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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-FejlesztésiInnovációs Stratégiájának 2011-2012-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.”∗
Tekintettel a 2011/12-es tanév során fennálló bizonytalan jogszabályi környezetre, a főiskola
új stratégiát nem tudott összeállítani. Ennek következtében a „KFIS 2005-2010”
dokumentumot tekinti irányadónak a 2012. évre előirányzott új KFIS összeállításáig, így a
jelen dokumentum esetében is. Az értékelés összeállításának időpontjában az oktatási és
tudományos rektorhelyettesi pozíció betöltetlen, ezért az értékelést a Tudományos Tanács
elnöke végzi el.
Az új, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja a
következőképpen rendelkezik:
“(3) A szenátus c) fogadja el - középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban
meghatározva a végrehajtás feladatait - az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként
a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát.”
Emellett a hitéleti képzéssel összefüggésben a következőt állapítja meg (92.§ (6)):
∗

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. dokumentumok)

“d) a 26. § (3) bekezdést, 65. § (4) bekezdést, továbbá az intézményfejlesztési tervre
vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, az állami elismerésről szóló szabályokat
azonban meg kell tartani.”
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola elkötelezett a minőségi felsőfokú oktatás iránt, ezért az új
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatályba lépése után is átfogó kutatási-fejlesztési
innovációs stratégiájának elemeit évenként kívánja meghatározni és egyúttal értékelni, az
intézmény naptári év szerinti Önértékelési jelentésének és fejlesztési programjának szerves
részeként.
A Főiskola a KFIS 2011/2012-es tanévre vonatkozó értékelését a „KFIS 2005-2010”, a
2011/12-es tanévre vonatkozó Éves kutatási terv (ÉKT) alapján, valamint a tanévet értékelő
tanszéki ülések, megbeszélések jegyzőkönyvei alapján végzi el.

A stratégiai célok megvalósulása:














A biatorbágyi új intézményi központ munkálatai ebben a tanévben ismét előre haladtak,
bár továbbra sem abban az ütemben, ahogyan szerettük volna. Az ügy előremozdítása
érdekében téglajegy programot hirdettünk meg (http://teglajegy.sola.hu/), amellyel a
munkálatok előrehaladását szeretnénk elérni, még ha apró lépésekben is történik ez.
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, valamint Dr. Vankó Zsuzsanna részvételével működik az a kutatócsoport,
amely a h. n. 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. A lefektetett tervek
megvalósulásának első fontos állomása a 2011/12-es tanév végén megjelent Háttér című
tanulmány-, és dokumentumgyűjtemény, amely – a téma érzékenységére tekintettel –
csupán belső egyházi körben kerül terjesztésre (a részleteket lásd a tanszéki
értékeléseknél).
Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek kiadásában a szóban forgó tanévben
komoly előrelépéseket tettünk: megjelent az Ószövetségi bölcsességi irodalom, valamint
a Páli levelek jegyzet (a részleteket lásd a tanszéki értékeléseknél). A tantárgyak szakmai
anyagát az oktatási tapasztalatok fényében továbbra is 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 vállalnak az ebben az évben elindult Light Channel internetes
televízió magyar nyelvű programjában; valamint a Főiskola lehetőséget nyújt felvételek
készítésére a televízió számára a konzultációs napokon.
A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat ismét 4 számmal jelent meg, amelyben ebben a
tanévben két hallgatói írás kapott helyet.
Előkészítésre került a Főiskola következő tanévben megrendezésre kerülő V. TDK
(Tudományos Diákköri Konferencia) ülése. 8 hallgató (6 levelezős, 2 nappalis) kezdte
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meg ebben a tanévben a szakmailag irányított munkát készülve az őszi konferenciára.
Bízunk abban, hogy jövőre is nevezhetünk hallgatót az országos megmérettetésre.
A Főiskola ettől a tanévtől kezdődően nem tart vidéki, gyülekezeti helyeken kisebb,
ismeretterjesztő jellegű konferenciákat (ahogyan ez az elmúlt években bevett gyakorlat
volt). A szenátusi tagok úgy értékelték az elmúlt évek tapasztalatait, hogy az igényeket és
a lehetőségeket nem sikerült egymással megfelelő módon összhangba hoznunk.
Továbbra is keressük azonban a vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő,
ismeretterjesztő jellegű konferenciák tartásának egyéb lehetőségeit.
2012. június 10-én Budapesten a Főiskola ünnepi konferenciát szervezett fennállásának
20. évfordulója alkalmából. Meghívott vendégelőadónk volt: Dr. Fabiny Tibor, a
Főiskola részéről Dr. Vankó Zsuzsanna, Dr. Szathmáry Sándor, Dr. Reisinger János és
Dr. Horváth Orsolya mutatta be kutatásainak eredményeit. (A Főiskola oktatóinak
előadás-címeit lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál.) A konferenciát
nagy érdeklődés kísérte. (Az előadások írásos változatának felhasználásával tervezzük a
2012/13-as tanév első Sola Scriptura folyóiratának kiadását, amely a 20 éves évforduló
ünnepi száma lesz.)
Az idei tanév egyik legmeghatározóbb témája a Főiskolát is fenntartó Keresztény Advent
Közösség számára az egyházi státusz körüli elvi kérdések tisztázása, megvitatása volt. A
Főiskola jelentős szerepet vállalt ebben a folyamatban. 2 konferenciát is tartottunk a
Keresztény Advent Közösség és a H. N. Adventista Egyház tagjai számára „Hogyan
tegyem nyilvánvalóvá? (Kol 4,3-4)” (témafelvezetők és beszélgetésvezetők: Holló Péter,
dr. Neparáczki Nándor, Dr. Reisinger János, Dr. Vankó Zsuzsanna), valamint „Kutassuk
együtt: mit szól az Úr?” (témafelvezetők és beszélgetésvezetők: dr. Neparáczki Nándor,
Dr. Prancz Zoltán, Dr. Reisinger János, Dr. Vankó Zsuzsanna) címmel. Mindkét
konferencián több száz fő vett részt a SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kar
aulájában 2012. február 25-én és április 1-én.
A Főiskolát támogató Spalding Alapítvány rendezésében került sor a Háttér c. könyv
zártkörű bemutatójára 2012. július 1-jén 15 órakor Budapesten. A kötetet Dr. Prancz
Zoltán mutatta be. A bemutatón lehetőség nyílt a szerzőkkel (Dr. Köbel Szilvia, Dr.
Vankó Zsuzsanna, Holló Péter) való beszélgetésre.
Az oktatói kar létszámának alakulása és személyi kérdések: az oktatói kar
létszámhiányának enyhítésére ebben a tanévben nem sikerült lépéseket tennünk.
Ismét sikeresen, hallgatók, volt hallgatók és érdeklődők részvételével zajlott le a nyári
főiskolai tábor Bózsván (Zempléni-hegység) 2012. 07. 22 - 07. 29-ig. A táborban
hozzávetőlegesen 90-100 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
többségében 5 szeminárium közül választhattak alkalmanként. A tábor tematikájában
igyekeztünk a gyakorlati teológia témakörére is hangsúlyt helyezni. Emellett a
holokauszt témája is kiemelt figyelmet kapott. A főiskola oktatói mellett a tábor
munkájába bekapcsolódott meghívott előadóként Dr. Gombocz Eszter, valamint egy
nappali tagozatos hallgatónk is. A hallgatók és oktatók visszajelzései ismét pozitívak
voltak.
A Fordítói Munkacsoport munkája ebben a tanévben sem haladt előre kellő intenzitással,
ugyanakkor születtek eredmények (pl. Takács Szabolcs Zsidókhoz írt levél fordítása,
amely hangzó anyag formájában jelent meg a szóban forgó tanévben a 8 Lépés
Alapítvány kiadásában).
A kontaktórákon kívüli hallgatókkal való kapcsolattartást és a hallgatók törzsanyaghoz
kapcsolódó további kutatásait elősegítő, nagyrészt önszerveződő hallgatói-kör működése
az idei tanévben akadozott (minden bizonnyal az egyházügyi kérdések miatt is). Dr.
Reisinger János az idén is szervezett múzeumlátogatásokat (pl. Bécsbe) főiskolai
hallgatók részvételével. Ugyanakkor ez a terület sajnos nem kapott kellő figyelmet ebben
a tanévben.
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A Főiskola oktatói 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 zárta le sikeresen az első két
szemesztert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus MA szakán: Dr. Horváth
Orsolya biblikumok, Kovács Zoltán biblikumok, dr. Neparáczki Nándor szociáletika
szakirányon. Bahorecz Ilona, a Gyakorlati Tanszék részmunkaidős munkatársa ugyancsak
sikeresen fejezte be a SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés lelkigondozó szak első
két félévét. Újlaki-Nagy Réka az Erfurti Tudományegyetemen zárta le sikeresen az első
két szemesztert (Theologisches Forschungskolleg, Graduiertenschule Religion), valamint
a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológus BA szakán.
Dr. Prancz Zoltán minőségügyi vezető közgazdaságtudományi szakirányú továbbképzésen
eredményesen zárta le az első két félévet.

Egyéni kutatási célok megvalósulása :
BAHORECZ ILONA
Továbbképzésen való részvétel:
SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés lelkigondozó szak, eredményesen lezárt 1-2.
félév.
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány: --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):
• önkéntes mentálhigiénés munkatárs a Reménység Alapítvány nágocsi idősek otthonában
• gyakorlati napok tartása havonta egyszer a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú
továbbképzésen résztvevő hallgatók számára

HOLLÓ PÉTER
Továbbképzésen való részvétel:
ELTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Kutatási téma: Szervezett kisegyházi
ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején) – lezárt 6 félév után disszertációírás
folyamatban.
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
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“A constantinusi fordulat értékelése.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2012/2. 28–
34. o.
• “Egyházpolitika Magyarországon 1956–1989 között.” In: Háttér. Állambiztonsági
dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből. Spalding
Alapítvány, Budapest, 2012. 11–29. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• (szerk.) Háttér. Állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi
történetéből. Spalding Alapítvány, Budapest, 2012. 287 o.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Ismeretterjesztő előadások:
• A mennyei lények és a megváltottak hálaéneke (Jel. 4. fej.) Debrecen, 2011. okt. 22.
• A kereszténység megoszlása, vallás és politika szövetsége (Jel 2, 12-17) Budapest XVIII.,
2011. nov. 5.
• Jézus példázatai - A kovász. Budapest III., 2011. nov. 15.
• Felhívás a végidő maradékához (Laodicea, Jel 3,14-22). Budapest XVIII., 2011. dec. 3.
• A lelkiismereti és vallásszabadság eszméje a demokráciákban. Debrecen, 2012. február
24.
• Vallásszabadsági törvények régen és ma Magyarországon. Debrecen, 2012. február 25.
• A terméketlen fügefa példázata (Luk 13,1-9). Budapest III., 2012. március 13.
• A lelkiismereti szabadság bibliai fogalma. Békéscsaba, 2012. március 26.
• Küzdelem a lelkiismereti szabadságért I. (Valdensek, lollardok, husziták, 16. századi
reformátorok, zarándok atyák). Békéscsaba, 2012. március 27.
• Indokolt-e a lelkiismereti és vallásszabadságért való küzdelem napjainkban? Veszprém,
2012. április 16.
• Előadások a Sola Scriptura Teológiai Főiskola által szervezett konferenciákon (Jel 14, 6–
12 exegézise). 2012. április 1. Budapest, április 21. Elek

DR. HORVÁTH ORSOLYA
Továbbképzésen való részvétel:
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Teológus MA szak, biblikus szakirány. Eredményesen
lezárt 1-2. félév.
Publikációk:
Recenzió:
• „»Hozzád fordul minden gondolatunk...« Søren Kierkegaard: Imák”. Sola Scriptura
Teológiai Szakfolyóirat 2012/1. 36-37. o.
Tanulmány:
• „»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyifordítással.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/3. 10-19. o.
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„Jól értjük az isteni szót? A kockázatvállalás mint az ige értésének alapfeltétele.” Credo.
Evangélikus Folyóirat. 2011/3. 5-9. o. (Másodközlés: A kockázatvállalás mint az Ige
értésének alapfeltétele. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/4. 5-10. o.)
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Páli levelek. Részletek írásmagyarázata. Revideált Károlyi-fordítással. Sola Scriptura
Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszék, Budapest 2012. 173 o.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• „Bűn-e a nem-értés és kegyelem-e az értés? A feltámadott Jézus beszélgetése értetlen
tanítványaival Lk 24. fejezetében”. Bűn-vallás és kegyelem – vallástudományi
szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola
•

„A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” A Sola Scriptura Teológiai
Főiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10.
Budapest

Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• „Szabadnak születtünk – vagy szabadok lehetünk?” Ismeretterjesztő előadás. Bibliaház,
Debrecen 2012. április 20.
• „Vallásszabadság a reformáció korában.” Ismeretterjesztő előadás. Bibliaház, Debrecen
2012. április 21.
• “Krisztus bolondjai.” (prédikáció) Az Idők Jelei. A Keresztény Advent Közösség
gyülekezeti lapja. 2012/3. 3-6. o.
Pályázati részvétel:
• OTKA 100922 „Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések” (20122015)

DR. KÖBEL SZILVIA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• “Egyházak, vallásfelekezetek törvényes elismerése 1988/89-ben”. In: Egyházügyi,
vallásszabadsági tudományos konferencia – Konferenciakötet. „Boldog élet” Alapítvány,
2011. 106–117. o.
• “A magyar adventista egyház és az állambiztonság kapcsolata a »Szaniszló« fedőnevű
ügynök jelentései alapján”. Betekintő, 2011/4. szám. (A folyóirat csak az interneten jelenik
meg: http://www.betekinto.hu/2011_4_kobel.)
• A magyarországi H. N. Adventista Egyház és az állambiztonság kapcsolata. In: Háttér.
Állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből.
Spalding Alapítvány Budapest, 2012. 31–82.
• Forrásközlés: „Szaniszló Pál” fedőnevű ügynök jelentései. A generálkonferenciai elnök
1984-ben történt budapesti látogatásával kapcsolatos anyagok. In: Háttér. Állambiztonsági
dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből. Spalding
Alapítvány Budapest, 2012. 83–187. o., 255–270. o.
6

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 új egyházügyi törvény reflexiói. Szemináriumi előadás az ELTE/ÁJK Alkotmányjogi
Tanszék PhD hallgatóinak 2011. október 14.-én.
• 2011. november 21-én konferencia a vallásszabadságról. A konferencia címe:
Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia, helye: Hetednapi Adventista
Egyház Terézvárosi Gyülekezete, Budapest VI., Székely Bertalan u. 13. Konferencia kötet
megjelent: Budapest, 2011. december. Az előadás és a kötetben megjelent
konferenciatanulmány címe: Egyházak, vallásfelekezetek törvényes elismerése 1988/89ben (lásd fönt).
• Történelmi KávéháZ márciusi előadása (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára): „Szólásszabadság – szólás utáni szabadság” A véleményszabadság és a
rendszerváltás. Időpont: 2012. március 8.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): ---

DR. PRANCZ ZOLTÁN
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió:
“Huszonöt fennsík - A művészetektől a tudományokig”. Sola Scriptura Teológia
Szakfolyóirat 2012/1. 37-38. o.
Tanulmány:
• “Bevezetés Pédabeszédek könyve írásmagyarázatához.” Sola Scriptura Teológiai
Szakfolyóirat 2011/3. 5-9. o.
• “Jobb volna nem lenni? - A gondolkodástörténet alternatívái és a megváltás mélysége a
Préd 4,2-3 igeszakasz tükrében.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/4. 22-25. o.
• “A determináció cáfolata – Isten és az ember cselekvése. Prédikátor könyve 9,13-11,8
írásmagyarázata.” Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2012/2. 5-9. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• (szerk. is) Ószövetségi bölcsességi könyvek. Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Ószövetségi Tanszék, Budapest 2012. (társszerzős Reisinger Jánossal) 184 o.
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --•

Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
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•

Biblia-ismereti előadások, illetve ezzel egybekötött képzőművészeti kiállítás megnyitó
előadások tartása Tolna megyében és környékén, különböző közművelődési
intézményekben.

DR. REISINGER JÁNOS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• “Várni és keresni”. Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2012/2. 16-19. o.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
• Munkácsy Krisztus-trilógiája. Oltalom Alapítvány, Budapest 2012.
• a Bibliai jelképek lexikona lektorálás alatt
• a Bibliai kronológia továbbra is lektorálás alatt
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig:
• Az Ószövetségi bölcsességi könyvek c. jegyzeten belül (lásd fönt) a Jób könyve
írásmagyarázatának revideálása
Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --• „A Munkácsy-trilógia üzenete”. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának 20.
évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet felkérésére 21 előadás megtartása Adán, Zentán
és Magyarkanizsán.
• Magyarországon mintegy 200 előadás megtartása általános iskolákban, gimnáziumokban,
művelődési házakban, könyvtárakban és egyéb közművelődési intézményekben.
• Tárlatvezetések itthon és külföldön.

DR. SZATHMÁRY SÁNDOR
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió:
• Kovács Ábrahám: A debreceni orthodoxia harca a liberalizmussal, Confessio
• Szentpétery Péter: A darwini szindróma teológiai értékelése, Theologiai Szemle
• Steinbach József: Tágas tér
Tanulmány:
• “A reformációról”, Miskolci Napló
• “Előszó” Lukács evangéliuma magyarázatához
• “Előszó” Rácsok András Vallástörténet c. könyvéhez
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --8

Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• “A Szentlélek valósága napjainkban”. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola fennállásának
20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Előadás
• „A húsvét teológiája” (előadás nyugdíjas lelkészek között)
• „Imádság az Újszövetségben” (előadás), 2011. okt. 26.
• Előadás adventről lelkészközösségben, 2011. dec. 1.
• „Az advent és a karácsony jelentősége” (előadás), Szent Ferenc Kórház
Ajánlás
• Ajánlás Szűcs Ferenc Kálvin olvasása közben c. könyvéhez
Média
• „Életem fontosabb eseményeiről” (interjú), Reformátusok Lapja
• „Ünnepeinkről” (rádióinterjú)
Lektorálás
• Nagy István: Hirdesd az Igét
• Nagy Antal: Délvidéki ébredés, Tarka madár
• Horváth Orsolya: Páli levelek

TAKÁCS SZABOLCS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett: --Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
• Zsidókhoz írt levél (meglévő segédanyag átdolgozása, előkészítés kiadásra)
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok:
• „A hívő ember és az államhatalom” tantárgy (Biblikumok szakirányú továbbképzés)
segédanyagának elkészítése (kb. 50 oldal)
Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• A szabadság evangéliuma – A Galatákhoz írt levél. Bibliatanulmányok gyülekezeti
használatra (társszerzős), 2011 szeptember-november.
• Jean Zurcher: Touched with our Feelings (fordítás továbbra is folyamatban)

DR. VANKÓ ZSUZSANNA
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Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• A vallási pluralizmus adventista teológiai értékelése. In Banyár Magdolna (szerk.):
Vallás: Háború vagy béke? Magyar Vallástudományi Társaság – L’Harmattan, Budapest,
2011.
• „Hitelvi és etikai kérdések – A múlt tanulságai és a jövő veszélyei”. In Háttér.
Állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből.
Spalding Alapítvány Budapest, 2012. 271 – 285. o.
•

forrásközlés: “Szemelvénygyűjtemény. Dr. Vankó Zsuzsanna összeállítása a saját nevére
kikért dokumentumokból”. In Háttér. Állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista
Egyház magyarországi történetéből. Spalding Alapítvány Budapest, 2012. 189-253. o.
• „Az új egyházügyi törvény és a lelkiismereti szabadság”. Sola Scriptura Teológia
Szakfolyóirat 2011/3. 20-25. o.
• „Az örökkévaló jó hír”. Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2012/1. 5-11. o.
• “Az igazság »mértéke«”. Sola Scriptura Teológia Szakfolyóirat 2012/2. 10-14. o.
• “»Érzése elfog a parányiságnak«. Reviczky Gyula: Isten.” Sola Scriptura Teológia
Szakfolyóirat 2012/2. 2-4. 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:
• „Bűn, bűnvallás, kegyelem Keresztelő János szolgálatában”. Bűn-vallás és kegyelem –
vallástudományi szümposzion. 2012. március 16-18. Budapest, Wesley János
Lelkészképző Főiskola
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Cikk, ismeretterjesztő írás:
• Kicsoda az Isten? Bibliatanulmányok gyülekezeti használatra. BIK 2012.
• A lelkiismereti szabadság témakörében 3 cikket jelentetett meg a NOL honlapján
(Népszabadság)
Ismeretterjesztő előadás
• Békéscsaba, Ipartestület székháza – A „szabadság törvénye” címen.
• Veszprém, Művelődési Ház – A XVIII. századi protestánsok küzdelme a lelkiismereti
szabadságért címen.
• Tata, Magyary Zoltán Népfőiskola meghívására – A XVIII. századi francia protestánsok
küzdelme a lelkiismereti szabadságért címen.
• ezeken kívül számos ismeretterjesztő előadás az ország több pontján
Egyéb
• Megnyitó, a Főiskola elmúlt 20 évének értékelése. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola
fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 2012. június 10. Budapest

ÚJLAKI-NAGY RÉKA
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Továbbképzésen való részvétel:
•
•

2011. október 1-től: Erfurti Tudományegyetem, Theologisches Forschungskolleg,
Graduiertenschule Religion, sikeresen lezárt első két szemeszter
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, teológus BA szak, sikeresen lezárt első két szemeszter

Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
• „Az erdélyi szombatosok chiliazmusa”. Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat, 2012/1.
24-34. 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:
• “The Sabbath-keeping of Transylvanian Antitrinitarians.” Október 4-5., Arbeitstagung
"Christlicher Sabbatarismus", Erfurt, Augustinerkloster (megjelenés alatt)
• “A Sabbatarian Extract from the Commentary of Matthias Vehe-Glirius”. December 4.
Arbeitstagung (Theologisches Forschungskolleg, Univ. Erfurt)
• ugyanazzal a címmel egy következő előadás január 27-én, Oberseminar
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): ---

VÉGH JÓZSEF
Továbbképzésen való részvétel:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola
(Kutatási téma: A történelmi adventizmus nevelésfilozófiája – 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: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
• A Győr-Moson-Sopron megyei gyermekvédelmi
továbbképzés keretében tartott előadást Győrben.

felelősök

számára

szervezett

Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
• elkészült a múlt évi tervben célként megjelölt mű – Kuzma: Az első hét év – c. könyvének
az angol nyelvről magyarra fordításával. Jelenleg a munka lektorálása folyik.
• A kéthavonként megjelenő Nyitott szemmel c. folyóiratban sorozatot folytat, minden
számban 2-3 oldalas cikket jelentet meg családetika témakörben.
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A Főiskola egyéb tevékenysége:
Jótékony célú egyházzenei hangversenyek (a nágocsi Reménység Gyermeksegély és
Rehabilitációs Alapítvány támogatására) Reményi Attila, Fauré, Händel, Vivaldi műveiből.
Előadta: a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara.
2012. augusztus 18. Térségi Művelődési Ház és Könyvtár, Pálháza
2012. augusztus 20. Olasz Kultúrintézet, Budapest

Összegző értékelés:
A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2011/2012-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, az
oktatói kar bővítésének nehézségei valamint a 2011/12-es tanévben felmerülő egyházügyi
helyzet.
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 kutatásértékeléseknél). A cél a külsős szaklapokban, illetve kiadóknál való megjelenés további
ösztönzése. (Az előző évhez/évekhez hasonlóan.)
 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. (Az előző évhez/évekhez hasonlóan.)
 Külső szakmai kapcsolatok kiépítése és erősítése.
- Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemmel kötött keretmegállapodás tartalommal
megtöltése érdekében további lépésekre van szükség. (Ebben az évben a speciális
egyházügyi helyzet diktálta feladatok miatt nem került sor a kapcsolat elmélyítésére.)
- A konferenciáinkon és a táborunkban résztvevő vendégelőadók, valamint oktatóink
külső szakmai fórumokon tartott előadásai révén közvetett módon több szakmai műhellyel
és felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban állunk.
 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
kapcsolatának feltárására az 1945-1990 közötti időszakban; Ószövetségi Tanszék –
kiállításmegnyitók közös szervezése; Újszövetségi Tanszék – főiskolai jegyzet lektorálása
(a részleteket lásd a tanszéki jegyzőkönyveknél, illetve az egyéni kutatási célok
értékelésénél)
Budapest, 2012. szeptember 3.

Dr. Horváth Orsolya
a Tudományos Tanács elnöke

Dr. Vankó Zsuzsanna
Rektor

A szenátus jóváhagyta:

2012. szeptember 7.
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