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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégiájának 2010-2011-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-fejlesztési-innovációs 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 2010/2011-es tanévre vonatkozó értékelését a KFIS 2005-2010, és a
2010/11-es tanévre vonatkozó Éves kutatási terv (ÉKT) alapján végzi el.
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 a 2010/11-es tanévre előirányozott átfogó fejlesztési terv konkrét lépéseinek az
átgondolása nem történt meg. Ennek két oka volt: 1. a változó és teljességgel
kiszámíthatatlan jogszabályi környezet nem tette lehetővé az értelmes tervezést, ezért a
munkacsoport munkáját a helyzet stabilizálódását követően kezdi el. 2. munkaerő-hiány,
amely – tekintettel az intézmény speciális feltételeire – évek óta probléma, amelynek
orvoslására ugyanakkor ebben a tanévben is tettünk lépéseket (lásd lentebb).

 A biatorbágyi új intézményi központ munkálatai ebben a tanévben ismét előre haladtak,
bár továbbra sem abban az ütemben, ahogyan szerettük volna. A gazdasági válság
teljesen átütemezte az építkezést az anyagi források tekintetében. Elsősorban az általános
gazdasági helyzetnek köszönhető az is, hogy a Főiskola herceghalmi ingatlanjának
eladása még mindig folyamatban van. Jelenleg a biatorbágyi épület második szintjének
beüvegezése zajlik.
 A „Magyarországi 20. századi adventtörténelem” levéltár létrehozása – ugyancsak –
továbbra is folyamatban van. Végső helyet a gyűjtemény az új, biatorbágyi központban
kap – ezért tolódik évről évre a kialakítása. A levéltár felelőse, Holló Péter, PhD
kutatásainak alapját a levéltár anyagának gondozása képezi.
 Az Egyháztörténeti tanszék megbízott tanszékvezetője, Köbel Szilvia és Holló Péter
tanársegéd részvételével működik az a kutatócsoport, amely a hn. adventista egyház és az
állam 1945-1990 közötti kapcsolatát vizsgálja. 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. 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. Az előző tanévben lefektetett tervek megvalósulása folyamatos.
 Az állandó Biblia-kiállítás terveinek további fejlesztése a biatorbágyi központ átadásának
bizonytalansága miatt felfüggesztésre került.
 A 2010/11-es tanév őszén először került sor teológia szakos záróvizsgára. A vizsgáztatás
eredményesen zajlott.
 A Biblikumok (bölcsész) és a Biblia-alapú lelkigondozás (hitéleti) szakirányú
továbbképzéseken eredményesen zártuk a negyedik tanévet. A tantárgyak szakmai
anyagát az oktatási tapasztalatok fényében folyamatosan bővítjük, fejlesztjük.
 A Főiskola munkatársai továbbra is részt vesznek a nemzetközi internetes
bibliatanfolyam (Spalding Alapítvány) munkálataiban (Lilik Laura, Kovács Zoltán).
 A Főiskola oktatói részt vállaltak és részben már el is kezdték közreműködésüket a
közeljövőben elinduló Light Channel internetes televízió magyar nyelvű programjában.
 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat ismét 4 számmal jelent meg, amelyben ebben a
tanévben egy hallgatói írás kapott helyet.
 A Főiskola IV. TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) ülése 2010. november 4-én
került megrendezésre. A konferenciára 6 fő jelentkezett: 1 nappali és 5 levelező
tagozatos hallgató. 4 pályamű készült el (ezek között már nem volt nappali tagozatos
hallgató): 2 a második évfolyamról, 1 a harmadikról és 1 végzős. Az előzetes elbírálás
után három pályamű került bemutatásra. A zsűri Nagy Zsófia (2. évf.) munkáját javasolta
az OTDK-n való részvételre. Az intézményi konferencia azért is sikeresnek tekinthető,
mert nagy hallgatói érdeklődés kísérte.
A XXX. Jubileumi OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia)
Társadalomtudományi Szekciójának résztvevői 2011. április 14-16. között mérték össze
tudásukat a Zsigmond Király Főiskolán. A SSTF-t Nagy Zsófia képviselte a Vallás-és
Hittudományi Tagozat ülésén. A Főiskola ebben a tanévben nevezett először hallgatói
pályamunkát az országos konferenciára.
 A Főiskola 2011. 05. 14-én Miskolcon Biblia-konferenciát rendezett
tudományos-ismeretterjesztő jelleggel. Résztvevők: Dr. Vankó Zsuzsanna, Dr. Prancz
Zoltán, Dr. Horváth Orsolya. 2011. június 19-én, Budapesten, a Főiskola ugyancsak
Biblia-konferenciát szervezett, ezúttal a tudományos igényű előadásokat részesítve
előnyben. Meghívott vendégelőadónk volt: Dr. Fabiny Tibor, a Főiskola részéről Dr.
Vankó Zsuzsanna, Nagy Viktória, Dr. Prancz Zoltán és Dr. Horváth Orsolya mutatta be
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kutatásainak eredményeit. (A Főiskola oktatóinak előadás-címeit lásd az oktatók egyéni
tevékenységének felsorolásánál.) A konferenciát nagy érdeklődés kísérte.
Az oktatói kar létszámának alakulása és személyi kérdések: az oktatói kar
létszámhiányának enyhítésére ebben a tanévben is tettünk lépéseket. Újlaki-Nagy Réka a
következő tanévtől a főiskola gyakornok oktatója, aki külföldi kutatásai végeztével
fokozatosan bekapcsolódik a Főiskola oktatói munkájába, valamint intenzív teológiai
tanulmányokat folytat. A Gyakorlati tanszék erősítésében is eredményt értünk el: a
következő tanévtől Bahorecz Ilona gyakornok oktatóként folytatja tovább munkáját a
tanszéken.
Ismét sikeresen, nagy arányú hallgatói részvétellel zajlott le a nyári főiskolai tábor
Bózsván (Zempléni-hegység) 2011. 07. 17 - 07. 23-ig. A táborban hozzávetőlegesen 120
ember fordult meg. A tábor programja a pozitív hallgatói visszajelzéseket figyelembe
véve az előző évekhez hasonlóan alakult: nem csak előadásokon vehettek részt a
hallgatók, hanem szemináriumokon is: 6 idősávban 5 szeminárium közül választhattak
alkalmanként. A tábor tematikájában igyekeztünk a gyakorlati teológia témakörére is
hangsúlyt helyezni. A főiskola oktatói mellett a tábor munkájába bekapcsolódott
meghívott előadóként Dr. Fazekas Csaba, a jövő tanévtől gyakornok oktatóként
Újlaki-Nagy Réka, valamint két végzős hallgatónk is. A hallgatók és oktatók
visszajelzései ismét pozitívak voltak.
A Fordítói Munkacsoport munkája nem haladt kellő intenzitással ebben a tanévben,
ugyanakkor születtek eredmények (pl. Dr. Vankó Zsuzsanna új Jelenések könyve
fordítása – megjelent a Jézus Krisztus Apokalipszise IV. c. kötetben – lásd lentebb.)
A kontaktórákon kívüli hallgatókkal való kapcsolattartást és a hallgatók törzsanyaghoz
kapcsolódó további kutatásait segítette elő az Ószövetségi Tanszék szervezésében a
Munkácsy-trilógia közös megtekintése (Dr. Reisinger János), tanulókör Bevezetés-Etika
szigorlatra kb. 20 fő részvételével (Nagy Viktória), diákkör Róm 7. fejezetének
tanulmányozására (Dr. Reisinger János). Kiemelendő ezen a területen a megújult
főiskolai honlap fórum rovatának beindítása, amelyet egyre növekvő érdeklődés kísér(t).
A Főiskola oktatói ebben a tanévben is számos ismeretterjesztő jellegű előadást tartottak
szerte az országban a Főiskola által művelt Biblia-tudomány népszerűsítésére (lásd az
egyéni kutatási célok megvalósulásánál).
Oktatók továbbképzése: három oktató illetve munkatárs nyert felvételt az Evangélikus
Hittudományi Egyetem teológus MA szakára: Dr. Horváth Orsolya (biblikumok), Kovács
Zoltán (biblikumok), dr. Neparáczki Nándor (szociáletika).

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 5-6. félév
Publikációk:
Recenzió:
 “Szembenézés. Háló. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 1945-1990.” Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2011/2. 48-51. o.
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Tanulmány:
 “Az első svájci reformátor, Ulrich Zwingli munkássága.” Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/3. 25-29. o.
 “Egy sikeres látogatás. Kádár János 1977-es vatikáni útja.” Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/4. 27-38. o.
 “Egyházszakadás Magyarországon a H.n. Adventista Egyházban – az 1975-ös válság
háttere.” In „Alattad a föld, fölötted az ég...” Források, módszerek és útkeresések a
történetírásban. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2010.
311-322. o.
 “Bibliás ébredési mozgalom Pest-Budán az 1830-40-es években.” In Hubai Péter, Majsai
Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009.
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010.
105-109. 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:
 “Kisegyházpolitika Magyarországon az 1970-es években.” Szabadegyházak, vallási
kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században c. konferencia, Kisegyház-kutató
Egyesület - Pannon Egyetem, Veszprém, 2011. május 17.
 “Egy út vége. A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke
Magyarországon 1984-ben.” „Mából a tegnapról” – Képek Magyarország 19. és 20.
századi történelméből. Budapest, ELTE BTK, Új- és jelenkori magyar történeti program
konferenciája, 2011. június 8-9.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Prófétai jövendölés a Jézus elleni támadásról a kezdetektől napjainkig (Dániel 7.
fejezetének elemzése). Ismeretterjesztő előadás, Debrecen, 2010. november 6.
 "Hogyan bánjunk a gyermekkel és mit cselekedjék ő?" (Bírák 13,12). A nevelés negatív
következményei napjainkban. Ismeretterjesztő előadás, Gödöllő, 2011. január 22.
 Miért
kerülnek
börtönbe
a
keresztények?
(Ap.
csel.
4.
fejezet)
Ismeretterjesztő előadás, Bp. III., Óbudai Művelődési Központ, 2011. március 1.

DR. HORVÁTH ORSOLYA
Továbbképzésen való részvétel: --Felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus MA szakára, Biblikumok
szakirányra.
Publikációk:
Recenzió:
 „Nélkülözhetetlen segédeszköz. Balázs Károly: Újszövetségi szómutató
(CD-ROM)”. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2010/4. 40-41. o.
Tanulmány:
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szótár

 „»Kezemet a szájamra teszem« (Jób 39,37)”. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2010/4. 2-3. o.
 „»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált Károlyi-fordítással.”
Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/1. 6-16. o.
 „»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált
Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/2. 15-25. o.
 „A transzcendentális fenomenológia és a hétköznapiság.” In Varga Péter András, Zuh
Deodáth (szerk.): A kortárs Husserl. L’Harmattan, Budapest (megjelenés alatt, a kötet
címe bizonytalan)
 „A nem-értés diagnózisa és kezelése a negyedik evangéliumban.” In Hubai Péter, Majsai
Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009.
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010.
111-121. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
 Páli levelek tantárgy két féléves segédanyagának átdolgozása, javítása (össz. 106 o.)
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 „A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Biblia-konferencia, Sola
Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14. és Budapest, 2011. június 19.
 Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány c. kurzus meghívott előadója, Protestáns
Szakkollégium, Budapest, 2011. március 30.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 „Ne veszítsd el a fejed! Gondolkodásunk rejtőző betegségei és lehetőségei”.
Ismeretterjesztő előadás. Ezüst Kürtök Alapítvány, Baja, 2010. november 15.
 „Hitünk nélkülözhetetlen pillére – Gondolatok a Krisztus-hívők közösségéről”. Az Idők
Jelei. A Keresztény Advent Közösség gyülekezeti lapja. 2011/2. 3-10. o.
DR. KÖBEL SZILVIA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvény módosítására irányuló törekvések 1990 és 2010 között.” JURA 2: p. 140. Paper &.
(2010)
 “A pártállam strukturális eszköztára az egyházpolitika szolgálatában.” In: Soós Viktor
Attila, Szabó Csaba, Szigeti László (szerk.): Egyházüldözés és egyházüldözők a
Kádár-korszakban. Budapest: Luther Kiadó, 2010. p. 195. Paper &.
 “Előszó.” In: & Köbel Szilvia (szerk.): A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyenlőség
megteremtéséért: Tudományos konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
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az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából.Budapest: &,
2010. pp. 11-13.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 (szerk.) A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyesnlőség megteremtéséért.:
Tudományos konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából. Budapest, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, 2010. 304 p.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 “Egyházak, vallásfelekezetek törvényes elismerésének jogi és politikai kérdései a II.
világháború után Magyarországon.” Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák
Európában a 20. században c. konferencia, Kisegyház-kutató Egyesület - Pannon
Egyetem, Veszprém, 2011. május 17.
 "A jelen tisztítótüzén át".: Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács 1989-1990 c.
könyvének bemutatása. A könyvbemutatóra 2011. március 29-én került sor a Magyar
Országos Levéltárban.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): ---

NAGY VIKTÓRIA
Továbbképzésen való részvétel: --A University of Wales (Lampeter) egyetem bibliai régészet Ph.D programjára a felvételi
eljárás pénz hiányában leállt. Ösztöndíjra lenne szükség a tanulmányok folytatására. Téma:
„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.)”.
2011. januárjában egy meghívás érkezett Dr. Kőszeghy Miklós egyetemi docenstől (Pázmány
Péter Katolikus Egyetem BTK), a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájába. A
korábbi tanulmányokat beszámítva a doktori iskola tanácsa 2011 őszétől lehetőséget ad a
doktori tanulmányok 3. éven való folytatására.
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “Az ószövetségi történelem vázlatos kronológiája.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat
2010/3. 30-39. o.
 “»... mint kaliba az uborkaföldön« (Ésa 1,8) – Sénakherib asszír uralkodó támadása Júda
ellen i.e. 701-ben, Ezékiás királysága idején (i.e. 715?-686?)”. Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2010/4. 13-20. o.
 “A Biblia népei – 1. Kánaániták.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/1. 21-29. o.
 “A Biblia népei – 2. A hükszoszok.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/2.
40-46. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --6

Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 “A nők mindennapi élete az ószövetségi Izraelben.” Biblia-konferencia. Sola Scriptura
Teológiai Főiskola, Budapest, 2011. június 19.
Segédanyagok:
 Izrael története jegyzet további kibővítése és átdolgozása folyamatban van, jelenleg kb.
150 (A/4)-es oldal van kész, a teljes könyv várható megjelenése 2011 ősze
 A Biblia népei új tantárgy segédanyaga elkészült (52 oldal) + képanyag
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 bibliai tárgyú ismeretterjesztő előadás több helyszínen: Budapest, Ráckeve, Inárcs
DR. PRANCZ ZOLTÁN
Továbbképzésen való részvétel:
 Debreceni Egyetem BTK, Humántudományok Doktori Iskola, Modern Filozófia Doktori
Program: a doktori szigorlat letétele és a disszertáció megvédése, a PhD. tudományos
fokozat megszerzése. A disszertáció témája: A valószínűség és a Szentírás mint a
keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban;
minősítés: summa cum laude.
 A záróvizsga letétele és a szakdolgozat megvédése Sola Scriptura Teológiai Főiskola,
Teológia szak, levelező tagozatán, ezzel a BA szintű teológusi képesítés megszerzése.
Publikációk:
Recenzió:
 “A természettudománytól a vallási apológiáig – Pavlovits Tamás: Blaise Pascal”. Sola
Scriptura Teológia Szakfolyóirat, 2010/3. 40-43. o.
Tanulmány:
 “A rossz kereszténység jó kritikája, vagy a jó kereszténység rossz kritikája? Bibliai
észrevételek Nietzsche Adalék a morál genealógiájához c. művéhez”. Sola Scriptura
Teológia Szakfolyóirat 2011/1. 30-45. o.
 “Ismeretelméleti és antropológiai összefüggések Pascal gondolkodásában a valószínűség
és a hit dichotómiájának fényében”. In Bujalos István – Valastyán Tamás (szerk.):
Huszonöt fennsík – A művészetektől a tudományokig. Nagyerdei Almanach Könyvek,
Debrecen 2011.
 “A Biblia megcsillanása Pascal fogadásában – avagy hogyan nézhetünk a legfontosabb
»játszma« mögé?” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek
béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János Lelkészképző Főiskola,
Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 269-277. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --7

Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 “Jobb volna nem lenni? – A gondolkodástörténet alternatívái és a megváltás mélysége a
Préd 4:2-3 igeszakasz tükrében.” Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola,
Miskolc, 2011. május 14.; Budapest, 2011. június 19.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Részvétel Pavlovits Tamás “Blaise Pascal – A természettudománytól a vallási apológiáig”
c. könyvének megvitatásán, az ELTE BTK-n szervezett Újkori Filozófiai Műhely
keretében (2011. 01. 20.)
 Kovács Zoltán – Pék Máté (szerk.): A Fermat – Pascal – Carcavy levelezés. Polygon,
XIX. Köt., 2. sz., 2011. jan. (az anyag ellenőrzéséért névszerinti köszönetnyilvánítás a
Bevezetésben)
 A „Rembrandt bibliai tárgyú rézkarcai” c. mozgótárlat megnyitó előadásainak tartása,
gondolkodástörténeti és bibliaértelmezési kitekintésekkel (Hajós, Dusnok, Érsekcsanád)
 “Életfelfogások változása az elmúlt 2500 évben – A Biblia az élet értelméről.”
ismeretterjesztő előadás; Debrecen, Keresztény Advent Közösség, 2011. április 01-02.
DR. REISINGER JÁNOS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “»Van még belőlük?«” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2010/3. 2-5. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 a Bibliai jelképek lexikona folyamatban
 a Bibliai kronológia lektorálás alatt
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Kb. 150-160 előadást tartott az ország legtöbb nagyvárosában és a határon túl is: Kibéden,
Marosvásárhelyen, Adán, Zentán, Nagykanizsán, Szabadkán.
 szereplés a komáromi városi televízióban 50 rövid műsorral
DR. SZATHMÁRY SÁNDOR
Továbbképzésen való részvétel: ---
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Publikációk:
Recenzió:
 Dr. Nagy István professzor Szemelvények az igehirdetés történetéből című könyvhöz
recenzió a Református Egyház című egyházi lapban.
 Dr. Kovács Ábrahám habilitációs dolgozatához előszó: A debreceni új orthodoxia vitája a
liberális teológiával.
 Hős Csaba prédikációs kötete: Előszó
 Szombathy Gyula könyvéhez: Életutak, mártírsorsok. Előszó.
 Rácsok András könyvéhez előszó /A mormonokról/
 Kovács Ábrahám docens habilitációs dolgozatának ismertetése a Confessióban
Tanulmány:
 Tanulmány Gaál Botond professzor emlékkönyvébe.
 A Theológiai Szemle ünnepi számában cikk: válasz négy kérdésre a folyóirat eddigi
áttekintéséhez: értékelés.
 Tanulmány: “Barmen egykor és most”. Megjelent Református Egyház folyóiratban.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 János evangéliumának a magyarázata című könyv sajtó alá készítése
 Lukács evangéliumának a magyarázata igehirdetésekben. Első fele 1-12 fejezet /400
oldal/ elkészült.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Előadás
 Előadás: “Református politikai felelősség”. Mályiban, tavasszal
 Nyugdíjas lelkészek előtt előadás a Reformációról. Miskolc
 Reformáció ünnepén: “Kálvin szerepe a reformációban.” Előadás Sajószentpéteren,
október 31-én.
 Előadás a Bibliáról május 4-én egy kulturális körben, Miskolc
 Előadás lelkészeknek: “Nagypéntek és húsvét homiletikuma” április 11-én Miskolcon.
 Előadás lelkészeknek: “A pünkösd homiletikuma”. Június 7-én
Ajánlás
 Kolumbán Zoltán: Emlékezései című könyvhöz ajánlás
 Dr. Ötvös László verses kötete elé ajánlás: Lélek és galamb (Nemzetközi Theológiai
könyv - szerkesztés és kiadás)
Média
 Európa Rádióban interjú: “A reformáció jelentősége közöttünk” /Karsai Nagy Éva/
Vizsgán való közreműködés
 Szigorlat és államvizsga; elnöki tiszt, Nagykőrös.
 Habilitációs vizsgán opponens Budapest Hittudományi Egytemen december 8-án Dr.
M.Pienisch dozent dolgozata: Die missionarische und hermeneutische Aspekt der
Systematischen Theologie. Bírálat és vizsga.
Ismeretterjesztő cikk
 Nyitott Szemmel című folyóiratban cikk az adópénzről.
 “A pünkösd jelentősége”. Cikk a Refomrátusok Lapjában
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Egyéb
 Az új bibliafordításhoz hozzászólás: Pecsuk Ottó főtitkárnak.

TAKÁCS SZABOLCS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “A virrasztás és a Krisztussal való egyesülés öröme Johann Sebastian Bach 140.
kantátájában.” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2011/1. 46-49. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
 A Jézus példázatai jegyzet átdolgozásában egyéb feladatok miatt csúszás következett be,
de az átdolgozás a tanév 2. félévére megtörtént, a jegyzet a végső átnézést és
módosításokat követően a 2011/2012 tanév első félévében megjelenhet.
 Római levél jegyzet második rész
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Jean Zurcher Touched With Our Feelings c. könyvének fordítása folyamatban, befejezés
várható ideje: 2011. december. (Egyik fejezete önálló tanulmányként is megjelent: Jean
Zurcher: „A krisztológia biblikus forrásai”. Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2010/3.
14-24. o.)

DR. VANKÓ ZSUZSANNA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “Érzelmeink titokzatos világa. A kívánatos cél: az »erős szív«.” Sola Scriptura Teológia
Szakfolyóirat 2010/3. 6-13. o.
 “Evolúciótan és bibliai teremtéstan. alternatívát jelentenek, vagy harmóniába hozhatók?”
Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2010/4. 4-12. o.
 “»Micsoda az igazság?«” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2011/1. 2-5. o.
 “A vallási pluralizmus teológiai értékelése.” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2011/1.
17-20. o.
 “Igazság és igazságosság. Az ember és az igazság – 2. rész.” Sola Scriptura Teológia
Szakfolyóirat 2011/2. 2-7. o.
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 “A hét utolsó csapásról szól prófétikus leírás bevezetése Jelenések könyvében. A 15.
fejezet írásmagyarázata.” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2011/2. 26-31. o.
 “Jézus »portréja« a messiási jövendölésekben.” In Hubai Péter, Majsai Tamás (szerk.): A
Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009. Wesley János
Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest 2010. 337-342. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 „Végy tőlem fehér ruhát”. Bibliatanulmányok a hit általi megigazulásról. BIK Kiadó,
2011. (160 o.)
 Jézus Krisztus Apokalipszise (Jel 12-22. fej. írásmagyarázata) IV. köt. Spalding
Alapítvány,Budapest 2011. (302 o.)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: ---Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: ---Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 “A bűnbocsánat és a tiszta szív mint a gyógyulás kezdete.” Biblia-konferencia, Sola
Scriptura Teológiai Főiskola, Miskolc, 2011. május 14.
 “Az örökkévaló evangélium üzenete a 21. század emberének.” Biblia-konferencia, Sola
Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest, 2011. június 19.
 “A vallási pluralizmus teológiai értékelése.” Vallás-háború vagy béke? c. VI. Létkérdés
konferencia, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola és Alapítvány, 2010. november 18.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Cikk
 “Az ember és az igazság” 5 részes cikksorozat a Galamus internetes újságban 2010. dec.
20-26-ig
Ismeretterjesztő előadás
 Előadás 2011. máj. 24-én a bátaszéki művelődési házban, „Az örökkévaló jó hír, mint a
kereszténység lényege” címen
 A főiskola által szervezett lelkész-továbbképzés keretében 2011. június 8-án előadás
tartása Az 1888-as minneapolisi konferencia tényei és tanulságai címen, Törökkoppányban
(Kiben bízhatunk IV. kötet alapján)
 Négy részes előadássorozat a budapesti fővárosi művelődési házban, Kereszténység és
szabadság címen, 2011. jún. 15, 17, 21, 23.
 Előadás a Csepregi Művelődési Házban, 2010. okt. 20., “Kívánatos és ártalmas szülői
tulajdonságok”
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 – továbbra is folyamatban)
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --11

Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Ismeretterjesztő cikkek írása gyakorlati teológia témakörben a Nyitott szemmel és az Új
életmód c. magazinokba
 ismeretterjesztő előadások, szereplések (többek között: Konfliktusok a családban,
Budapest 04.16.; A Biblia alaptanításai /4 részes előadássorozat fiataloknak/ Budapest;
Let's Talk TV /Alexandra Könyvesház/ sorozat - meghívott pszichológus szakértő 2010
október – 2011 április; Családok lelki egészsége előadás – Győr, Barátság háza; A
házasság pszichológiája - Tiszavasvári Művelődési Ház; stb.) családgondozás, tanácsadás
 elnök az IIR Konferencián Budapesten 2011. 04. 20.

A Főiskola egyéb tevékenysége:
Jótékony célú egyházzenei hangversenyek (a nágocsi Reménység Gyermeksegély és
Rehabilitációs Alapítvány támogatására) J. S. Bach és Mendelssohn műveiből.
Előadta: a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara.
2011. augusztus 11. Térségi Művelődési Ház és Könyvtár, Pálháza
2011. augusztus 12. Művészetek Háza, Miskolc
2011. augusztus 14. Olasz Kultúrintézet, Budapest

Összegző értékelés:
A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2010/2011-es tanévre
vonatkozó terveket jelentős részben 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 is történt előrelépés ezen a területen (lásd az egyéni
kutatás-értékeléseknél). A cél a külsős szaklapokban, illetve kiadóknál való megjelenés
további ösztönzése.
 Külső konferenciákon illetve szakmai fórumokon 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 érdekében további lépésekre van szükség. A nappali tagozatos hallgatók ebben
a tanévben először vettek részt a Zsidó Egyetemen meghirdetett kurzuson. Cél ezen felül
további kapcsolatok kiépítése.
 A közös tanszéki munka további erősítése.
- A következő tanszékeknél valósult meg tanszéken belüli szorosabb együttműködés:
Egyháztörténeti tanszék – kutatócsoport a H.N. Adventista Egyház és az állam
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kapcsolatának feltárására az 1945-1990 közötti időszakban; Ószövetségi Tanszék –
hallgatókkal való kontaktórán kívüli kapcsolattartás; Rendszeres Teológiai Tanszék –
konferencia-szervezés (a részleteket lásd a tanszéki jegyzőkönyveknél, illetve az egyéni
kutatási célok értékelésénél)

Budapest, 2011. augusztus 25.

Dr. Horváth Orsolya
Oktatási és tudományos rektor-helyettes

Dr. Vankó Zsuzsanna
Rektor

A szenátus jóváhagyta:

2011. október 4.
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