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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégiájának 2012-2013-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 2012/2013–2022/2023” dokumentumban a
következőképpen irányozza elő:
“A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja előírja,
hogy a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervet és ennek keretein belül
kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát készít. Bár a hitéleti képzést folytató akkreditált
intézmények engedményben részesülnek az állami intézményekkel szemben támasztott ezen
követelmény alól (a 92.§ (6) bekezdés d) pontja értelmében), mivel a Sola Scriptura Teológai
Főiskola (továbbiakban Főiskola) elkötelezett a minőségi felsőfokú hitéleti képzés iránt, ezért
kutatás-fejlesztési innovációs stratégiát (továbbiakban KFIS) készít.”
„A Főiskola Kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának, éves kutatási tervének és az
oktatók tudományos tevékenységének kiértékelését előirányozza a Főiskola minőségpolitikája.
Megvalósítását folyamatként, operatív szinten (eljárásrendben) szabályozzuk és fejlesztjük.
Az értékeléseket a rektor által kijelölt oktató végzi el (elsődlegesen a TT elnöke). Az
értékelést a TT és a szenátus hagyja jóvá. A fenti tevékenységekkel és dokumentumokkal
kapcsolatos adatokat a rektor által kijelölt oktató (elsődlegesen a TT elnöke) továbbítja az
adatkérő szervek felé.”
A Főiskola új, átfogó kutatási-fejlesztési innovációs stratégiáját – a Főiskola működését
biztosító jogszabályi környezet stabilizálódása után – 2013 elején tudta elfogadni.
A Főiskola a KFIS 2012/2013-as tanévre vonatkozó értékelését a „KFIS
2012/2013–2022/2023”, a 2012/13-as tanévre vonatkozó Éves kutatási terv (ÉKT), valamint
a tanévet értékelő tanszéki ülések, megbeszélések jegyzőkönyvei alapján végzi el.

A stratégiai célok megvalósulása:

 A biatorbágyi új intézményi központ munkálatai, bár sajnos igen lassú ütemben, ebben a
tanévben ismét előre haladtak. Az ügy előremozdítása érdekében az előző tanévben
meghirdetett téglajegy programot (http://teglajegy.sola.hu/) a szóban forgó tanévben a
Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat hasábjain is részletesen bemutattuk olvasóinknak,
támogatóinknak (2012/4. szám 35-37. oldalak).
 Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek kiadásában a szóban forgó tanévben ismét
komoly előrelépéseket tettünk: megjelent a Jézus példázatai javított, bővített jegyzet (a
részleteket lásd az egyéni kutatási célok megvalósulásánál). A tantárgyak szakmai
anyagát az oktatási tapasztalatok fényében továbbra is folyamatosan bővítjük, fejlesztjük.
 A Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat ismét 4 számmal jelent meg, amelyben ebben a
tanévben két hallgatói írás kapott helyet. A „külsős” szerzők aránya azonban rendkívül
alacsony – a következő számok összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a lap nyitottabb
legyen a nem a főiskolán dolgozó teológus-lelkészek és más Biblia-kutató szakemberek
kutatási eredményeinek közlésére is. A szóban forgó tanévben (a főiskola tanulmányi
osztályának munkatársa, Kovács Zoltán révén) elkészült a folyóirat elektronikusan is
kereshető címkatalógusa – ennek minél szélesebb körben való elérhetőségéről
gondoskodni szükséges.
 2012. november 8-án került megrendezésre a főiskola V. Tudományos Diákköri
Konferenciája. A konferencián a következő pályamunkákat mutatták be hallgatóink:
 Bugyi Anna Alexandra: A Mária-kultusz eredete és bibliai szempontú vizsgálata;
 Ifj. Matus István: Isten szeretete és önkinyilatkoztatása a depresszió kezelésében;
 Kolozsi Tímea: Az újjászületés és megszentelődés tanítása korunk keresztény
irányzataiban;
 Turóczi Csaba: A New Age-tanítások gyökerei és hatásai.
A konferenciát nagy érdeklődés kísérte: vendégek, jelenlegi és volt hallgatóink is
megtisztelték figyelmükkel az előadásokat. A pályaművek számszerű és szöveges
értékelései,
valamint
a
konferencia
egyéb
dokumentumai
elérhetők
a
www.sola.hu/hallgatói_oldalak/TDK/archívum oldalon. A dolgozatok elolvashatók a
főiskola könyvtárában. A konferencián hangfelvétel is készült. A zsűri ebben az évben
nem javasolt pályamunkát az OTDK-n való részvételre.
 A szóban forgó tanév egyik legmeghatározóbb témája a Főiskolát fenntartó Keresztény
Advent Közösség számára az egyházi státusz, valamint a testvéregyházhoz, a Hetednapi
Adventista Egyházhoz való viszonyulásunk körüli elvi kérdések tisztázása, megvitatása
volt – a tavalyi évben elkezdődött párbeszédek folytatásaként. A Főiskola oktatói jelentős
szerepet vállaltak ebben a folyamatban. 2 konferencia is megrendezésre került elsősorban
a Keresztény Advent Közösség, de a H. N. Adventista Egyház tagjai számára is:
 „Biblia-konferencia. Merre tart a világ? Merre tart a kereszténység? Merre
tart az adventnép? Merre tartok én”. Témafelvezetők és beszélgetésvezetők a
Főiskola oktatói közül: dr. Neparáczki Nándor, Dr. Vankó Zsuzsanna, Holló
Péter, Dr. Reisinger János. 2013. január 13. Budapest, Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
 „Beszéljük meg az Úrnak, a mi Istenünknek dolgát (Jeremiás 51,10)”
Témafelvezetők és beszélgetésvezetők a Főiskola oktatói közül: dr.
Neparáczki Nándor, Dr. Reisinger János, Dr. Vankó Zsuzsanna. 2013. május
1. Budapest, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Mindkét konferencián több száz fő vett részt.
 Ismét sikeresen, hallgatók, volt hallgatók és érdeklődők részvételével zajlott le a nyári
főiskolai tábor Bózsván (Zempléni-hegység) 2013. 07. 14 - 07. 21-ig. A táborban
hozzávetőlegesen 110 ember fordult meg. A tábor programja a pozitív hallgatói
2













visszajelzéseket figyelembe véve az előző évekhez hasonlóan alakult: nem csak
előadásokon vehettek részt a hallgatók, hanem szemináriumokon is: 8 idősávban 4
szeminárium közül választhattak alkalmanként. A hallgatók és oktatók visszajelzései
ismét pozitívak voltak. A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a nyári
főiskolai tábor iránti érdeklődést felkeltsük elsősorban a jelenlegi hallgatóink körében,
hiszen a tanév során a levelezős munkarendben nincs alkalmunk a szemináriumi
együttgondolkodásra, holott ez a munkaforma formálhatja leghatékonyabban a hallgatók
szemléletét.
Az oktatói kar létszámának alakulása és személyi kérdések: az oktatói kar
létszámhiányának enyhítésére ebben a tanévben bekapcsolódott a Főiskola munkájába
egyelőre egyéb területi munkatársként megbízási szerződéssel Nagy Sándor. Esetében a
Gyakorlati teológiai tanszék munkájának támogatásáról lehet szó a jövőben óraadó
oktatóként. Graffits Zsuzsanna a tanév végétől ismét félállású könyvtárosként dolgozik a
Főiskolán.
Oktatók továbbképzése:
 Három oktató, illetve munkatárs zárta le sikeresen a 3. és 4. szemesztert az
Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus MA szakán, és szerezte meg a
mesteroklevelet: Dr. Horváth Orsolya biblikus, Kovács Zoltán biblikus, dr.
Neparáczki Nándor szociáletika szakirányon (utóbbinál a nyelvvizsga
folyamatban).
 Bahorecz Ilona, a Gyakorlati Tanszék részmunkaidős munkatársa ugyancsak
sikeresen fejezte be a SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés
lelkigondozó szakot, és szerzett oklevelet.
 Újlaki-Nagy Réka az Erfurti Tudományegyetemen zárta le sikeresen a 3. és 4.
szemesztert (Theologisches Forschungskolleg, Graduiertenschule Religion),
valamint a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológus BA szakán haladt előre
tanulmányaiban.
 Dr. Prancz Zoltán minőségügyi vezető közgazdaságtudományi szakirányú
továbbképzésen eredményesen zárta le tanulmányait és szerzett oklevelet.
A Fordítói Munkacsoport munkája ebben a tanévben szünetelt, nagyrészt a belső egyházi
ügyek kapacitáselvonása miatt. A jövőben szeretnénk ezen a területen is hatékonyabb
szakmai munkát végezni. A munkacsoport újraindítása csak 2013. júliusától valósulhat
meg a résztvevők elfoglaltságai miatt. Megtörtént viszont az előkészület, új koncepcióval
és célkitűzésekkel, amihez komoly segítséget nyújtott az április 2-3-án, a Károli Gáspár
Református Egyetemen tartott, magyar Biblia-fordításokat áttekintő és értékelő
konferencia.
Az Egyháztörténeti tanszék megbízott tanszékvezetője, Dr. 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.
Dr. Köbel Szilvia kutatómunkájában vizsgálta a szabadságjogok és a rendszerváltás
kapcsolatát, különös tekintettel a szólásszabadság témakörére. (Habilitációja elindítása
folyamatban van, ezt pedig meg kell hogy előzze egy tanulmánykötet összeállítása és
sajtó alá rendezése.) Holló Péter kutatásai során az állam és az egyház 1945 utáni
magyarországi kapcsolatán belül különösen a H. N. Adventista Egyház történetét kutatta,
levéltári források alapján az 1970-es években.
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.
A kontaktórákon kívüli hallgatókkal való kapcsolattartást és a hallgatók törzsanyaghoz
kapcsolódó további kutatásait elősegítő, nagyrészt önszerveződő hallgatói-kör működése
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az idei tanévben is akadozott. Ez a terület sajnos nem kapott kellő figyelmet ebben a
tanévben.
 A Főiskola oktatói számos ismeretterjesztő jellegű előadást tartottak szerte az országban
a Főiskola által művelt Biblia-tudomány népszerűsítésére (lásd az egyéni kutatási célok
megvalósulásánál).
 Bár a Light Channel internetes televízió magyar nyelvű működése elsősorban az anyagi
források hiánya miatt szünetelt ebben az évben, a Főiskola oktatói továbbra is nyitottak
az együttműködésre.

Egyéni kutatási célok megvalósulása :
BAHORECZ ILONA
Továbbképzésen való részvétel:
SOTE Mentálhigiéné Intézet, Mentálhigiénés lelkigondozó szak, eredményesen lezárt 3-4.
félév, oklevél. A megvédett diplomamunka címe: Gyászfolyamat mentálhigiénés szemléletű
lelkigondozói kísérése idősek otthonában.
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):
 Ifj. Matus István: Isten szeretete és önkinyilatkoztatása a depresszió kezelésében című
TDK dolgozat konzulense
 önkéntes mentálhigiénés munkatárs a Reménység Alapítvány nágocsi idősek otthonában
 gyakorlati napok tartása havonta egyszer a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú
továbbképzésen résztvevő hallgatók számára
 táborokban való részvétel önkéntes mentálhigiénés munkatársként
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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 „Kisegyházpolitika Magyarországon az 1970-es években.” Daniel Heinz – Rajki Zoltán –
Simon Ervin (szerk.): Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a
20. században. Gondolat, Budapest, 2013. 119-135.
 „Egy út vége – a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke
Magyarországon 1984-ben.” Mából a tegnapról – Képek Magyarország 19. és 20. századi
történelméből. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2012. 253-264.
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.):
 Turóczi Csaba: A New Age-tanítások gyökerei és hatásai című TDK dolgozat opponense
 Bibliai ismeretterjesztő előadások az ország több pontján, különös tekintettel a
lelkiismereti és vallásszabadság témakörére (Budapest – több helyszínen; Debrecen)
DR. HORVÁTH ORSOLYA
Továbbképzésen való részvétel:
Evangélikus Hittudományi Egyetem, teológus MA szak, biblikus szakirány, lezárt 3-4. félév,
oklevél.
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 „A »gerjedező szív« Lukács evangéliuma 24. fejezetében.” Sola Scriptura teológiai
szakfolyóirat 2012/3. 16-22.
 „A pásztor mint messiási előkép az Ószövetségben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2012/4. 16-29.
 „A nemzetiszocializmus mint politikai vallás.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2013/2. 10-28.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. /Hermeneutikai Füzetek 35./
Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal) [Recenzió: Jorsits Attila 2013.
június 13. http://www.teologiablog.hu/a-leleplezo-ige/]
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 „Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban.” Filozófia és
nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok konferencia. 2012. november
30–december 1. Miskolc, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézet, MAB Társadalomelméleti
Szakbizottság
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 „Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?”
Biblia-olvasás és Biblia-fordítások a mai Magyarországon. 2013. április 2–3. Budapest,
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Vallástörténeti és Bibliai Teológiai
Tanszék, Bölcsészettudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpont, Magyar Bibliatársulat
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 az intézményi V. Tudományos Diákköri Konferencia szervezése (2012. november 8.
Budapest)
 a nyári főiskolai tábor szakmai programjának összeállítása
 Kolozsi Tímea: Az újjászületés és megszentelődés tanítása korunk keresztény
irányzataiban című TDK dolgozat opponense
 „Az első kévék bemutatásának üzenete.“ Ismeretterjesztő előadás. Gödöllő, Bibliaház,
2013. január 12.
Pályázati részvétel:
 OTKA K 100922 „Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések”
(2012-2015)
DR. KÖBEL SZILVIA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 „Szólásszabadság – szólás utáni szabadság: Véleményszabadság a nyolcvanas évek végén,
Magyarországon, I. rész.” BETEKINTŐ 1: p. &. 18 p. (2013)
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 egyházalapítás alkotmányos szabályai.” KRE Állam-és Jogtudományi Kar, 2013.
április 10.
 „The State Security Organizations and the church policy during communism in Hungary.”
Nemzetközi teológus hallgató szeminárium, Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2013.
május 3.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.): --DR. PRANCZ ZOLTÁN
Továbbképzésen való részvétel:
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[Nem szakirányú tanulmányként: közgazdaságtudományi posztgraduális képzés, Budapesti
Gazdasági Főiskola, oklevél.]
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “A keresztény vallás mint megismerés és az elrejtőzködő Isten eszméje Pascal
Gondolataiban.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/3. 23-36.
 “Az istenkereső matematikus – 350 éve halt meg Blaise Pascal”. Paksi Tükör – Irodalmi,
Művészeti és Helytörténeti Szemle 2012. december (3 oldal)
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 A valószínűségtől a bizonyosságig – Megfejthetők-e Pascal Gondolatai? Oltalom
Alapítvány, Budapest, 2012. (287 oldal) [recenzió: Sipos László: “A valószínűségtől a
bizonyosságig.” Mérnök újság – A Magyar Mérnöki Kamara Lapja. 2012. december., 50.]
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Turóczi Csaba: A New Age-tanítások gyökerei és hatásai című TDK dolgozat konzulense
 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:
 „Michelangelo bibliai témájú szobrai – Pietà (1498-99).” Sola Scriptura teológiai
szakfolyóirat 2013/2. 44-49.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 Szúdy – A Biblia, a nép, a táj festője. Oltalom Alapítvány, Budapest 2013. (A kötet több
mint 130 színes, és 70 fekete-fehér képet, fotót tartalmaz, 96 oldal)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Lektorálás: az Iparművészeti Egyetem számára
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 Előadások: Szlovákiában, Romániában, Svájcban
 Előadások Magyarországon: Sopron, Csepreg, Szombathely, Körmend, Egyházasrádóc,
Nádasd, Csörötnek, Szentgotthárd, Magyarlak, Molnaszecsőd, Rábahídvég, Arács,
Kaposvár, Nagyatád, Pécs, Szekszárd, Mórágy, Bogyiszló, Szeremle, Szálka, Bádaapáti,
Paks, Székesfehérvár, Tát, Esztergom, Nyergsújfalu, Vác, Gödöllő, Tiszaújváros, Miskolc,
Debrecen, Gyula, Békéscsaba, Kecskemét, Ágasegyháza, Izsák, Orgovány, Dunaújváros,
Kiskőrös, Budapest, Pataky Művelődési Központ
 Előadások (8) a Magyar Televízió I., II. csatornáján: A Biblia a magyar
képzőművészetben, Biblia a magyar költészetben
 Honlap létrehozása: www.szudy.hu címmel
 1200 előadás megjelenítése a www.bibliacentrum.hu honlapon

DR. SZATHMÁRY SÁNDOR
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió:
 „»Leszek, amivé Veled leszek« George A. P. Knight: Az Ószövetség keresztyén
teológiája. Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006. 317 o.” Theologiai Szemle 2013/1. 57-59.
Tanulmány:
 „Halhatatlanság vagy feltámadás?” Keresztyén Szemle, 2012.
 „Isten országának teológiája”. Függelék az Isten országa közöttetek van c. könyvhöz (lásd
alább)
 Előszó Dr. Ötvös László Megfiatalodott egyetem c. könyvéhez
 Tanulmány Ex 3,14-ről, Theologiai Szemle, 2012
 „Élet és halál kérdése napjainkban” (interjú és tanulmány), Magyar Demokrata
 “A Szentlélek valósága napjainkban.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/3.
10-15.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 Isten országa közöttetek van – Lukács evangéliuma 1-12. fejezetének magyarázata.
Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki hivatala, 2012 (378 oldal)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: --Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés:
 „A Miatyánk értelmezése a Heidelbergi Kátéban (előadás)”. Bánhorváti, 2012. szeptember
9.
Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Német nyelvű tolmácsolás két napon keresztül a kórházlelkészek konferenciáján,
Mályiban
 Összesen 152 igeszolgálat vagy esketés a lelkészi tevékenységhez kapcsolódóan, magyar
és német nyelven
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TAKÁCS SZABOLCS
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 „A lelki éberség ismérvei Máté evangéliuma 25. fejezetének példázataiban.” Sola
Scriptura teológiai szakfolyóirat 2012/4. 6-15.
 „Mit kezdjünk a nyelvünkkel?” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/2. 2-4.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
 Jézus példázatai. Revideált Károly-fordítással. Sola Scriptura Teológai Főiskola
Újszövetségi Tanszék – Spalding Alapítvány, Budapest, 2013. (149 oldal)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: --Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett:
 Római levél (folyamatban, befejezés várható ideje: 2013 augusztus-szeptember)
Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
 Bugyi Anna Alexandra: A Mária-kultusz eredete és bibliai szempontú vizsgálata című
TDK dolgozat konzulense
 „Ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az év világosságom!”- Mikeás próféta könyve. In:
„Halljátok meg az Úr beszédét!” Biblia-tanulmányok 2013/2, BIK Könyvkiadó , 78-97.
 Jean Zurcher Touched With Our Feelings c. könyvének fordítása folyamatban, befejezés
várható ideje: 2013 ősze
DR. VANKÓ ZSUZSANNA
Továbbképzésen való részvétel: --Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 “A »Jahve« név a messiási jövendölésekben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2012/3. 5-9.
 „Bűn, bűnvallás, kegyelem Keresztelő János szolgálatában.” Sola Scriptura teológiai
szakfolyóirat 2012/4. 2-5.
 „Egy új év kezdetén.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat 2013/1. 2-3.
 „Isten predesztinációs tervének dinamikus természete” Sola Scriptura teológiai
szakfolyóirat 2013/1. 4-7.
 „Sorsfordító hitbeli »mozdulat« vészhelyzetben.” Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat
2013/2. 5-9.
Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldalig: --Könyv vagy főiskolai jegyzet 50 oldal felett:
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 Az „Isten szíve szerinti ember”. Spalding Alapítvány – BIK Kiadó, Budapest, 2012 (191
oldal)
Jegyzet átdolgozása 50 oldalig: ---Jegyzet átdolgozása 50 oldal felett: ---Munkaköri előadásokon kívüli tudományos szereplés: --Segédanyagok: --Egyéb (lektorálás, fordítás, ismeretterjesztő előadás, szereplés, stb.):
Cikk, ismeretterjesztő írás:
 Gondolkodó polgár kerestetik – Napilap cikk (Népszabadság –2013. május 17.)
Ismeretterjesztő előadás
 Gondolkodjunk nagy emberi kérdésekről c. háromrészes sorozat:
 2013. március 20, 23, 2013. április 8. Tiszavasvári – Művelődési ház
 2013. április 22., 24., 27. Kisújszállás– Művelődési ház
 2013. május 23. június 6. június 13. Budapest, VI.ker. Benczúr utca – Oltalom
Alapítvány előadóterme
 2012. november 14. Tiszavasvári Művelődési Ház: Hogyan őrizhetjük meg lelki
egészségünket zűrzavaros világunkban?
ÚJLAKI-NAGY RÉKA
Továbbképzésen való részvétel:
 Erfurti Tudományegyetem, Theologisches Forschungskolleg, Graduiertenschule Religion,
sikeresen lezárt 3-4. szemeszter
 Sola Scriptura Teológiai Főiskola, teológus BA szak
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 egy, a 16. század végi erdélyi szombatossággal foglalkozó tanulmány van megjelenés alatt
– egy keresztény szombatünnepléssel foglalkozó német kötetben. Pontos adatok még
nincsenek. Várhatóan az idén jelenik meg, szerkesztő Dr. Prof. Anselm Schubert, a kötet
várható címe: Christliche Sabbathaltung
 szintén megjelenés alatt egy szövegkiadás, amely többnyire szombatosokkal kapcsolatos
19. századi szövegeket fog tartalmazni. Pontos adatok még nincsenek. A kiadási idő
elhúzódik (lektor Dr. Balázs Mihály, valószínűleg Szegeden fog megjelenni)
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.): ---
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VÉGH JÓZSEF
Továbbképzésen való részvétel:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Neveléstudományi Doktori Iskola,
Oktatástörténet Program (Kutatási téma: A történelmi adventizmus nevelésfilozófiája –
külföldön (USA) szerzett PhD honosítása – továbbra is folyamatban), sikeresen lezárt 1-2.
szemeszter
Publikációk:
Recenzió: --Tanulmány:
 „A nevelés célja, avagy a pedagógia Biblia-alapú paradigmája.” Sola Scriptura teológiai
szakfolyóirat 2013/1. 8-20.
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.):
 széles körű ismeretterjesztő tevékenység pszichológiai, pedagógiai
(előadások, cikkek magazinokban)

témakörben

A Főiskola egyéb tevékenysége:
Jótékony célú egyházzenei hangversenyek (a nágocsi Reménység Gyermeksegély és
Rehabilitációs Alapítvány támogatására) Antonio Vivaldi, Dietrich Buxtehude, Georg
Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy műveinek
részleteiből.
Előadta: a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara.
 2013. augusztus 18. (vasárnap) 19 óra Művészetek Háza, Kassa
 2013. augusztus 19. (hétfő) 16 óra Művészetek Háza, Miskolc
 2013. augusztus 20. (kedd) 16 óra Olasz Kultúrintézet, Budapest

Összegző értékelés:
A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2012/2013-as tanévre
vonatkozó terveket jelentős részben teljesítette (ennek legfontosabb eleme az új KFIS
megalkotása és elfogadása), 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 2012/13-as tanévre is áthúzódó egyházügyi helyzet.
Az eddigiekben kiemelt célok tematikus értékelése:
 A Sola Scriptura teológiai szakfolyóiraton kívüli publikációk számának növelése.
- Ebben az évben is történt kisebb előrelépés ezen a területen (lásd az egyéni
kutatás-értékeléseknél), ugyanakkor a fejlődés nem kielégítő. A cél a külsős szaklapokban,
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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 sajnos nem javult (lásd az egyéni kutatás-értékeléseknél).
Ezért a cél továbbra is kiemelt figyelmet kap. (Az előző évhez/évekhez hasonlóan.)
 Külső szakmai kapcsolatok kiépítése és erősítése.
- Az egyéni kapcsolatok révén, közvetett módon, több szakmai műhellyel és felsőoktatási
intézménnyel kapcsolatban állunk, a külsős szakmai intézményi kapcsolatok bővítése cél a
jövőre nézve is.
 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; (a részleteket lásd a tanszéki jegyzőkönyveknél,
illetve az egyéni kutatási célok értékelésénél)
Budapest, 2013. augusztus 13.

Dr. Horváth Orsolya
a Tudományos Tanács elnöke

Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor

A szenátus jóváhagyta:

2013. augusztus 22.
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