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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-FejlesztésiInnovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó
értékelése
Bevezetés
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) a kutatási-fejlesztési-innovációs
stratégiájának (továbbiakban KFIS), a főiskola éves kutatási tervének és az oktatók
tudományos tevékenységének értékelését a „KFIS 2005-2010” dokumentumban a
következőképpen irányozza elő:
„A Főiskola Kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának, éves kutatási tervének és az
oktatók
tudományos
tevékenységének
kiértékelését
előirányozza
a
Főiskola
minőségpolitikája. Megvalósítását folyamatként, operatív szinten (eljárásrendben) kell
szabályozni és fejleszteni.
Az értékeléseket az oktatási és tudományos rektor-helyettes végzi el: a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia esetében a FTV.-ben szabályozott időben (FTV. 6. § 3.), az éves kutatási
terv és az oktatói tudományos tevékenység esetében minden naptári év végén. Az értékelést a
TT [Tudományos Tanács] és a szenátus hagyja jóvá. A fenti tevékenységekkel és
dokumentumokkal kapcsolatos adatokat az oktatási és tudományos rektor-helyettes továbbítja
az adatkérő szervek felé.” ∗
A FTV. 6.§ 3 a következőképpen rendelkezik: „A felsőoktatási intézmények - legkésőbb a
tanév befejezését követő kilencven napon belül - nyilvánossá teszik, a honlapjukon
bemutatják oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységüket, azok legfontosabb
területeit, az aktuális eredményeket.”
A Főiskola a KFIS 2009/2010-es tanévre vonatkozó értékelését a KFIS 2005-2010, és a
2009/10-es tanévre vonatkozó Éves kutatási terv (ÉKT) alapján végzi el.

A
fenti
dokumentumokban
megvalósulása:
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A biatorbágyi új intézményi központ munkálatai ebben a tanévben is előre haladtak, bár
– tekintettel a gazdasági helyzetre – nem abban az ütemben, ahogyan szerettük volna. A
főiskola herceghalmi ingatlanjának eladása még mindig folyamatban van.

A hivatkozott dokumentumok mindegyike megtalálható a Főiskola honlapján. Az éves kutatási terv
összeállítása és az oktatók tudományos tevékenységének értékelése 2008-tól a KFIS törvényben előírt tanévi
értékeléséhez igazodva ugyancsak tanévre vonatkozóan történik. (Vö. E1-2 eljárásrend, 2008-as évre vonatkozó
intézményi Önértékelési jelentés, valamint Éves kutatási terv 2009/10-es tanév c. dokumentumokat)





















A „Magyarországi 20. századi adventtörténelem” levéltár létrehozása továbbra is
folyamatban van, végső helyet a gyűjtemény az új, biatorbágyi központban kap. A
levéltár felelőse, Holló Péter, PhD kutatásainak alapját a levéltár anyagának gondozása
képezi. A levéltár kialakítása az új oktatási központ átadásának csúszása miatt ugyancsak
kitolódik.
Az állandó Biblia-kiállítás terveinek elkészítése folyamatban van, amely a biatorbágyi
központban kap otthont. Nagy Viktória oktató izraeli tapasztalatai alapján készítette el a
vázlatokat, amelyek közös kidolgozása a következő tanév(ek) feladata lesz.
A Biblia-oktató és Teológia szakok közötti szakváltás 4 éves folyamata lezárult, az első
teológia szakos negyedik évfolyam oktatása, vizsgáztatása eredményesen zajlott le.
A Biblikumok (bölcsész) és a Biblia-alapú lelkigondozás (hitéleti) szakirányú
továbbképzéseken eredményesen zártuk a harmadik tanévet. A tantárgyak szakmai
anyagát az oktatási tapasztalatok fényében folyamatosan bővítjük, fejlesztjük.
A Főiskola a Szabad bölcsészet alapszak vallástudomány szakiránnyal szak indításának
tervét felfüggesztette, miután a szakfelelős személyének kérdése nem tudott
megnyugtatóan elrendeződni.
A Főiskola munkatársai bekapcsolódtak a nemzetközi internetes bibliatanfolyam
(Spalding Alapítvány) munkálataiba (Lilik Laura, Kovács Zoltán).
A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 4 számmal jelent meg, amelyben helyt kaptak
hallgatói írások is. A 2010/1-es jubileumi lapszám (a folyóirat 10 éves fennállásának
okán) a szokásosnál nagyobb terjedelemben és példányszámban jelent meg, megújult
borítóval. Az idei 2010/2 szám újdonsága, hogy a korábbinál több külsős szakmai
publikáció jelent meg a lapban. Ezt a tendenciát a jövőben is erősíteni szeretnénk, hogy a
lap a magyarországi Biblia-központú teológia fóruma legyen.
A Főiskola 2009. 09. 19-én Balatonfüreden Biblia-konferenciát rendezett tudományosismeretterjesztő jelleggel. Résztvevők: Dr. Vankó Zsuzsanna, Dr. Horváth Orsolya és a
Főiskola nappali tagozatos hallgatói. 2010. május 16-án, Budapesten, a Főiskola
ugyancsak Biblia-konferenciát szervezett, ezúttal a tudományos igényű előadásokat
részesítve előnyben. Meghívott vendégelőadóink voltak: Dr. Nagy Antal Mihály, Dr. Dér
Katalin, a Főiskola részéről Dr. Vankó Zsuzsanna, Holló Péter és Nagy Viktória mutatta
be kutatásainak eredményeit. Ezen kívül 2010. április 23 és 24-én Soltvadkerten és
Kiskőrösön tartott a Főiskola két oktatója ismeretterjesztő előadást. (A Főiskola
oktatóinak előadás-címeit lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál.)
Az oktatói kar létszámának alakulása és személyi kérdések: Dr. Neparáczki Nándor a
Főiskola főtitkára lett, emellett pedig óraadóként bekapcsolódik az Egyháztörténet
tanszék munkájába (Magyarországi egyháztörténet), valamint a Lelkigondozás szakon
folyó munkába (Szociológiai és szociális jogi alapismeretek). Cvetanovic Miomir
alkalmazásának kérdése kitolódik a következő tanévre. A gyakorlati tanszék munkájának
erősítése új kolléga felvételével sajnos nem valósult meg.
Ismét sikeresen, nagy arányú hallgatói részvétellel zajlott le a nyári főiskolai tábor
Bózsván (Zempléni-hegység) 2010. 07. 19 - 07. 23-ig. A tábor programja a pozitív
hallgatói visszajelzéseket figyelembe véve az előző évekhez hasonlóan alakult: nem csak
előadásokon vehettek részt a hallgatók, hanem egy adott idősávban 5 szeminárium közül
választhattak. A hallgatók és oktatók visszajelzései egyaránt pozitívak voltak.
Újult erővel kezdte meg ismét a közös munkát a Fordítói Munkacsoport.
A kontaktórákon kívüli hallgatókkal való kapcsolattartás erősítésében, illetve a
tananyaghoz kapcsolódó fakultatív programok szervezésében is jelentős előrelépés
történt. A Biblia Múzeumban tett látogatás és az első évfolyamon meghirdetett
tanulócsoport is ezeket a célokat szolgálja.
Az intézményi kapcsolatok szintjén előrelépés történt: az Országos Rabbiképző Zsidó
Egyetemmel megállapodást kötött a Főiskola a közös szakmai tevékenység
előmozdítására. Ennek konkretizálása a jövő tanév(ek) feladatai között szerepel.
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Egyéni kutatási célok megvalósulása :

HOLLÓ PÉTER
Továbbképzésen való részvétel:
• ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Kutatási téma: Szervezett kisegyházi
ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején) – lezárt 3-4. félév
Publikációk:
Recenzió: -Tanulmány:
• Ady Endre Isten-képe. (társszerzős) Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/3. 40-44.
o.
• A halál rezidenciája. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/4. 2-3. o.
• Bibliás ébredési mozgalom Pest-Budán az 1830-40-es években. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/1. 29-32. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• Az első svájci reformátor, Ulrich (Huldrych) Zwingli munkássága– Biblia-konferencia
2010. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
• Vallási antidiszkrimináció gyakorlati tapasztalatai egy magyarországi vallási közösség
életében – látens diszkrimináció? - A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyenlőség
megteremtéséért c. konferencia, Budapest, 2010. június 1-2. Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Magyar Tudományos Akadémia
Jogtudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi Tanszék
• Egyházszakadás Magyarországon a H.N. Adventista Egyházban – az 1975-ös válság
háttere. Visszatekintés a 19-20. századra c. konferencia, Budapest, 2010. június 3-4.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Lektorálás: Reisinger János: Magyar költők jövendölései (Bp., 2010)
Ismeretterjesztő előadások:
• Az 1975-ös válság és történelmi háttere - Egyházpolitika Magyarországon 1945 után.
Ifjúsági konferencia, Budapest XII., Biblia-ház, 2009. nov. 22.
• Betlehemi csillag. Karácsony ünnepe a Biblia mérlegén. Siófok, 2009 dec. 12.
• Az emberiségnek szóló utolsó üzenet - a hármas angyali üzenet jelentősége (Jel 14,6-20).
Budapest XIV., Kassák Könyvtár, 2010. jan. 28.
• A történelem tanulságai. Globalizált világ - zsákutca vagy megoldás? Budapest XI.,
Biblia-ház., 2010. február 6.
• Globális megoldások és személyes döntéseink. Megjobbítható-e a világ? Tiszavasvári,
2010. márc. 24.
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DR. HORVÁTH ORSOLYA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• »Én vagyok a feltámadás és az élet« Jn 11,1-54 írásmagyarázata. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2009/3. 8-16. o.
• A nemértés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/1. 14-23. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői
filozófiájában. L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Budapest 2010 (176 o.)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• „Becsaphatjuk-e önmagunkat? Jézus beszélgetéseinek bizonyságtétele” – Bibliakonferencia 2009. szeptember 19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
•

„Mi köze a transzcendentális fenomenológiának a természetességhez?” – Konferencia
Edmund Husserl munkásságáról a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából
2009. december 17-18. Budapest, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék,
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Német–Magyar Filozófiai Társaság, Magyar
Fenomenológiai Egyesület

Segédanyagok:
• Páli levelek tantárgy két féléves segédanyagának kidolgozása (össz. 106 o.)

Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• bírálóbizottsági tag Prancz Zoltán: „A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit
racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban” c. doktori
disszertációjának munkahelyi vitáján (Debreceni Egyetem BTK, Modern Filozófia
Doktori Program), 2010. április 13.
• „Valóban minden a fejben dől el? Gondolkodás, hagyomány, tömeghatás.”
Ismeretterjesztő előadás, Biblia-ház, Budapest XI., 2010. február 20.
• moderátor a Sola Scriptura Teológiai Főiskola által szervezett Biblia-konferencián (2010.
május 16. Budapest)

DR. KÖBEL SZILVIA
Továbbképzésen való részvétel:
Publikációk:
Recenzió:
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•
Tanulmány:
•

Vallási diszkrimináció a jogtörténetben - mai tanulságok. In Galik Gábor, Matók Miklós
(szerk.): Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása - a
magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának
tükrében. Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Paper
IV/3. Budapest, 102-109. o.

•

A köztisztviselői eskü és a lelkiismereti szabadság: Gondolatok az Alkotmánybíróság
határozata kapcsán. FUNDAMENTUM 2009/4. 117-133. o.

Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• A kisebb egyházak közjogi helyzetének alakulása a rendszerváltozás után. (Budapest,
2009. okt. 13., A magyarországi evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után
c. konferencia)
• A pártállami egyházpolitika végrehajtásában közreműködő szervek, különös terkintettel az
Állami Egyházügyi Hivatal és a párt (MDP, MSZMP) közötti kapcsolatra. (Budapest,
2010. május 6-7., Egyházak és egyházüldözők a Kádár-korszakban c. konferencia)
• Az 1990. évi IV. törvény módosítására irányuló törekvések az elmúlt húsz évben.
(Budapest, 2010. június 1-2. A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyenlőség
megteremtéséért c. konferencia – Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi
Kapcsolatok Titkársága, Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék)
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): ---

NAGY VIKTÓRIA
Továbbképzésen való részvétel: --- (külföldi kutatóéve eredményeként doktori
disszertációjának témáját sikerült leszűkítenie és egy nagyobb anyag elkészítésével felvételi
eljárást kezdeményezett a University of Wales (Lampeter) egyetem bibliai régészet Ph.D
programjára. Dr. Sharon Zuckerman (Héber Egyetem, Jeruzsálem) és Dr. Louis Steel
(University of Wales, Lampeter) egyaránt vállalták a konzultációs segítségnyújtást. Témája:
„The Pomegranate Motif as a Decoration in the Southern Part of the Eastern Mediterranean
(Levant, Egypt, Cyprus) from the Late Bronze Age to the Early Iron Age (ca. 1400-925
B.C.E.)”
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Ami már a történelmi atlaszból is kimarad... Köztünk éltek. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2009/3. 28-37. o.
• Az intertestamentális kor (kb. i.e 400-i.e. 5). Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2009/4. 15-25. o.
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•

Válogatás az elmúlt tíz év “bibliai régészeti” leleteiből. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/1. 33-41. o.
• (“Az Újszövetség régészete” – Válogatás az elmúlt ötven év legjelentősebb régészeti
leleteiből (1960-2010) 1. rész. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2010/2. 39-46. o.)
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: Izrael története tárgy „Megosztott királyság kora” és
Intertestamentális kor” című fejezetei (48 oldal)
Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• Izrael ókori történelmének “sötét évszázada”: az egységes királyság kora – Bibliakonferencia 2010. május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Segédanyagok:
• Genezis tárgy segédanyagának összeállítása (42 oldal)
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• ismeretterjesztő előadás: A bibliai régészet legújabb felfedezései. Kiskőrös és Soltvadkert,
2010. április 23 és 24.
• tárlatvezetés a Biblia Múzeumban (Budapest) főiskolai hallgatók részére (2010. tavasz)
• ismeretterjesztő előadások az ország több pontján, főképp bibliai régészet témakörben
PRANCZ ZOLTÁN
Továbbképzésen való részvétel:
•

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet, Humántudományok
Doktori Iskola (Kutatási terület: A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit
racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban) lezárt 5-6. félév
(Sikeres elővita 2010. április 13-án.)

Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• A Gondolatok és a janzenista kegyelemtan. Az istenkeresés mint az ember legsajátabb
döntése; Vigilia, 2009/10., 722-730. o.
• Pascal gondolkodói attitűdje a motiváció és az absztrakció tükrében – avagy halál és
közérthetőség; Világosság, 2009, www.vilagossag.hu, online publikációs felület, össz.
terj. 13 A/4 o.
• Pascal viszonya a Szentíráshoz, bibliaértelmezésének alapelvei és tradíciókritikája a
Gondolatokban; Theologiai Szemle, 2010/1., 29-34. o.
• A keresztény vallás mint megismerés és az elrejtőzködő Isten eszméje Pascal
Gondolataiban; Nagyerdei Almanach, 2010/1., www.nagyalma.hu, archívum, össz. terj.
18 A/4 o.
• A pascali fogadás-érv bibliai háttere – avagy hogyan nézhetünk a legfontosabb „játszma”
mögé?; Különbség, 2010/1., 139-148. o.
• Isten jelei Pascal Gondolataiban. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2010/1. 42-52. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: ---
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Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• bibliai tárgyú ismeretterjesztő előadások (Polgárdi, Perkáta, Szalkszentmárton, Rácalmás,
Dunavecse, Szabadszállás, Kuntszentmiklós, Ráckeve, Baja)
DR. REISINGER JÁNOS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• “Ön a jelenlétét adja...”. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2009/3. 2-3. o.
• “A menny fog a földre leszállni.” Petőfi Sándor “jövendölései.” Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/1. 53-61. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Magyar költők jövendölései. Oltalom Alapítvány, Budapest 2009. 432 o.
• Élni-miből? Oltalom alapítvány, Budapest 2009. 64 o.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Bibliai ismeretterjesztő előadások országszerte
• Reisinger Jánost megkereste az M1 tévécsatorna, ahol lehetőséget kapott a csatorna által
rendszeresen sugárzott vallási műsorban való részvételre

DR. SZATHMÁRY SÁNDOR
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió:
• Dr. Gaál Botond Kálvin ébresztése c. könyvének tanulmányszerű feldolgozása. Elküldve a
Theologiai Szemlébe.
• Hozzászólás Dr. Nagy Sára Hollandiában tartott előadásához. Angol nyelven Hollandiába
elküldve, magyar nyelven a Theologiai Szemle hasábjain jelenik meg.
• A szépség felfedezése az Igében és az igehirdetésben (Dr. Fekete Károly könyvének
ismertetése). Theológiai Szemle
Tanulmány:
• Dr. Kocsis Elemér püspök bibliafordítói munkásságának bemutatása. In: Reformátusok
Lapja.
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• Advent és karácsony teológiája. Theológiai Szemle
• Előszó. Szenczi Molnár Albert és Debrecen c. könyvhöz
• Előszó. Kiss Tamás Bibliája.
• tanulmány Dr. Nagy Antal professzor életéről és munkájáról. Sárospataki Füzetek
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• fordítás: Dr. Christian Link professzor tanulmánya az ember teremtéséről. In Református
Egyház. (A szöveg tolmácsolása augusztusban.)
• előadások az Európa Rádióban 10 alkalommal a Tízparancsolatról
• opponens doktori vizsgákon (Debrecen – Németh Dávid, Püsök Sarolta)
• szigorlati vizsgáztatás Nagykőrösön két alkalommal
TAKÁCS SZABOLCS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• A keresztény ember viszonya az államhatalomhoz Rm 13,1-7 fényében – 1-2. rész. Sola
Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2010/1-2. 4-13. és 5-15. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
• Újszövetségismeret tantárgy két féléves segédanyagának átdolgozása
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok:
• Római levél jegyzet II. rész (50 oldal fölött)
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• fordítás: Samuele Bacchiocchi: A halottak állapota Fil1,22-23 és 2Kor 5,1-10 fényében.
Két, gyakran félreértett újszövetségi igeszakasz vizsgálata. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2009/4. 8-15. o.
DR. VANKÓ ZSUZSANNA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• Szabadulás a halálfélelemtől - Gondolatok az utolsó mérföld c. könyv kapcsán (10 o.). In
Bitó László: Még négy év (Argumentum Kiadó, Budapest 2010)
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•

A vallási antidiszkrimináció eszmei alapjai az adventista teológia szerint. Sola Scriptura
Teológiai Szakfolyóirat 2009/3. 24-27. o.
• Jézus “portréja” a messiási jövendölésekben. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2009/4. 4-8. o.
• Evilági messianizmus és lelkiismereti szabadság. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2010/1. 24-24-28. o.
• Ki a történelem ura, iránytója? Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2010/2. 2-2-4. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Isten nyomai fellelhetők-e? Spalding Alapítvány, Budapest 2009. 71 o.
• Kit küldjek el, ki megy el nékünk? Spalding Alapítvány, Budapest 2009. 236 o.
• A Bibliai tanítások rendszere. Sola Scriptura Teológia Főiskola, Budapest 2010. 332 o.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: ---Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: ---Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• A biblikus teológia jelentősége a 21. század elején – Biblia-konferencia 2009. szeptember
19. Balatonfüred, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
•

Érzelmeink szerepe – a bibliai antropológia megvilágításában – Biblia-konferencia 2010.
május 16. Budapest, Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• ismeretterjesztő előadás: Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten? Kiskőrös
és Soltvadkert, 2010. április 23 és 24.
Az egyháztörténeti tanszékkel karöltve folyó adventtörténelem kutatásban:
• Megtörtént teljes bibliográfia összeállítása Cvetanovic Miomirral közösen a készülő és
2010/2011-es tanév során kiadandó advent történelemhez
• Előadás tartása az 1888-as minneapolisi konferencia tényeiről és tanulságairól a főiskola
által szervezett lelkész-továbbképzés keretében 2010 június 12-én Bózsván
VÉGH JÓZSEF
Továbbképzésen való részvétel:
•

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola
(Kutatási téma: Biblikus alapelvekre épülő nevelési reform a H. N. Adventista Egyházban
– külföldön (USA) szerzett PhD honosítása)

Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Társas játékok. A sikeres párválasztástól a boldog párkapcsolatig. Nyitott Szemmel
Könyvek, Budapest 2010
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: ---
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Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• Ismeretterjesztő cikkek írása gyakorlati teológia témakörben a Nyitott szemmel és az Új
életmód c. magazinokba
• ismeretterjesztő előadások, családgondozás, tanácsadás

A Főiskola egyéb tevékenysége:
Jótékony célú egyházzenei hangverseny Vivaldi és Walther műveiből. Előadta: a Sola
Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Kamarazenekara.
2010. augusztus 7. Térségi Művelődési Ház és Könyvtár, Pálháza
2010. augusztus 8. Olasz Kultúrintézet, Budapest. Teltházas hangverseny.

Összegző értékelés:
A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2009/2010-es tanévre
vonatkozó terveket alapvetően teljesítette, több projekt befejezése azonban ezúttal is a
következő tanév(ek)re várható. Ennek oka legnagyobbrészt az általános gazdasági helyzet,
illetve az oktatói kar bővítésének nehézségei.
Az eddigiekben kiemelt célok tematikus értékelése:
 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiraton kívüli publikációk számának növelése.
- Ebben az évben már több oktató publikált jelentős szakmai folyóiratokban, illetve
kiadóknál. A cél a külsős szaklapokban való megjelenés további ösztönzése.
 Külső konferenciákon való részvételi arány növelése.
- A részvételi arány az idén is javult (lásd az egyéni kutatás-értékeléseknél). Emellett
azonban a cél továbbra is kiemelt figyelmet kap.
 Külső szakmai kapcsolatok kiépítése és erősítése.
- Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemmel kötött keretmegállapodás tartalommal
megtöltése a jövő feladatai közé tartozik.
 A közös tanszéki munka további erősítése.
- A Fordítói Munkacsoport tanszékközi együttműködést kíván a csoportban résztvevő
oktatóktól, a korábbi közös tanszéki munkák pedig ebben az évben is folytatódtak (közös
kiállításszervezés, kiadványokban való együttműködés, egyháztörténeti kutatócsoport – a
részleteket lásd az egyes tanszékek értékelésénél)

Budapest, 2010. augusztus 31.

Dr. Horváth Orsolya
Oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
Rektor
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A szenátus jóváhagyta:

2010. szeptember 06.
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