ahol a hallgatók
megtalálják az oktatási napokon elhangzott online órák video-felvételeit, az aktuális
jegyzeteket, segédanyagokat, kiegészítő anyagokat és a tanári instrukciókat. A
távoloktató platform felületén hallgatók és oktatók közvetlenül is tudnak
kommunikálni. A Teachable felület egyfajta üzenőfal is az oktatók számára, ahol
minden hallgatót egyszerre tudnak elérni.



A főiskola alagsori részének folytatása, a tornaterem, és a könyvesbolt-jegyzetellátó
kialakítása. A főiskola épülete körüli terület további parkosítása és rendezése: cél egy
oktató célú herbárium és gyógynövény-mintakert kialakítása.



A főiskola stratégiai célként tekint az oktatók szakmai továbbképzésére. Az oktatók
egyéni kutatási tervei alapján a 2021-es naptári évben várható: 1 oktató doktori
fokozatának megszerzése, 1 oktató doktori iskola lezárása és a doktori disszertáció
megírásának kezdése, 1 oktató PhD képzésben való előrehaladása.



A MAB ajánlásainak megfelelően, egy új, 180 kredites teológiai alapképzési szak
kidolgozása.

 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat negyedévi lap szakmai színvonalának
megtartása, átalakítások a szerkesztőségi munkában. A szakfolyóirat terjesztésének
hatékonyabbá tétele, új rétegek elérése. Az internetes megjelenés fejlesztése, a laphoz
kapcsolódó blog kialakítása és működtetése.


Partneri kapcsolatok egyéni oktatói és intézményi szintű keresése belföldön és
külföldön a közös oktatói-kutatói munka, továbbá szakmai gyakorlat céljából. Jelenleg
2 oktatónk folytat más felsőoktatási intézményben is oktatási tevékenységet. További 2
oktatónk nemzetközi kutatási projektben vesz részt.

 A mobilitási ablak kereteinek, majd részleteinek kidolgozása. A hallgatók ösztönzése
és motiválása a részvételben.



Az éves tudományos konferencia online megszervezése az intézményen belül.

 A Biblia-tudomány főiskolai oktatóink általi népszerűsítésének támogatása és
koordinálása közoktatási és közművelődési intézményekben, valamint a médiában.
Ennek jegyében szabadfőiskolai kurzusok megszervezése a 2021-es évben. (Minden
félévben 1 nap.)
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.



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 2021-es évben várhatóan elkészülhet teljes
Példabeszédek könyvének fordítása.
Tanulmányozó Biblia kiadásának terve.



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 több hallgató is részt vesz.


A főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai műhelye a több mint 20 éve
folyamatosan megjelenő Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztősége. A
szerkesztőség átszervezése és a rovatok megújítása 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 továbbgondolása. A 2021-es év célja, egy a Sola Lap negyedéves számai
között is működő, rövidebb tanulmányokra, észrevételekre lehetőséget adó blog
indítása.



A Gyakorlati Teológia Tanszék oktatói egy közös, várhatóan több éves munka
keretében kezdenek hozzá egy Lelkigondozástan jegyzet megírásához.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Bödör Zoltán

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok

A bibliai héber nyelv grammatikája és a héber nyelv története

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja
Folyamatosan

A Héber Biblia szövegkiadásainak története
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

A Sola Scriptura lapban a Héber szavak nyomában sorozat elindítása

Recenzió

Az első cikk címe: A törvény (tóra) szó jelentése

Az első tanulmány le van adva, további
cikkek az aktuális határidők szerint

Tanulmány
2021. augusztus 31.

Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

A bibliai héber nyelvet leíró saját jegyzet első féléves anyagának elkészítése

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

További feladatlapok összeállítása a Bibliai héber nyelv tantárgyhoz

Minden félév elejére elkészül legalább két
feladatlap

Egyéb

A Tanulmányozó Biblia projektmunkában részvétel nyelvi konzulensként (együttműködésben a
Protestáns Média Alapítvánnyal)

Folyamatosan

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

Példabeszédek teljes könyvének saját fordítása

2021. augusztus 31.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021
név: Buda Péter

Megnevezés

Egyéni
célok

kutatási

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

1. PhD tanulmányok keretében
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 2. PhD tanulmányok keretében
negotiations aimed at influencing the United States and the prospective member states about
the conception of the League of Nations. - A League of Nations under divine law: the
resurgence of a utopian paradigm of international society as a consequence of the Great War
crisis”
2. “The Church as a ‘growing city’: the role of inter-religious dialogue in Pope Francis’ nongeneric internationalism”

Továbbképzéseken
részvétel

való PhD tanulmányok folytatása (teológia és International History and Politics területeken)

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

Munkaköri előadásokon kívüli
tudományos szereplések
(pl. tudományos konferencia)

1. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében, 3.
rész”
2. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében, 4.
rész
3. Tanulmány: “Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében, 5.
rész
4. “Out of Collapse - a Sacred Unity?”, publikáció a Journal of the History of Ideas Blog
oldalon
5. Az Egyetemes vallástörténet, illetve a Nagy prófétai könyvek 1 és 2, illetve a Jelenések
könyve tantárgyak jegyzetanyagának folyamatos bővítése.
1.
2.
3.

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola éves tudományos konferenciája
Előadás a főiskola szabadfőiskolai alkalmán
Előadások és szemináriumok a főiskola nyári táborán

4-5. szemeszterek

1. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat,
2021/2
2. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2021/3
3. Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2020/4
4. 2021 tavaszán
5. 2021/2 félév folyamatosan

1.
2.
3.

2021 április 8.
2021. május
2021. augusztus

Segédanyagok
Egyéb
(lektorálás,
ismeretterjesztő
szereplés, TDK
stb.)

fordítás,
előadás,
témavezetés;

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Budai Zsófia
Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia alapszak
Fogyatékkal élők lelkigondozása jegyzet

folyamatos

2021. december

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.)

Teachable távoktatási felületre kidolgozott segédanyagok A fogyatékkal élők lelkigondozása
tantárgyhoz

2021. február

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Holló Péter

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Szervezett kisegyházi ellenálló mozgalmak a Kádár-korszakban – disszertáció írás és lezárás

2021. június

A kisegyházak helyzete 1944–1956 között. In: Keresztény társadalmi mártírium 1944-1956.
(tanulmány)

Elkészült, megjelenés alatt

Diktatúrák között – egyházak Magyarországon és Közép-Európában 1944–48 között (konferencia
előadás)

Konferencia, 2021. február

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.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Kocsis Péter

Egyéni kutatási területek, célok

Továbbképzéseken
részvétel

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

A vallásteológián belüli pluralista álláspontok alaposabb elemzése és ezek eredetének a modernitás
eszmeiségével való kapcsolatának vizsgálata.

D’Costa, Pannikkar, Derrida és C.Taylor
munkáinak
tanulmányozása
(2021.
folyamatos)

Cikk publikálása „A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben” címmel”

2021. Q1-2

Cikk publikálása a modernitás és a kereszténység összefüggésrendszeréről.

2021. Q3-4

Sola konferencián előadás „A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben” témakörben

2021. Q2

Előadás és szeminárium a Sola nyári táborban

2021. 08

Tanítás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

2021. tavaszi és őszi félév

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.)

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Dr. Kocziszky Éva

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok

Kutatások textuális és képi narráció mediális differenciájához. Bibliai szövegekkel
Kutatások folytatása a költészettörténet területén

Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Három tanulmány megjelentetése a fenti témakörökben

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

Előadás tartása a Magyar Humboldt Egyesület kongresszusán, továbbá nemzetközi konferenciákon,
amennyiben ezekre lehetőség lesz

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

A teachable internetes tanítási felület továbbfejlesztése

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Kovács Zoltán

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Ésaiás könyve (többszerzős, 3 tanulmány)

Recenzió

Biblia-tanulmányok
2021/1,
Könyvkiadó, Budapest, 2020.

BIK

Biblia-tanulmányok
2021/2,
Könyvkiadó, Budapest, 2021.

BIK

Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet

János evangéliuma (többszerzős, … tanulmány)

Jegyzet átdolgozása
folyamatos
Részvétel a Biblia-fordítás revíziós műhely munkájában.

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

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Nagy Sándor

Megnevezés

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:
Recenzió

Főiskolai jegyzet: Lelkigondozástan (csak a saját tantárgyaimhoz tartozó témák megírása)
Könyv: Látni és látszani
Tanulmány: A lelkigondozástan biblikus alapjai

2021. június 1.

Tanulmány

2021. nov. 1.

Könyv vagy főiskolai jegyzet

2021. feb. 28.

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

Ismeretterjesztő lélektani előadások bibliai nézőpontból: online formában, országos promócióval
folyamatosan, egész évben

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám:2021.
név: Nagy Viktória

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok

A vaskori Izrael régészeti emlékei

A megvalósulás tervezett időpontja

PhD kutatási téma (folyamatos)

DRHE doktori iskola lezárása– 2 nem teljesített cikk megírása

2021 tavasza

Publikációk:

2 db publikáció külsős szakfolyóiratban

2021 tavasza

Recenzió

2 db publikáció a Sola Scriptura Teológiai Főiskola szaklapjában

2021 tavasz, 2021 ősz

Egyéb

Szabadfőiskolai előadás: Néhány bibliai régészeti felfedezés 2020-ból és azok jelentősége

Szabadfőiskolai előadás: 2021.05.02.

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

Nyári tábor: 1 előadás + 2 szeminárium

Nyári tábor: 2021.08.09-08.15.

Online ismeretterjesztő előadások

alkalmanként, felkérésre

Az SSTF távoktató felület továbbfejlesztése

folyamatos fejlesztés

Továbbképzéseken
részvétel

való

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

Részvétel a Bibliafordító Műhely munkájában

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021.
név: Prancz Zoltán

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

A megvalósulás tervezett módja, időpontja

Az esszét író robot – A mesterséges intelligencia és az ember transzcendenciájának feszültsége a bibliai
antropológia tükrében

Tudományos előadás és/vagy publikáció

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.” A Biblia a nyelv isteni adományáról –
nyelvfilozófiai és történelmi kitekintésekkel.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola
Vallástudományi Intézete által szervezett, „A
szent és kommunikációja” c. tudományos
szümposzion tanulmánykötetében történő
megjelenés

való

Publikációk:
Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet
Jegyzet átdolgozása

1-4. cikk vagy tanulmány igény szerint a Sola Scriptura szakfolyóiratba
Munkaköri előadásokon kívüli
tudományos szereplések

Igény és lehetőségeim szerint részvétel a főiskola tudományos konferenciáján és a nyári
szemináriumon

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

Igény szerint TDK témavezetés.

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS

2021.
Tóth Judit

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok
Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

250 éve született Beethoven – tanulmány a Sola lapba

2021 első félév

Recenzió

A Biblia és a zene c. főiskolai jegyzet átdolgozása, előkészítése könyvvé

2022

Egyéb

Vidéki ismeretterjesztő előadások országszerte a járványhelyzet függvényében

2021 tavasztól év végéig

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

Vizsgaívek átdolgozása online vizsgáztatáshoz

2021 május

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

ÉVES KUTATÁSI TERV
TERVEZÉS
évszám: 2021
név: Dr. Vankó Zsuzsanna

Megnevezés
Egyéni kutatási területek, célok

A megvalósulás tervezett módja,
időpontja

Rendszeres teológia
Gyakorlati teológia
Tanulmányozó Biblia előkészítése

Továbbképzéseken
részvétel

való

Publikációk:

Az „erős szív” bibliai fogalma – Antropológiai megközelítésben, gyakorlati nézőpontból

Recenzió
Tanulmány
Könyv vagy főiskolai jegyzet

A szövetség teológiájáról szóló tanulmánysorozat Isten és ember szövetsége címen tervezett kötet
előkészületeként.

2021 január Sárospataki füzetek számára
elküldendő cikk
2021 február végéig. A kötet megjelentetése
reménység szerint 2021 november

Jegyzet átdolgozása
A készülő lelkigondozástan jegyzet részeként: A betegek és idősek lelkigondozása, valamint A
haldoklók és gyászolók lelkigondozása című fejezet elkészítése
Részvétel a Tanulmányozó Biblia elkészítésében; soron következő könyvek: Máté evangéliuma,
Jelenések könyve, Zsoltárok könyve, Ésaiás könyve

2021 szeptemberig az egyik fejezet, 2021
decemberig a másik fejezet

2021 szeptemberig
A biblikus rendszeres teológia tervezett kötetének az előkészületei, néhány fejezet elkészítése

A teremtés teológiájáról szóló könyv előkészületei (Elvesztettük a tudomány kulcsát… munkacímen)

2021 végéig
2021 folyamán

Munkaköri előadásokon kívüli
tudományos szereplések

A lelkiismereti szabadság és a sola Scriptura elv kapcsolata rendszeres teológiai megközelítésben

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

Dr. Jean Zürcher krisztológiája magyar fordításának a lektorálása
E.G.White: Az ima hatalma című szemelvénygyűjteménye fordításának a lektorálása

Előadás tartása a 2021 áprilisában tartandó
SSTF konferencián

