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1. BEVEZETÉS 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola teljes vezetői és munkatársi gárdájának az az átfogó célja az itt 

következő önértékelési jelentéssel, hogy tükröt tartson önmaga elé az elmúlt év intézményi műkö-

dése kapcsán, egyben ismételten igazolja elkötelezettségét az oktatás minősége, illetve partnerei – 

mindenek előtt a hallgatók – elvárásainak kielégítése iránt. 

Főiskolánk működését minőségirányítási szempontból értékeljük, az E0-1 sz., „Partneri visszajelzé-

sek gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés” c. eljárásrend-

ben részletezett módon. Ennek megfelelően tehát mindenekelőtt azt kívánjuk bemutatni, hogy mi-

nőségügyi rendszerünk elvi felépítése és elkötelezett, következetes működtetése garanciát jelent a 

felsőoktatás területén értelmezett és elvárt – a MAB által is tételezett – minőség megteremtésére. 

Az éves önértékeléssel egyrészt megvalósul a teljes intézményi működésünk jellemzőinek tervezett 

és rendszeres visszacsatolása a vezetés, illetve a munkatársak felé, másrészt az önértékelés során 

megfogalmazódó feladatok összessége adja a Főiskola éves minőségfejlesztési programját. (Meg-

jegyzés: A minőségfejlesztési programot alkotó – alább következő – feladatok listázhatósága érdek-

ében a feladatokat az „IMÉB – Önértékelés 2018” feladatforrással rögzítjük a Feladatkövető rend-

szerben). 

 

 

2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE 

A minőségügyi rendszer felülvizsgálata megtörtént a vonatkozó külső és belső követelmények, el-

sősorban az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area) sztenderdjei és irányelvei oldaláról. Ennek nyomán mélyrehatóbb probléma nem 

merült fel, csupán kisebb pontosítások, kiegészítések váltak szükségessé (például a minőségpoliti-

kánkban a diszkriminációval szembeni elköteleződés megjelenítése terén). A minőségügyi rendszer 

2018. évi gyakorlati működése során sem merült fel elvi illetve rendszerszintű probléma. Ennek és 

az immár sokéves tapasztalatnak a tükrében megállapítható, hogy a rendszer, felépítése és differen-

ciáltsága szempontjából alkalmas az elé tűzött célok – átfogóan az oktatás minőségének – megvaló-

sítására, mélyreható változtatást nem igényel, hanem a – Minőségügyi kézikönyvben is deklarált – 

PDCA elvnek megfelelően kisebb léptékű javítóintézkedésekkel operál. 

A minőségügyi rendszer gyakorlati működtetése kapcsán továbbra is fennáll az a körülmény, amely 

a humánerőforrásaink szűkössége miatt a minőségügyi rendszer által előirányzott feladatok rangso-

rolását, és a periférikusabb folyamatok, feladatok megvalósításának átmeneti felfüggesztését teszi 

szükségessé (részletesen lásd az „Operatív szintű dokumentumok és tevékenységek értékelése” c. 

fejezetben). 

Az ETN bevezetése miatti rövid kihagyás után ismét kialakítottuk a hallgatói vélemény és elége-

dettség mérés rendszerét (részletesebben lásd az E0-1 Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi 

felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés c. folyamat/eljárásrend értékelésénél). 

 

 

3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE 

 

3.1. Az Alapító okirat értékelése 

A főiskola Alapító Okiratának átdolgozására 2018 decemberében került sor. A módosítást az indo-

kolta, hogy a Keresztény Advent Közösség – mint a főiskola fenntartója – kezdeményezte az Okta-

tási Hivatalnál intézményünk közhasznúsági nyilvántartásba vételét, illetve az erre irányuló eljárás 

lefolytatását. Az új dokumentum a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szabályainak megfelelően meghatározza a 

főiskola alap- (egyben közhasznú) tevékenységét, és a közhasznú szervezetként történő működés 

speciális szabályait. Rendelkezik továbbá egy háromtagú felügyelőbizottság felállításáról, illetve a 
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felügyelő szerv hatáskörének és működésének főbb szabályairól. A módosított Alapító Okirat az 

Oktatási Hivatalnak a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozata jogerőre emelkedésé-

nek napján, várhatóan 2019 januárjában lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a főiskola 

2015. augusztus 27-i keltezésű Alapító Okirata. 

 

 

3.2. A Küldetésnyilatkozat értékelése 

A Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott, a főiskola misszióját meghatározó alapelvek és stratégi-

ai célok változatlanok, azonban a dokumentum több ponton átdolgozásra szorul: az aktualitását ve-

szített szabad bölcsészet/vallástudomány szakirány létrehozására vonatkozó terv törlése, továbbá 

megkezdődött a 240 kredites Teológia alapképzési szak és a 120 kredites Biblikumok szakirányú 

továbbképzés kivezetése és egy új, szabadfőiskolai kurzus megtervezése. Ezek a változások a do-

kumentum aktualizálását teszik szükségessé. 

Feladat:  

A Küldetésnyilatkozat szövegének módosítása, aktualizálása, szenátusi döntésre előkészítése majd 

közzététele a főiskola honlapján. 

Felelős: Kiss Andrea, Vankó Zsuzsa Határidő: 2019. 02. 28. 

 

 

3.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat értékelése 

A főiskola közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételének kezdeményezése és az Alapí-

tó Okirat módosítása a Szervezeti és Működési Szabályzat szervezeti és működési rendre vonatkozó 

egyes rendelkezéseinek átdolgozását, kiegészítését tették szükségessé. A módosítások legfontosabb 

eleme a főiskola átlátható működésének és a nyilvánosság megteremtésének biztosítását garantáló 

rendelkezések beiktatása volt az Nftv. és az Ectv. szabályainak megfelelően. Az SZMSZ módosított 

szövege az Oktatási Hivatalnak a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozata jogerőre 

emelkedésének napján lép hatályba. A főiskola fent említett képzési struktúrájának átalakítása miatt 

szükséges az SZMSZ részét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer és Hallgatói Követel-

ményrendszer átdolgozása is.  

Feladat:  

A teljes SZMSZ átdolgozása, szenátusi döntésre előkészítése majd közzététele a főiskola honlapján. 

Felelős: Kiss Andrea Határidő: 2019. 02. 28. 

 

 

3.4. A Minőségpolitika értékelése 

Minőségpolitikánk felülvizsgálata megtörtént. Az abban lefektetett elvek és célkitűzések továbbra is 

időszerűek, változtatásuk nem szükséges. A Minőségpolitikában foglalt célkitűzések – az alábbiak-

ban következő részletes értékelések szerint – megvalósultak.  

 

 

3.5. A Minőségügyi kézikönyv értékelése 

A Minőségügyi kézikönyv felülvizsgálata megtörtént. A Kézikönyv felépítése megfelelő, tartalma 

továbbra is alkalmas arra, hogy átfogó képet nyújtson a Főiskola minőségorientált intézményi mű-

ködéséről, egyben elvi modellként szolgáljon annak számára. A jelenlegi felülvizsgálat során egyes 

megfogalmazások pontosításra kerültek. Azoknál a folyamatoknál, szabályozásoknál, ahol a fele-

lős/folyamatgazda személye megváltozott aktualizáltuk az érintettek neveit. 

 

 

3.6. Stratégia, stratégiai célkitűzések és a múlt évi minőségfejlesztési program értékelése 

A stratégia (stratégiai célkitűzések) értékelése (2016 – 2020): 
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Minőségstratégiánk (lásd a Minőségügyi kézikönyvben) felülvizsgálata megtörtént. A fejlődés két 

alapvető módja továbbra is a folyamatos fejlesztés (PDCA) elvének követése, és a távolabbra tekin-

tő, stratégiai célkitűzések lefektetése. A stratégiai célkitűzéseket a Minőségügyi kézikönyvben rög-

zítjük, illetve követjük nyomon. 

A stratégiai célkitűzések értékelése: 

 Az új intézményi központ befejezése Biatorbágyon, amelyben helyet kapnak a nappali tagozat 

oktatási helységei és kollégiuma, a Főiskola szakkönyvtára és tanszéki szobái, a Rektori hiva-

tal, a Tanulmányi osztály és a Gazdasági igazgatóság irodahelyiségei. Az új oktatási központ 

széles körű kihasználásának megvalósítása, többek között: 

o könyvesbolt, jegyzetellátó kialakítása; 

o nyári Biblia– és életmódtáborok; 

o tudományos konferenciák; 

o a Biblia világa állandó kiállítás megvalósítása; 

o bibliai tárgyú képzőművészeti kiállítások, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokkal; 

o irodalmi előadások; 

o hangversenyek; 

o a parkban oktató célú herbárium és gyógynövény-mintakert kialakítása; 

o magyarországi (20. századi) adventtörténelem levéltár létrehozása a Főiskola 

szakkönyvtárának keretein belül (ehhez helyet az új oktatási központ biztosít). 

Az új intézményi központ építésének előrehaladásával, annak kiemelt jelentőségénél fog-

va, külön fejezet foglalkozik a jelen önértékelésen belül (lásd 5.3 A Főiskola épülő új 

központja c. fejezetet).  

 Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal. 

Lásd az 5.1. fejezetet. 

 Az oktatók megfelelő szintű képzettségének biztosítása, a szükséges kompetenciák megszer-

zése (továbbképzések, PhD-tanulmányok, esetleg habilitációs eljárások támogatása). 

Jelenleg 3 oktatónk PhD aspiráns (egyikük már doktorjelölti jogviszonyban áll). (Lásd 

még a 4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése c. fejezeten belül az E1-2 Az éves kuta-

tási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c. folyamat értékelé-

sét).  

 A felvett/jelentkező hallgatók számának szinten tartása vagy növelése  

2017 óta az alapszakra való jelentkezések száma erőteljesen megugrott, ami tartós maradt 

a 2018-ban is. A Biblikumok szakirányú továbbképzés kivezetésre kerül felmenő rend-

szerben, azonban fontos megjegyezni, az érdeklődés iránta nem szűnt meg, sőt, mester-

képzésre is fogalmazódott meg igény. A Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú tovább-

képzésen csökkent a hallgatói létszám. 

 Új, 180-as kredites (6 féléves) teológiai alapképzési szak indítása, és a meglévő 240 kredites 

(8 féléves) kivezetése a MAB ajánlásának megfelelően. 

A leendő szak tantárgystruktúrájának, kredittervének, valamint képzési és kimeneti köve-

telményeinek kidolgozása megtörtént. Felvettük a kapcsolatot a MAB-bal és több konzul-

tációt bonyolítottunk le vele. Jelenleg az intézmény akkreditációs és szakindítási bead-

vány elkészítése zajlik egy erre létrehozott munkacsoport keretében (tagjai: Kiss Andrea, 

Nagy Viktória, Prancz Zoltán). 
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 A hallgatói lemorzsolódás, a passzív félévet igénybe vevő hallgatók, valamint a diplomájukat 

nyelvvizsga hiányában átvenni nem tudó hallgatók létszámának csökkentése 

 Abszolutóriumot szerzett hallgatók 2018-ban: 35 fő. 

 Oklevelet szerzett: 15 fő. 

 Igazolást kapott nyelvvizsga hiányában: 18 fő. 

 Záróvizsga folyamatban: 1 fő. 

 Megszüntetett hallgatói jogviszony: 36 fő 

Megszűnés módja (2018) Teológia Lelkigondozás Biblikumok 
Saját bejelentés a képzés megszakítására 18 5 1 
Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször 5 2 0 
Képzési kötelezettségek nem teljesítése 2 2 0 
Képzésváltás intézményen belül 1 0 0 

 Passzív félévet igénybe vevő hallgatók: 

Félév Bibliaoktató/Teológia Lelkigondozás Biblikumok Összesen 

2007/2008/2 61 8 2 71 

2008/2009/1 50 10 4 64 

2008/2009/2 55 2 1 58 

2009/2010/1 63 4 2 69 

2009/2010/2 58 4 0 62 

2010/2011/1 81 13 1 95 

2010/2011/2 85 5 0 90 

2011/2012/1 73 7 2 82 

2011/2012/2 76 4 2 82 

2012/2013/1 65 7 0 72 

2012/2013/2 55 8 1 64 

2013/2014/1 57 5 0 62 

2013/2014/2 53 3 2 58 

2014/2015/1 50 4 2 56 

2014/2015/2 55 7 1 63 

2015/2016/1 52 17 1 70 

2015/2016/2 49 14 3 66 

2016/2017/1 33 11 3 47 

2016/2017/2 46 12 4 62 

2017/2018/1 33 15 4 52 

Év Felvett hallgatók száma  

∑ Teológia Lelkigondozás Biblikumok 

Levelező|Nappali     

2007 78|3 38 12 131 

2008 79|3 12 4 98 

2009 68|4 21 2 95 

2010 90|6 28 6 130 

2011 45|2 18 0 65 

2012 54|0 20 6 80 

2013 50|2 8 5 65 

2014 66|1 33 2 102 

2015 58|6 27 7 98 

2016 38|3 41 6 88 

2017 70|2 34 9 115 

2018 67|2 21 - 90 
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2017/2018/2 45 15 4 64 

2018/2019/1 50 13 5 68 

Az alapképzésben levő végzős hallgatók jelentős részének továbbra is problémát jelent a 

nyelvvizsga hiánya. A korábbi években a nyelvvizsga hiánya a hallgatói közgondolko-

dásban a képzés folyamatát megállította az abszolutórium megszerzésénél. A lemorzso-

lódás csökkentése érdekében tett lépések, úgymint a hallgatók személyes megkeresése, 

lelkigondozása, motiválása a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga felvállalása érdek-

ében, továbbá intézkedés szintjén a szakdolgozati eljárás rugalmassága, valamint az év-

közi záróvizsga megszervezése elősegítette a hallgatói hajlandóságot a képzés utolsó két 

mérföldkövének letételéhez. Ennek számszerű eredménye a lemorzsolódás csökkenésé-

ben: nyelvvizsga hiányában is eredményes záróvizsgát tett hallgatók száma 2017-ben 9 

fő, 2018-ban 18 fő. 2018-ban valamennyivel csökkent azon hallgatók száma, akik saját 

elhatározásból kérték jogviszonyuk megszüntetését, ami abból adódik, hogy törekedtünk 

személyes kapcsolatban keresni a megoldást a felmerült problémákra, így csak nagyon 

indokolt esetben választották a kilépést a főiskoláról.  

 Határon túli, elsősorban magyar, illetve magyarul beszélő hallgatók minél szélesebb körű be-

vonása az oktatásba. 

 

2017/2018-es tanév tavaszi félév: 

 Teológia: 8 fő 

 Biblikumok sztk.: 0 fő 

 Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 0 fő 

2018/2019-es tanév őszi félév: 

 Teológia: 10 fő 

 Biblikumok sztk.: 1 fő 

 Biblia-alapú lelkigondozás sztk.: 2 fő 

 

A minőségfejlesztés / minőségfejlesztési program értékelése: 

A minőségfejlesztés illetve az ezt tervezetten és rendszeresen megvalósító minőségfejlesztési prog-

ram a Minőségpolitikánkban illetve a Minőségügyi kézikönyvünkben deklarált PDCA-elv szerint 

valósul meg. Ennek értelmében egy időtálló küldetéstudattal és átgondolt, bejáratott minőségügyi 

rendszerrel rendelkező intézménynek – mint amilyen a főiskolánk is – nem fundamentális változá-

sokra van szüksége a minőség megvalósítása érdekében, hanem a már kialakult működés folyama-

tos javítására, azaz a minőségügyi rendszer következetes működtetésére. Az e szellemben fogant 

minőségfejlesztési programunkat tényszerűen az éves önértékelések keretében megfogalmazódó 

feladatok összessége jelenti. A minőségfejlesztési programot alkotó – a jelen értékelés esetében a 

2018. évre irányuló, 2019-ben lezajlott önértékelés során kitűzött – feladatok menedzselése a Fel-

adatkövető Rendszerrel történt illetve történik, egyszersmind itt valósult meg a feladatteljesítések 

regisztrálása is (részletesen lásd az E0-2 sz. „Feladatkövető Rendszer” c. folyamat/eljárásrend érté-

kelését).  

A rendszerszintű kereteket tekintve tehát intézményünkben adottak a minőségfejlesztés feltételei, 

azonban az egyes feladatok teljesítése, határidőtartása továbbra is gyakran hagy kívánnivalót maga 

után (lásd az imént említett eljárásrend értékelését). Mindez jelentős részben ismételten a munka-

erő-kapacitás korlátaira vezethető vissza. 

 

A Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia értékelését lásd az E1-2 jelű, Az éves kutatási terv és 

oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete c. folyamat/eljárásrend értékelésénél. 
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3.7. A Keresztény Advent Közösség rendelkezései a Sola Scriptura Teológiai Főiskola műkö-

désével kapcsolatosan (a Főiskola és a fenntartó egyház kapcsolata) 

A főiskola és a fenntartó között harmonikus a kapcsolat. A főiskola tevékenységét a fenntartó elis-

meri, és ezt a neki juttatott havi anyagi támogatással is kifejezi. Elfogadta, hogy a Teológia alap-

képzést kiegészítő lelkészi szakirány indításáról a főiskola nem tud gondoskodni, a Keresztény Ad-

vent Közösségnek kell megszervezni egy közösségen belül elismert kiegészítő képzés formájában, 

amiben viszont szívesen közreműködnek a főiskola oktatói. A fenntartó az előzetes egyeztetések 

alapján egyetért a Teológia alapképzési szak és a Biblikumok szakirányú továbbképzés képzési 

struktúrájának tervezett átalakításával, illetve 2018 decemberében az Oktatási Hivatalnál kezdemé-

nyezte az intézmény közhasznú nyilvántartásba vételét. A főiskola évente jelentést állít össze a 

fenntartó küldöttgyűlése számára működésének aktuális helyzetéről, eredményeiről és megoldandó 

nehézségeiről. Intézményünk képzéseinek a saját köreiben való ismertté tételében a fenntartó is 

közreműködik. 

 

 

4. OPERATÍV SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 

 

4.1. Szabályzatok (benne a követelményrendszerek és az Intézményi tájékoztató) értékelése 

A szabályzatok funkcionális felülvizsgálata megtörtént a felelősök részéről. Változtatások, korrek-

ciók az alábbiakban részletezettek szerint váltak szükségessé.  

 

Intézményi Tájékoztató  

A dokumentum 2018/19-es tanévben nyomtatott formában nem jelent meg, ezért hírlevél formájá-

ban tájékoztattuk a hallgatókat.  

Feladat:  

Az Intézményi Tájékoztató átdolgozása, szenátusi döntésre előkészítése majd közzététele a főiskola 

honlapján. 

Felelős: Kiss Andrea Határidő: 2019. 02. 28. 

 

Képzési és kimeneti követelmények 

A Kézési és kimenti követelményeket érintő változás 2018-ban nem történt. Az új szak indításával 

kapcsolatos követelményeknek megfelelően az új KKK kidolgozása folyamatban van. 

 

Foglalkoztatási Követelményrendszer 

2018-ban nem történt módosítás. A Foglalkoztatási Követelményrendszer SZMSZ-hez, és jelenleg 

hatályos jogszabályokhoz való igazítása, valamint a munkaköri dokumentumok szinkronizálása a 

fent leírtak szerint kiírt feladat. 

 

Hallgatói követelményrendszer 

A hallgatói követelményrendszer jogszabályhoz való frissítése és a gyakorlathoz való igazítása, 

pontosítása elkezdődött. 

 

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása: 

Nem történt változás. 

 

A hallgatói követelményrendszer részét képező egyéb szabályzatok módosítása is elkezdődött 2018-

ben. 

Feladat: 

Hallgatói követelményrendszer aktualizálása. 

Felelős: Tanulmányi Osztály Határidő: 2019. 02. 28. 
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A Hallgatói térítési és juttatási szabályzat: 

Nem történt változás. 

Feladat:  

A hallgatói térítési és juttatási szabályzat újrahangolása: pl. kreditbeszámítási, kurzusfelvételi ké-

relmek költségeinek meghatározása, különös tekintettel azokra, akik 10%-nál több kreditet vesznek 

fel az adott félévben. 

Felelős: Nagy Bálint, Bán László Határidő: 2019. 02. 28. 

 

Iratkezelési Szabályzat 

A 2015. év során a szabályzat több ponton is módosításra került, melynek oka az Elektronikus Ta-

nulmányi Rendszer (továbbiakban: ETN) bevezetéséből fakadó változások. Az eltelt év tapasztala-

tainak elemzése és a nyilvántartási rendszer mind teljesebb kihasználásának lehetőségei az iratkeze-

lés további korszerűsítését (ezzel együtt egyszerűsítését és digitalizálását) hozta magával. A 2016-

os évben a rendszer további bővülése és a hallgatói ügyintézésekben való általánossá válása az irat-

kezelés további felülvizsgálatát, elemzését és módosítását indokolta. Az eljárások kidolgozása 

2017-ben is folytatódott, a szabályzat módosítása a 2018-ról 2019-re tolódik. 

Feladat:  

Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozása, szenátusi döntésre előkészítése majd közzététele a főiskola 

honlapján. 

Felelős: Kiss Andrea Határidő: 2019. 02. 28. 

 

 

4.2. Folyamatok / eljárásrendek értékelése 

A folyamatok illetve az ezeket leíró eljárásrendek a minőségorientált működés – illetve ezzel össze-

függésben a minőségbiztosításra vonatkozó MAB előírások és ajánlások – súlyponti részét képezik. 

Ennek megfelelően felülvizsgálatuk kiemelt figyelemmel, a folyamatellenőrzés és a visszacsatolás 

specifikus előírásai szerint történt meg (ezek részleteit lásd az E0-1 sz., Partneri visszajelzések 

gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önértékelési jelentés c. eljárásrendben). 

A folyamatok kapcsán a gazdaszemlélet, a felelős hozzáállás kialakítása és a szabályszerű működés 

mélyítése továbbra is fontos célt jelent a Főiskola számára. 

 

 

E0-1 Partneri visszajelzések gyűjtése, minőségügyi felülvizsgálat, minőségfejlesztés és önér-

tékelési jelentés 

Szöveges minőségértékelés 

A folyamat az elmúlt évben is megfelelően működött. A kapcsolódó eljárásrend aktualizálása – amit 

néhány kisebb változás tett szükségessé – e jelen felülvizsgálat keretében megtörtént. 

Az Elektronikus Tanulmányi Rendszer (ETN) bevezetése miatti, néhány alkalomra rúgó szünetelte-

tés után újra indítottuk a hallgatói igény- és elégedettségmérést. A felmérés több szempontból is 

kísérleti jellegű volt, a legjobb gyakorlat megtalálása céljából. Egyrészt egy egyszerűsített kérdő-

íves felmérést valósítottunk meg a www.surveymonkey.com. A kérdőíveket a kitöltési hajlandóság 

növelése céljából és a közzétehetőség (a személyiségi jogok sérelme elkerülése) érdekében egysze-

rűsítettük. Ez a kérdőív az általános motivációs kérdéseken túl a teljes főiskolára átfogóan tartal-

mazta a tantárgyanként értelmezhető minőségjellemzőket (pl. a vizsga igazságos és méltányos érté-

kelése, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása stb.). A kérdőívek statisztikailag kiértékelt 

eredménye a jelen önértékelés publikus melléklete, azt a főiskola honlapján is közzétesszük. Más-

részt egy bővebb kérdőíves felmérést is megvalósítottunk az ezt lehetővé tevő www.online-

kerdoiv.com felületen. Ennek keretében tantárgyanként, oktatónként kértük a hallgatók véleményét 

az imént hivatkozott minőségjellemzők kapcsán. A statisztikailag kiértékelt (szórást, átlagot is tar-

talmazó) eredmény szintén a jelen önértékelés melléklete, de a személyiségi jogokra tekintettel nem 

publikus, azt csak a belső hozzáférésű SPL-NAS01 hálózati tárhelyen tesszük elérhetővé az oktatók 
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számára, akik ennek alapján képet kapnak erősségeikről és gyengeségeikről, illetve a fejlesztendő 

területekről. További információ ezzel kapcsolatban, hogy a különböző statisztikai mutatók (ezek 

közül a szórás a lényeges) exportálását a program nem teszi lehetővé, így azt annak web-címén le-

het csak megtekinteni. Az egyszerűség érdekében a szórás szempontjából a minőségügyi vezető 

értékelte a kapott eredményeket. 

A MAB 2014/9/VIII/3. sz. határozata mellékletében, a II. Minőségértékelés c. fejezetben tett ajánlá-

sának megfelelően a folyamatba/eljárásrendbe beépítettünk egy egyszerű pályakövetési rendszert, 

amelynek kérdőívét szintén a www.online-kerdoiv.com felületen töltettük ki a végzett hallgatókkal. 

A kitöltési hajlandóság alacsony volt, ami remélhetőleg a jövőben változni fog. Átfogóan megálla-

pítható, hogy a hallgatók utólag is magasra értékelik a főiskolán folyó képzés színvonalát, alapvető-

en az eszmei érdeklődés motiválta a tanulmányaikat, és nem táplálnak illuzórikus elvárásokat az itt 

szerezhető teológiai diplomával való elhelyezkedési lehetőségeket illetően. A kérdőívek statisztikai-

lag kiértékelt eredménye a jelen önértékelés publikus melléklete, azt a honlapon is közzétesszük. 

 

 

E0-2 Feladatkövető Rendszer 

Számszerű minőségértékelés 

FKR-ben rögzített feladatok száma 2018-ban: 20 db 

Határidőre teljesített feladatok száma: 6 db 

Határidőre nem teljesített feladatok száma: 14 db 

 

Határidőre nem teljesült feladatok száma
Feladatelmaradási arány = 

Évi  összfeladatszám
 x 100% = 70%  1 (elfogad-

hatatlan!) 

 

Szöveges minőségértékelés 

A 2016. óta rendelkezésre álló Netsoft Kft. OKOS-CRM rendszer működtetése 2018-ban humán 

kapacitáshiány miatt korlátozottan valósult meg, így a főiskolán keletkezett, és az eljárásrend sze-

rint rögzítendő feladatok csak részben kerültek a rendszerbe. A szabályzatokban és a különböző 

eljárásrendekben meghatározott ismétlődő tevékenységeken kívül keletkezett feladatokat elsősorban 

a szervezeti egységek vezetői tartották és kérték számon. A halasztható (nem teljesült) feladatok új 

határidőt kaptak. 2019-től a Tanulmányi Osztály leterheltsége miatt a főtitkár veszi át az FKR mű-

ködtetését. 

Feladat:  

A feladatkövető rendszer újraindítása, a munkatársak tájékoztatása a rendszer használatáról.  

Az E0-2 eljárásrend soron kívüli felülvizsgálata, a szükséges módosítások bevezetése. 

Felelős: Kiss Andrea Határidő: 2019. 01. 31. 

 

 

E0-3 A főiskolát érintő jogszabályi rendelkezések nyomon követése és nyilvántartása 

Szöveges minőségértékelés 

A jogszabályi változások figyelemmel kísérése az eljárásrend szerint rendben zajlott.  

 

 

E0-4 A Főiskola hivatalos levelezésének adminisztratív ügyintézése 

Szöveges minőségértékelés 

A munkafolyamat rendben zajlott, az E0-4 eljárásrend felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat 

eredményeképpen megállapítható, hogy az eljárásrend számos pontja a főiskola korábbi működésé-

hez igazodott, továbbá a benne foglalt folyamatokat és feladatokat az Iratkezelési Szabályzat is rög-

zíti. A párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében az eljárásrend megszüntetését javasoljuk. 
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E0-5 Határozat Nyilvántartó Rendszer 

Számszerű minőségértékelés 

Határozatdokumentálási arány: 0%  1 (elfogadhatatlan) 

 

Szöveges minőségértékelés 

A Határozat Nyilvántartó Rendszer működtetése, illetve a határozatok feltöltése a 2018-as évben – 

munkaerő hiányában – szünetelt és a honlapon sem történt feltöltés. A határozatokat a jegyzőköny-

vek rögzítik. 2019-től a Tanulmányi Osztály leterheltsége miatt a főtitkár veszi át a Határozat Nyil-

vántartó Rendszer működtetését. 

 

Feladat:  

A Határozat Nyilvántartó elhelyezése az interneten keresztül is elérhető SPL-NAS01 hálózaton. A 

2018-ban született határozatok feltöltése.  

Felelős: Kiss Andrea Határidő: 2019. 02. 15. 

 

Feladat:  

A munkatársak számára olvasási jogosultság beállítása a nyilvántartáshoz.   

Felelős: Nagy Bálint Határidő: 2019. 02. 15. 

 

 

E1-1 Képzési programok összeállítása, indítása 

Szöveges minőségértékelés 

A SSTF képzési programjai a 2018-ban is problémamentesen zajlottak le. 

3 szakon folyt képzés: 

1. Teológia szak, 

2. Biblikumok szakirányú továbbképzés, 

3. Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés. 

 

A tantárgyleírások felülvizsgálata megtörtént, de a szakindítási kérelem beadása miatt újabb revízió 

vált szükségessé (ez a munka időközben el is indult). Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó jegyze-

tek/segédanyagok folyamatos fejlesztés, kidolgozás alatt állnak. Bizonyos tantárgyleírások ugyan-

akkor továbbra is hiányosak, különösen a választható tantárgyak, így azoknak pótlása szükséges.  

A nyári szeminárium/főiskolai tábor, valamint az éves konferencia szakmai programja 2018-ban is 

magas színvonalú volt. Előadások és szemináriumok váltották egymást, amelyeket a Főiskola okta-

tói tartottak.  

 

 

E1-2 Az éves kutatási terv és oktatói szakmai programok összeállítása és felügyelete 

valamint a Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Stratégia értékelése 

 

A főiskola oktatóinak 2018. évi értékelése az éves kutatási tervek alapján:  
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Számszerű minőségértékelés 

(F: főfoglalkozású 

munkaviszonyban 

R: részfoglalkozású 

munkaviszonyban) 

szakmai 

tovább-

képzés 

(félév) 

 

publikáció (db) tudo-

mányos 

előadás 

(db) 

külső 

hivat-

kozás 

segéd-

anyag 

(db) 

 

szakszöveg fordítása (db) TDK 

téma-

vez. 

összesen (érté-

kelés) 

  recen-

zió 

tanulmány könyv/jegyze

t 50 o. alatt 

könyv/jegyzet 

50 o. felett 

jegyzet átdol-

gozása 50 o. 

alatt 

jegyzet átdol-

gozása 50 o. 

felett 

   tanul-

mány/

fej. 

könyv 

50 o. 

alatt 

könyv 

50 o. 

felett 

  

Ágoston Annamária 1  

(2 pont) 

             2 pont 

2 (rossz) 

Bödör Zoltán               0 pont  

1 (elfogadha-

tatlan) 

Buda Péter   
1 (2 pont) 1 (2 pont) 

 
  

1 (2 

pont) 
      

6 pont 

3 (elfogadható) 

Dr. Csabai Tamás 
       

2 (6 

pont) 
   

1 (2 

pont) 
  

8 pont 

4 (jó) 

Dr. Kocziszky Éva 
  

6 (18 

pont) 
    

5 (15 

pont) 
      

33 pont  

5 (kiváló) 

Dr. Prancz Zoltán  
  1 (2 pont)  1 (10 pont)   

1 (3 

pont) 
      

15 pont 

5 (kiváló) 

Dr. Vankó Zsuzsan-

na 

  
3 (6 pont)     

1 (2 

pont) 
      

8 pont 

4 (jó) 

Holló Péter 

  2 (6 pont)      

 

2 (2 

pont) 

     
8 pont 

4 (jó) 

Kocsis Péter 

2  

(4 pont) 
 

4 (12 

pont) 

1 (2 pont) 

    

2 (6 

pont) 

1 (2 

pont) 

  
1 (1 

pont) 
   

27 pont  

5 (kiváló) 

Kovács Zoltán           1 (2 

pont) 

   2 pont 

2 (rossz) 

Nagy Sándor               0 pont  

1 (elfogadha-

tatlan) 

Nagy Viktória 2 (4 

pont) 

 1 (2p.)            4 pont 

3 (elfogadható) 
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Szöveges minőségértékelés 

A folyamat illetve a kapcsolódó eljárásrend megfelelő az elé tűzött cél elérésére, változtatást egy-

előre nem igényel. A fenti összesítő táblázat világosan jelzi, hogy az oktatók meghatározó többsége 

aktív és produktív évet tudhat maga mögött.  

Az idei évre vonatkozó éves kutatási tervek oktatónkénti, elkészítése, bekérése és regisztrálása meg-

történt. A tudományos teljesítmények (publikáció, előadás stb.) értékelésére alkalmazott pontrend-

szer a közelmúltban végrehajtott szigorítás nyomán reálisnak tűnik, további szigorítás pillanatnyilag 

nem látszik szükségesnek. 

 

Tanszékközi tudományos munka:  

 

A tanszéken belüli, illetve a tanszékek között átívelő közös tudományos-kutatói tevékenység össze-

hangolása a főiskola által működtetett műhelyekben és munkacsoportokban történik. 

 

1) A Biblia-fordítás revíziós műhely – a Károlyi-féle bibliafordítás revideálására létrejött tanszékek 

közi munkacsoport – munkája azért fontos, mert a számos új magyar fordítás ellenére, továbbra is 

fennmaradtak tisztázandó kérdések egyes igehelyek értelmezésénél, fordításánál. Ezekben az ese-

tekben nem csupán nyelvi kérdésekről van szó, hanem a belső összefüggések, az igei párhuzamok 

feltárása is elengedhetetlen a pontos értelmezéshez. Ezért kommentárok olvasása, egybevetése is 

szükséges az eredeti héber, arám és görög szövegek nyelvi elemzése mellett, illetve a különböző 

fordítás-megoldások figyelembe vétele. Az ezzel kapcsolatos tudományos teológiai munka hatéko-

nyan segíti a gyakorlati igehirdetői munkát, illetve hasznára válik a gondolkodóan olvasó, az igei 

kijelentések megértésére törekvő Biblia-forgatóknak is. Az eredményeket természetesen publikálni 

is szeretnénk, amint ennek egy kezdeménye 2017-ben már meg is jelent a Spalding Alapítvány ki-

adásában. A főiskola folyóiratában időről-időre megjelentetünk cikkeket arról, hogy hogyan, milyen 

úton jutottunk bizonyos eredményhez, egyes igék, igeszakaszok fordítás-revíziója során. A főiskola 

oktatói közül Bödör Zoltán, Kovács Zoltán, Ágoston Annamária és Vankó Zsuzsa dolgoznak ebben 

a munkacsoportban. A 2018. évi haladást tekintve főként a további bibliai iratokkal kapcsolatos 

előmunkálatok folytak (Zakariás könyve kivételével az összes kisprófétai könyvön valamint a Ti-

móteushoz írt 1-2. levélen). A Példabeszédek könyvének az eredeti héber szöveggel való összeveté-

sében is jelentős előrehaladás történt. Aggeus könyve közel teljes készültségben, Hóseás könyve 

félig kész állapotban van, ideértve a lapalji jegyzetezést, ami a szöveg megértését könnyítő adatsze-

rű információk közlését öleli fel, valamint az egyes javítások indoklását is tartalmazza. 

 

2) Ószövetségismeret műhely: A közös tanszéki munka célja egy Ószövetségismeret jegyzet készí-

tése, amelynek egyes fejezetei már vázlatosan rendelkezésre állnak. A jegyzet az egyes ószövetségi 

könyvek bevezetéstani ismereteit, tartalmi vázlatát, az adott könyv kánonon belüli jelentőségét, 

főbb eszmei mondanivalóját és hatástörténetét vizsgálja. A közös tanszéki munkában a tanszék 

minden tagja részt vesz.  
 

3) 20. századi egyháztörténelem műhely: Az Egyház- és Vallástörténeti Tanszék keretében 2018-

ban létrehozott új műhelyben részt vevő oktatók közös kutatási témája: A szakrális és temporális 

kapcsolatának változó teológiái a 20. században: 1. Totalitárius ideológiák és kereszténység: az el-

nyomástól a kollaborációig és a nyílt együttműködésig. 2. A globalizáció és a premillenarista és 

posztmillenarista társadalmi tanítások. 3. Antijudaizmus, antiszemitizmus és kereszténység. 

 

4) Fordítói munkacsoport: A Főiskola a hallgatóbarát oktatási tevékenységének fejlesztése érdeké-

ben megszervezte a Fordítói munkacsoportot. Ez a tanszékek között működő, adott esetben hallga-

tókat is foglalkoztató tudományos-kutatói egység kettős célt szolgál. Egyrészt a tanszékek által fon-

tosnak ítélt idegen nyelvű könyvek és tanulmányok szakszerű fordítását végzi el. (Pl. az utóbbi 

években kéziratos formában hozzáférhetővé vált könyvek, könyv-részletek: Eta Linnemann, Bibel-

kritik auf dem Prüfstand: Wie wissenschaftlich ist die “wissenschaftliche Theologie”? 1990, VTR, 

Nürnberg, könyv fordítása, I-IV. fejezet.; Edwin Thiele: The Mysterious Numbers of The Hebrew 

Kings. Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1983. 253p.) Másrészt a munkacso-
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portban dolgozó oktatók a főiskolára érkező, egyéni tanrendben tanuló, magyarul gyengén, vagy 

egyáltalán nem beszélő hallgatók oktatását, oktatási segédanyaghoz jutását és vizsgáztatását végzik 

el. (Jelenleg 2 aktív hallgató, angol nyelven).  Ennek a munkacsoportnak a tevékenysége 2019-től 

bővülhet a mobilitási ablak bevezetése után. 

 
5) A Főiskola teljes intézményre kiterjedő szakmai  műhelye a Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 

szerkesztősége. Ennek részletes értékelését lásd az E1-7 eljárásrendnél. 

 

 

A főiskola által szervezett tudományos konferencia 

A főiskola május 10-én rendezte meg a szokásos évi tudományos konferenciáját, az alábbi témákkal 

és előadókkal: 

 Lehetséges-e a teológiai béke az iszlám és a kereszténység között? (Kocsis Péter) 

 A mai keresztény „vallásteológia”, illetve a felekezetközi ökumené a biblikus teológia mérlegén 

(Dr. Vankó Zsuzsanna) 

 A rómaiság eszméje és a vallások közti párbeszéd hatása, a kinyilatkoztatás értelmezése a kora 

középkori egyházban (Buda Péter) 

 Kegyelem versus hatalom: hitből vagy a törvény cselekedeteiből? (Dr. Csabai Tamás) 

 Az 1951-es budapesti kitelepítések egyházi vonatkozásai (Dr. Köbel Szilvia)  

 

A Kutatási-fejlesztési innovációs stratégia 2018/2019-2023/2024 éves értékelése 

 

 Az 5 évre szóló KFIS kidolgozását a MAB ajánlására 2018-tól újra indítottuk. A KFIS éves értéke-

lése ebben az évben egybe esett az Önértékelési jelentés Intézményakkreditációs eljáráshoz és az 

Önértékelési jelentés hitéleti szak akkreditációjához c. dokumentumok elkészítésével. Ezért az in-

tézményi KFIS részletes értékelését lásd a fenti dokumentumok vonatkozó fejezeteiben. Különösen: 

Önértékelési jelentés Intézményakkreditációs eljáráshoz I.,II.5.; II.6. és III. fejezeteiben, továbbá az 

Önértékelési jelentés hitéleti szak akkreditációjához I.2.; I.3.; I.4.; 2.1.; 2.3 fejezeteiben. 

 

Összességében elmondható, hogy a KFIS-ben megfogalmazott stratégiai célok mindegyik területén 

történtek előremutató lépések. A folyamatos stratégiai célok (pl. oktatói továbbképzés és létszám-

bővítés, tananyagfejlesztés, Sola Scriptura Teológiai szakfolyóirat rendszeres megjelenése, hallgatói 

tehetséggondozás, tudományos konferencia szervezés stb.) területén a korábbi évekhez hasonló, 

folyamatos teljesítés történt, ugyanakkor néhány területen a korábbi évekhez képest minőségi válto-

zást sikerült elérni: 

 

 biatorbágyi épület infrastrukturális fejlesztése, a használatba vételi engedély kezdeményezése  

(lásd. 5.2. fejezet) 

 a könyvtári állomány bővítése, a JStor -ral való kapcsolatfelvétel (lásd 5.3. fejezet) 

 külső szakmai kapcsolatok bővítése (kapcsolatfelvétel az Országos Rabbiképző-Zsidó Egye-

temmel (a megvalósulást lásd a Szakindítási beadvány teológia alapszak nyilvántartásba vételé-

hez I.3. mobilitási ablak fejezetben). 

 A MAB ajánlásainak megfelelően, új, 180 kredites teológiai alapképzési szak szakindításának 

kezdeményezése az Oktatási Hivatalnál. A képzés tervezett kezdése: 2020/2021-es tanév. 

 

A KFIS stratégiai céljai közül a leginkább fejlesztésre szoruló terület ugyanakkor továbbra is a kül-

ső partneri kapcsolatok és keretmegállapodások keresése és kiépítése marad. Ezen a téren vannak 

előremutató lépések, de ezek további fejlesztésre szorulnak, emellett a meglévő, eseti partneri 

együttműködések intézményi szintű, rendszeressé tétele és új, stratégiai partnerek találása is fontos 

feladat.  

 

A főiskola 2019-es évre vonatkozó kutatási tervét lásd a mellékletben.
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E1-3 Tanulástámogatás 

Számszerű minőségértékelés 

1. minőségjellemző: Részvételi arány a tanulócsoportokban: 2018-ban nem értelmezhető 

 

2. minőségjellemző: tanulócsoportok tanulmányi átlaga: 2018-ban nem értelmezhető 

Szöveges minőségértékelés 

A tanulástámogatás 2018. őszi félévétől részlegesen – Bibliai etika és antropológia tantárgyban – 

újraindult, Ágoston Annamária közreműködésével, órarendbe iktatottan. A tanulástámogatás célja 

az elsőéves hallgatók felkészítése a Bibliai etika és antropológia – A Biblia keletkezéstörténete és 

hermeneutikája c. szigorlatra. 

Az otthoni, jellemzően szemináriumi feladatok és a szakdolgozat elkészítésének támogatásához dr. 

Csabai Tamás közreműködésével kutatásmódszertani foglalkozásokat tervezünk indítani. 

A hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében módszeres erőfeszítéseket teszünk.  

A Tanulmányi Osztály a mindenkori 1-4 évvel ezelőtti időszakban abszolvált volt hallgatókat egye-

sével megkeresi (tel., e-mail), és ismételten emlékezteti őket arra, hogy a kreditjeik megszerzése 

után 5 éven belül van csak lehetőségük a záróvizsga letételére. Személyes megbeszélés során fel-

eleveníti a képzésük motivációját és értékeit, erősítve azt a gondolatot, hogy ne hagyják elveszni 

egy vizsga hiánya miatt a végzettségüket. A szakdolgozati munka egy három évvel ezelőtti OH-

rendelet nyomán beépült krediteket jelentő tantárgyanként a képzés rendszerébe. Ez nagyban előse-

gíti, hogy ne a tanulmányok után legyen hatalmas feladat a szakdolgozat elkészítése (ami gyakran 

elriasztotta a hallgatókat a képzés befejezésétől – a záróvizsgával együtt), hanem ilyen módon fo-

lyamatos, több féléves munkát végeznek ezen a területen. A TO folyamatosan aktualizált összesítő 

táblázatban követi nyomon a hallgatók szakdolgozati munkájának egymásra épülő elemeit, és az 

aktuális időpontban felhívja a figyelmüket annak teljesítésére a halasztások elkerülése érdekében. A 

konzultációk folyamatosságának fenntartása érdekében együttműködési dokumentációt vezet be a 

konzulens ellenjegyzésével. A felvett, de nem teljesített tantárgyak pótlása érdekében segítséget ad 

az oktatói kar felé adott információval a vizsgakurzusként való felvétel és mielőbbi teljesítés előse-

gítése érdekében. Visszatérő tapasztalat ugyanis, hogy az újbóli tantárgymeghirdetés (minimum egy 

évvel később) kivárása fokozottabb erőfeszítést követel a vizsga pótlására, ami további kockázatot 

jelent. A TO ezzel támogatja a bolognai rendszer által biztosított mozgástér érvényesülését is. A 

beadandó vizsgadolgozatok útjának folyamatos nyomon követése (külön adminisztrációval) szintén 

annak érdekében történik (az illetékes tanárok közreműködésével), hogy a hallgatók visszajelzést és 

motivációt kapjanak a tervezett előrehaladás tartása kapcsán (azt félévente vizsgálva). A TO a hall-

gatói jogviszony megszüntetésének kérelmezése esetén az egyéni körülmények és okok megismeré-

sére és pozitív kezelésére is időt és energiát fordít (adekvát végzettségű – bölcsész, teológus, lelki-

gondozó – munkatársak közreműködésével). Végső esetben a félév passziválását javasolja. Az írás-

beli vizsgák időpontjának rugalmas kezelése is elősegíti az eredményes teljesítést. A TO minden 

esetben megoldást kínál az akadályoztatottságból fakadó vizsgaelmaradás pótlására. További kap-

csolódó tapasztalata, hogy a lemorzsolódás legfőbb oka a képzés jellegéből fakad, ami a teológiai 

szakterület természetes sajátossága: a jelentkezők többsége nem rendelkezik reális, pontos képpel, 

hogy a felsőoktatási követelmények a teológiai képzésben is magas szintűek (hasonlóan, mint pél-

dául a mérnök- vagy orvosképzésben, amelyek kapcsán jelen van a köztudatban, hogy magas a kö-

vetelmény).  

 

 

E1-4 Idegennyelv-oktatás szervezése, megtartása és felügyelete 

Szöveges minőségértékelés 

A bibliai héber nyelv mint szabadon választható tantárgy, továbbra is népszerű a főiskolán, elég 

sokan veszik fel első évben. Kb. 20 hallgató kezdi az első félévben, majd a kontaktalkalmak és fél-
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évek számával folyamatosan csökken a tárgyat felvevők, a vizsgázók, illetve az aktívan órára bejá-

rók száma. A jelenlegi tanév elején összesen kb. 20 fő vette fel a tárgyat a négy évfolyamról. 

Jelentős könnyítés a héberes hallgatóknak az, hogy az oktató az utóbbi években nemcsak a főiskolai 

előadásokat veszi fel hanganyag formájában, hanem otthon is készít audió anyagokat a számukra. 

Ez segíti egyrészt a vidéki hallgatókat, akik nehezebben járnak be akár a biatorbágyi, akár a heti 

rendszerességű budapesti konzultációkra, másfelől a felsőbb éveseket, akiknek már nincsen előadás 

a vasárnapi alkalmakon. Az utóbbiaknak az oktató ezeken a napokon is tart fakultatív konzultációt. 

Minőségi változás a 2018. őszi félévtől, hogy a biatorbágyi konzultációs napokon videó felvétel 

készül az előadásokról az elsőéveseknek, melyek elérhetőek számukra egy közös (Google Drive) 

tárhelyen. 

Folyamatban van egy jegyzet megírása a Bibliai héber nyelv tantárgyhoz, ennek koncepciója még 

alakul, de már elérhető egy minta fejezet. 

Remélhetőleg (még ha alkalmankénti fénymásolatok formájában is) 2019. ősztől már ebből a főis-

kolai jegyzetből lehet tanítani. 

A bibliai héber nyelvvel párhuzamosan folyik a görög nyelv oktatása is, szintén választható tárgy-

ként. 

Helyi oktatás keretében lehetőség nyílik formális képzésre és személyes konzultációra az angol 

nyelvet tanulók számára. A 2016-ban indult a TWEC távoktató program egy 120 órás videó tanfo-

lyam, ami B2-es (középfokú) nyelvvizsga szintre készít fel teljesen kezdőket. 

Ehhez van havi egyszeri személyes konzultáció Biatorbágyon, illetve választható, heti rendszeres-

ségű Skype-os tanóra. (Mindez természetesen kijelölt tankönyvekkel, segédanyagokkal kísérve.) A 

résztvevők száma egyelőre szerény, de az intézményen belül elérhetővé tettük a diploma megszer-

zéséhez szükséges nyelvvizsga-célú képzést, és folyamatosan jelentkeznek hallgatók. A rugalmas 

időbeosztású program és a tanfolyam kedvező ára segít abban, hogy egyéni tempóban, de tanári 

segítséggel haladjanak tanulóink. 

A 2018/2019-es tanév 2. félévétől a nappali tagozatos hallgatók órarendjébe iktatva lehetőséget 

biztosítunk az angol nyelv tanulására és a nyelvvizsgára való felkészülésre. A lehetőséget levelező 

tagozatos hallgatók is igénybe vehetik. 

 

 

E1-5 A hallgatói tanulmányi munka értékelése (vizsgáztatás) 

Számszerű minőségértékelés 

1. A vizsgák igazságos és méltányos értékelése: 4,76 → kiváló 

2. A számonkérés és az írásbeli tananyag viszonya: 4,59 → kiváló 

(Forrás: A hallgatói igény- és elégedettségmérés kvalitatív és kvantitatív eredményei) 

Szöveges minőségértékelés 

A vizsgáztatási folyamat rendben lezajlott. A hallgatói vizsgaeredményekben az eddigi években 

megszokott értékekhez képest nem történt számottevő kilengés.  

 

 

E1-6 Tudományos diákköri munka és tehetséggondozás 

Számszerű minőségértékelés 

 Hallgatói publikációk száma a főiskolai lapban 
Hallgatói publikálási arány = 

Az összes publikáció száma a főiskolai lapban
 = 4/20 = 20% → 

kiváló (5) 

 

Szöveges minőségértékelés 

A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiratban 2018-ban 4 hallgatói publikáció jelent meg. Ez az ös--

szes publikáció arányában kiválónak mondható. A hallgatókat szakmai, tudományos igényű, ugyan-
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akkor olvasmányos, közérthető tanulmányok írására továbbra is ösztönözni kell, illetve támogatni a 

tehetséges hallgatókat ebben a munkában. A Sola Scriptura teológiai szakfolyóirat szerkesztőbizott-

ságának pedig továbbra is időt és figyelmet kell áldoznia a jövőben arra, hogy a megfelelő színvo-

nalú hallgatói munkák elkészülését és megjelenését támogassa. 

 

TDK: 

Szöveges minőségértékelés 

A többszöri felhívás ellenére is csak egyetlen fő jelentkezett a 2018-as TDK-ra, így az nem került 

megrendezésre. 

 

 

E1-7 A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat szerkesztése és kiadása 

Számszerű és szöveges minőségértékelés: 

Az értékelés a 2018. év 1-2. és 3-4. kiadványaira vonatkozik. Az eljárásrend alkalmas a kitűzött 

célok megvalósítására. Az eljárásrend gyakorlata megfelel a leírásnak. 

 

1. minőségjellemző: Lapjellemzők nyilvántartása:  

 A cikkek rovatok (témák) szerinti megoszlása; 

 A lapok terjedelme. 

Az alapításkor tervezett rovatok: 

 Gondolatok  

 Írásmagyarázat  

 Rendszeres teológia 

 Hermeneutika  

 Gyakorlati teológia  

 Lelkiismereti és vallásszabadság  

 Egyháztörténet  

 Vallástörténet  

 Biblia és régészet  

 Biblia és történelem  

 Biblia és filozófia  

 Biblia és természettudomány  

 Biblia és képzőművészet  

 Biblia és irodalom  

 Biblia és zene  

 Recenzió  

 Főiskolai Hírek  

Új rovatok: 

 Biblia és neveléstudomány (2013) 

 Ajánló (2013) 

 TDK-konferencia (2014) 

 Biblia és pszichológia (2015) 

 Biblia és tudománytörténet (2015) 

 Biblia és jog (2016) 

 Reformáció – 500 (2016) 

 Könyvtár (2016) 

 Emlékévek – 2017 (2017) 

 Homiletika (2017) 
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 Biblia és építészet (2017) 

 Reflexió (2018) 

 Biblia és eszkatológia (2018) 

 Bibliai etika/antropológia (2018) 

 A reformáció öröksége (2018) 

 

Az egyes cikkek rovatok szerinti megoszlása lapszámonként 2018-ban: 

Rovatok 66-67. 

szám 

68-69. 

szám 

Gondolatok  x x 

Biblia és az irodalom x  

Lelkiismereti és vallásszabadság x  

Homiletika xK  

Biblia és képzőművészet xH  

Egyháztörténelem xH xH 

Recenzió xK  

Főiskolai hírek x x 

Biblia és eszkatológia  x 

A reformáció öröksége  x x xK 

Bibliai etika/antropológia  x 

Gyakorlati teológia  xH 

 K = külsős írás (a szerző nem a Főiskola oktatója) 

 H = hallgatói írás 

 

Szerzők száma: 9 

Cikkek száma: 18 

A cikkek szerzők szerinti megoszlása: 

 főiskolai oktatók (10) 

 főiskolai hallgatók (4) 

 külső szerzők (4) 

 

Terjedelem: 

Kitűzött arányok: 44-48 oldal, fő cikkenként 6-7 oldal, összesen kb. 130 000 - 135 000 karakter. 

2018/1-2  

(66- 67. szám)  

67 oldal 

 

2018/3-4 

68-69. szám 

Várható terjedelem: 80 oldal 

Mivel az oktatók a főiskolai folyóiraton kívül más folyóiratokba is írnak, illetve egyéb írói kötele-

zettségeiknek (főiskolai jegyzetek, önálló publikációk) kell eleget tenniük, a négy szám félévenkén-

ti, összevont megjelentetése az eredetileg kitűzött terjedelmen belül maradva könnyebben teljesíthe-

tő.  

Az 1-2. és 3-4. szám terjedelme, illetve a szerzők (oktatók, hallgatók, külső munkatársak) és a rova-

tok  megoszlása megfelel a kitűzött céloknak. 

 

2. minőségjellemző: Lapfogyási arány: 
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Eladott példányok száma
Lapfogyási arány

Teljes megjelenési példányszám
  

 

Lapszám Összes példányszám Eladott példányszám Lapfogyási arány 

(2017/4) 500 (2016/4:255→)  439 (0.510→ ) 0.878 

nőtt 

2018/1-2 500 (2017/1: 252; 2017/2:230 

→ ) 301 

nőtt 

2018/3-4 500 (2017/3:191; 2017/4: 439 

→ ) ? 

?  

Az összevont példányszámok fogyási aránya az összes példányszámhoz képest nőtt (az összevonás 

miatt a 4 x 500 összes példányszám a felére – 2 x 500 – csökkent. 

2018-ban az előfizetések száma: (176 →) 168, csökkent. 

(2008:188; 2009:212; 2010:220; 2011:225; 2012:232; 2013: ? ; 2014:228; 2015:174; 2016:171; 

2017: 176) 

A minőségjellemző osztályozása:  

90-70% = 4 (jó) 

70-60% = 3 (elfogadható) 

60% alatt = 2 (rossz) 

 

3. minőségjellemző (lapmegjelenési határidőtartás): 

Az 1-2. összevont szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 180. napja 

A 3-4. összevont szám kitűzött megjelenési határideje: tárgy év 360. napja 

Lapmegjelenési határidőtartás = Az 1-2. és 3-4. összevont számok késésének összege (napokban) a 

megjelenési határidőhöz képest 

 

0-60 nap = elfogadható 

60 nap < = elfogadhatatlan 

 

Évszám              Megjelenés dátuma 

 

2017/4                      2018. 04 

2018/1-2                    2018. 09 

2018/3-4                    2019. 01 

A megjelenés: 1-2.szám (elfogadhatatlan); 3-4. szám (elfogadható). 

 

A folyóirat folyamatosan frissített tartalomjegyzékei (készíti: Kovács Zoltán) olvashatók a MA-

TARKÁ-ban (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa).  

 

A folyóirat népszerűsítésére internetes felületet tervezünk a Főiskola honlapján belül. Ennek kiala-

kítása jelenleg folyamatban van. 

További terveink között szerepel a folyóirat szakmai lektorálásának megvalósítása. Ennek részletei 

jelenleg kidolgozás alatt vannak. A szóba jöhető lehetőségek: on-line megjelenés vagy évente egy 

lektorált kötet kiadása (évi 3 szám lektorálatlan megjelentetése mellett 1 kiemelt szám lektorált 

megjelentetése, esetleg más címmel), amelyben helyet kaphatnak a már megjelent, legszínvonala-

sabb cikkek is. 
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E1-9 Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal és a Sola baráti kör koordinálása 

Szöveges minőségértékelés 

A végzett hallgatókkal való kapcsolattartás továbbra is folyamatos, minden jelentősebb progra-

munkról (konferencia, nyári tábor) részletesen értesítjük őket. A diplomásoknak szóló szakirányú 

továbbképzéseinkről a végzett hallgatók tudnak, és közülük többen jelentkeznek is ezekre. Kapaci-

táshiány miatt 2018 folyamán a végzett hallgatóinknak külön programokat szervezni nem tudtunk, 

de továbbra is tervben van ennek felfejlesztése. A tervbe vett szabadfőiskolai kurzus a végzett hall-

gatókkal való kapcsolattartás terén is új lehetőséget teremt. 

Az eljárásrendet kiegészítettük azzal, hogy a Sola baráti körnek tagjai lehetnek a hallgatói jogvi-

szonnyal rendelkező, azaz a még nem végzett hallgatók is, a lehetőségről őket is értesíteni kell. 

 

 

E1-10 Fogyatékkal élő hallgatók támogatása 

Számszerű minőségértékelés 

1. minőségjellemző: 
A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók aránya =

A tanévet sikeresen lezárt fogyatékkal élő hallgatók száma 
                             =

A tanévre beiratkozott fogyatékkal élő hallgatók száma

 

 

Nem értékelhető.  

2. minőségjellemző: 
A határidőre teljesített feladatok száma 

Határidőtartás =
Az összes feladat száma

  

Nem értékelhető. 

Szöveges minőségértékelés 

A 2018-ban az intézménnyel nem állt hallgatói jogviszonyban fogyatékkal élő személy. 

 

 

E2-2 Oktatási és hallgatói ügyintézés 

Számszerű minőségértékelés 

A számszerű minőségértékelés a hallgatói felmérések – fentiekben már jelzett – időleges szünetelé-

se miatt nem valósult meg. 

 

Szöveges minőségértékelés 

Az eljárásrend összességében megvalósult, bár számos résztevékenység módosult, így az a gyakor-

lattól eltér. Jelenleg folyamatban van az eljárásrend teljes körű átdolgozása, aktualizálása. 

Feladat: 

Az E2-2 eljárásrend teljes körű átdolgozása, aktualizálása, szükség szerint több folyamatra bontása 

Felelős: Bán László Határidő: 2019.03.15. 

 

 

E3-1 A Főiskola képzéseinek és kiadványainak népszerűsítése 

Szöveges minőségértékelés 

A hallgatók figyelmét továbbra is rendszeresen felhívjuk a Főiskola saját ismeretségi körükben tör-

ténő népszerűsítésére. Emellett viszont nagy hangsúlyt fektetünk az érdeklődők közvetlen elérésére 

és tájékoztatására is. Ennek legfőbb eszköze a Főiskola marketing tevékenységének rendszerezett és 

folyamatos végzése, amelynek gerincét az online marketing aktivitás teszi ki. Az offline marketing 
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folyamatok továbbra is kimerülnek a képzéseinkről szóló tájékoztató szórólap nyomtatásában és 

terjesztésében, amely gyakorlaton a jövőben sem tervezünk változtatni. A tájékoztatókhoz jelentke-

zési lapokat is mellékeltünk, így az érdeklődők minden fontos információhoz egyszerre jutnak hoz-

zá. (A tájékoztatót minden jelentkezési időszak előtt néhány hónappal, frissített tartalommal elké-

szítjük és sokszorosíttatjuk, ez már évek óta gyakorlat a Főiskolánkon.) Új és régebbi kiadványaink-

ra is folyamatosan felhívjuk a figyelmüket. A Keresztény Advent Közösség gyülekezeteinek, prédi-

kátorainak és evangélizációs munkatársainak szórólapokkal, információkkal és kiadványokkal való 

ellátása folyamatos. A helyi gyülekezetek értesülnek a Spalding Alapítvány kiadványairól (a Sola 

Scriptura Teológiai Szakfolyóirat aktuális számáról, pl. rendszeresen küldtünk hírlevelet), bár itt 

még mindig van lehetőség a szélesebb körű népszerűsítésre. Ennek keretében elkészült a folyóirat 

promóciós terve, de megvalósítása nem indult el a 2017/2018-as tanévben. 

A főiskola facebook oldala, valamint youtube fiókja is folyamatosan üzemel és rendszeresen kerül-

nek fel újabb és újabb tartalmak ezekre a felületekre. A 2014 áprilisában elindult két rendszeres 

hírlevél sorozatunk is (bizonyos témákról összeállított írások). Mindazok megkapják a sorozatok 

tartalmát, akik ezt igénylik a főiskola honlapján. Ezzel leginkább azokat az érdeklődőket szeretnénk 

megszólítani, akik a Biblia és egy teológiai képzés iránt nyitottak. 2018-ban két újabb hírlevél soro-

zat elindítása volt a cél, amiből az egyik valósult meg „Az elfelejtett Tízparancsolat – avagy a sza-

badság törvénye” címmel. Jelenleg 191-en iratkoztak fel a sorozatra. A marketing tevékenység a 

facebook oldal, a youtube csatorna és a hírlevél sorozatoknak köszönhetően folyamatos, azonban 

ezeken felül két kiemelkedő időszakra koncentrálunk. Az első a márciustól május végéig tartó fel-

vételi időszak, a másik pedig a júniustól augusztus közepéig tartó pótfelvételi időszak. Ezen idősza-

kok alatt fizetett facebook és google adwords hirdetéseket is futtatunk a lehetséges új hallgatók el-

érése és tájékoztatása érdekében. 

Egy újabb, nagyszabású fejlesztés is elindult a tananyagok és a tananyaghoz kapcsolódó segéd-

anyagok népszerűsítése és elérhetővé tétele területén. Az összes elektronikus formában meglévő 

jegyzetet, segédanyagot e-book formátumokban is elkészítjük (azw3, epub, mobi). Továbbá a jelen-

leg meglévő elektronikus formában is meglévő jegyzeteket és segédanyagokat tartalomjegyzékkel 

ellátott, kattintható pdf és docx formátumúra cseréljük. A munkálatok folyamatosan zajlanak, né-

hány dokumentum cseréje már meg is történt.  

Feladat:  

Egy újabb hírlevél sorozat elkészítése és beüzemelése. 

Felelős: Nagy Sándor Határidő: 2019. 06. 15. 

Feladat:  

A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat promóciós tervének megvalósítása. 

Felelős: Nagy Sándor Határidő: 2019. 06. 15. 

 

 

E3-2 A Főiskola honlapjának működtetése és karbantartása 

Szöveges minőségértékelés 

A főiskola honlapja folyamatosan igazodik a hallgatói igényekhez. Az új karbantartó cég, aki a 

2014/2015-ös tanévben vette át a honlap üzemeltetését, precíz munkát végez. Az együttműködés 

zavartalan. A segédanyagok aloldalon ezentúl már nemcsak a teológia szak tantárgyainak segéd-

anyagait érhetik el a hallgatók, hanem elkezdtük a tanulást segítő dokumentumok feltöltését a Bib-

liaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés és a Biblikumok szakirányú továbbképzés tantár-

gyaihoz is. A másik nagyobb volumenű fejlesztés a korábbi években elhangzott főiskolai előadások 

hanganyagainak elérhetővé tétele volt. Jelenleg a 2007/2008-as tanévig visszamenően minden el-

hangzott előadást letölthetnek a hallgatók. Az aktuális tartalmak (hírek, aloldalak aktualizálása, 

hanganyagok) folyamatosan feltöltésre kerülnek. 

Feladat:  

A Téglajegy aloldal angol nyelvű közzététele. 
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Felelős: Nagy Sándor Határidő: 2019. 03. 31. 

 

 

E4-1 A hallgatói önköltség és kedvezmények ügyintézése és nyomon követése 

Számszerű minőségértékelés  

Hallgatói költségtérítések elmaradásának aránya:  

2017/2018. II. félév:  4,8 % = 3 (elfogadható) 

2018/2019. I. félév:  4,0 % = 3 (elfogadható) 

2018. évre összesen:  4,4 % = 3 (elfogadható) 

 

Megnevezés 
2017/2018. II. 

félév 

2018/2019. I. 

félév 
2018.  év összesen 

Elmaradt hallgatói költségtérítések összege (Ft) 359 000 Ft 335 950 Ft 694 950 Ft 

Elvárt teljes hallgatói költségtérítés összege (Ft) 7 410 000 Ft 8 484 000 Ft 15 894 000 Ft 

Hallgatói költégtérítés elmaradások aránya (%) 4,8% 4,0% 4,4% 

 

Szöveges minőségértékelés  

Az eljárásrendben leírt folyamat 2018-ban elfogadhatóan működött, de 2019-re a Tanulmányi és a 

Gazdasági osztály szorosabb együttműködésével javítani kell az eredményen. 

 

Megnevezés 
2017/2018. II. 

félév 

2018/2019. I. 

félév 
2018.  év összesen 

Hallgatói  költségtérítés kedvezmény összege Ft 292 500 Ft 365 000 Ft 657 500 Ft 

Hallgatói költségtérítés kedvezmény %-a 3,8% 4,1% 4,0% 

Hallgatói költségtérítés kedvezményben részesült 

hallgatók száma 
42 fő 31 fő 73 fő 

Részletfizetési kedvezményben részesült hallgatók 

száma 
34 fő 20 fő 54 fő 

A hallgatói költségtérítés elmaradási %-a a két félévben szinte egyforma szinten alakult. Az eljárás-

rend felülvizsgálata folyamatban van. 

 

Feladat: 

Az eljárásrend felülvizsgálata, szükséges módosítások átvezetése. 

Felelős: Nagy Bálint Határidő: 2019. 02. 28. 

 

 

E4-2 A Hallgatói Önkéntes Alap működtetése 

Számszerű minőségértékelés 

A Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói költségtérítési kedvezmény-hányad:  

2017/2018. II. félév:       60 % = kiváló (5) 

2018/2019.  I. félév:       62 % = kiváló (5) 

2018. évre összesen:       61 % = kiváló (5) 

Megnevezés 
2017/2018. II. 

félév 

2018/2019. I. 

félév 
2018.  év összesen 

Hallgatói Önkéntes Alapba befizetett összeg 176 000 Ft 227 750 Ft 403 750 Ft 

Hallgatói költségtérítés kedvezmény összege Ft 292 500 Ft 365 000 Ft 657 500 Ft 
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Hallgatói Önkéntes Alap által fedezett hallgatói 

költségtérítés arány (%) 
60% 62% 61% 

 

Szöveges minőségértékelés  

Az Alap kiváló eredménye a több adománynak, továbbá a képzések önköltségén felüli önkéntes 

befizetéseknek is köszönhető. A Hallgatói Önkéntes Alap kommunikációja még tovább is javítható, 

figyelemfelkeltő tájékoztatások javasoltak, az alábbiak szerint. 

 

A Hallgatói Önkéntes Alap népszerűsítését elősegítő intézkedések kidolgozása megtörtént. Ezek a 

következők:  

 Minden év augusztusában és decemberében (a félévi beiratkozást megelőzően) hírlevelet kül-

dünk ki az összes beiratkozott hallgatónak az Alap céljáról és az adományozás technikai részlete-

iről. 

 A beiratkozáshoz szükséges információkat tartalmazó levélben (az újonnan felvételt nyert hall-

gatóknak kiküldendő levél) is közöljük az Alap létezését, célját és az adományozáshoz szükséges 

technikai információkat. 

 Minden konzultációs napon egy adománygyűjtő dobozt helyezünk el erre a célra. 

 

 

E4-3 Pályázatfigyelés és pályázatírás 

Számszerű minőségértékelés 

1. minőségjellemző: nem értékelhető 

Szöveges minőségértékelés 

2018-ban nem került sor pályázat megírására, benyújtására, mivel nem volt a főiskola szempontjá-

ból megfelelő pályázat. A főiskola könyvtára viszont sikeresen vett részt az Országos Széchényi 

Könyvtár térítésmentes igényléseket lehetővé tevő programjában és a „Reformáció 500” program-

ban (lásd az 5.3. A könyvtár értékelése c. fejezetet). 

 

 

4.3. Munkaköri leírások és szakmai adatlapok 

A munkaköri leírások és szakmai adatlapok felülvizsgálata megtörtént, korrekciójuk az alábbi fel-

adatoknak megfelelően folyamatban van. 

Feladat:  

Az oktatók tájékoztatása a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) lehetőségeiről (regisztráció, 

feltöltés). 

Felelős: Holló Péter Határidő: 2019. 02. 15. 

Feladat:  

A személyi, szervezeti változásoknak megfelelően a munkaszerződések és a munkaköri leírások 

elkészítése.  

Felelős: Nagy Bálint, Kiss Andrea Határidő: 2019. 04. 15. 

Feladat:  

A személyi, szervezeti változásokban érintett oktatók szakmai adatlapjának elkészítése illetve aktu-

alizálása.  

Felelős: Érintett oktatók, Kiss Andrea Határidő: 2019. 04. 15. 
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4.4. Tantervek, tananyagok, tantárgyleírások, jegyzetek és oktatási segédanyagok értékelése 

Az aktuális dokumentumok és tantárgyleírások megtalálhatóak a Főiskola honlapján. Az egyes tan-

tárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek, segédanyagok folyamatos fejlesztés, kidolgozás alatt állnak. 

Az aktuálisan készült segédanyagok folyamatosan kerültek fel a honlapra, pontosításra kerültek az 

időszakosan meghirdetett tantárgyak tantárgyleírásai és segédanyagai is. 

A konzultációs napok hanganyagai 7 napos határidővel kerülnek fel a honlapra. A régebbi idősza-

kok hangfelvételeinek azonosítása és kereshetősége megvalósulása érdekében intézkedés történt, 

technikai kidolgozása folyamatban van.  

A tantervek, tananyagok, tantárgyleírások, jegyzetek és oktatási segédanyagok tartalmilag 2018-ban 

megfelelőek voltak. A tervezett új, 180 kredites alapképzési szak indítása azonban teljes körű felül-

vizsgálatukat és revíziójukat teszi szükségessé, különös tekintettel a tantárgyleírásokra. A feladatot 

minden oktató a maga területén végzi el, Vankó Zsuzsa és Nagy Viktória ellenőrzése mellett. 

Feladat:  

A tantárgyleírások teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása az új, 180 kredites szaknak megfelelő-

en.  

Felelős: Vankó Zsuzsa, Nagy Viktória, minden oktató Határidő: 2019. 03. 31. 

 

 

5. AZ OKTATÁS ÉS KUTATÁS SZEMÉLYI, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRGYI 

FELTÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

5.1. Az oktatás és kutatás személyi feltételeinek értékelése 

 

2018-ban 24 fő oktatóval (alkalmazott vagy megbízásos), 9 fő egyéb szakterületi alkalmazottal va-

lósult meg a Főiskola tevékenysége. 

Oktatók: Ágoston Annamária, Bödör Zoltán, Buda Péter, Budai Zsófia, Csabai Tamás Dr., Füleky 

Adrienne Éva, Grabaritsné Visontai Ágnes, Holló Péter, Kovács Imre Dr., Köbel Szilvia Dr., Ko-

vács Zoltán, Nagy Sándor, Nagy Viktória, Neparáczki Nándor Dr., Prancz Zoltán Dr. (egyben mi-

nőségügyi vezető), Szathmáry Sándor Dr., Takács Szabolcs, Vankó Zsuzsanna Dr., Erdősné Dr. 

Kovács Ágnes, Kocsis Péter, Prancz Szandra Mariann, Somogyi Lehel, Siflisné Dr. Kocziszky Éva, 

Tóth Judit. 

Könyvtáros: Lilik Laura 

Egyéb szakterületi alkalmazottak: Bán László, Flogny Károly, Gungl József, Kegyes János, Kiss 

Andrea, Kriston Klára, Nagy Bálint Zoltán, Orbánné Pősze Éva, Starcz Andorné 

 

2018.01.31-ével Dr. Neparáczki Nándor munkaviszonya megszűnt. 

2018.08.31-ével Dr. Kovács Imre munkaviszonya megszűnt. 

2018.10.31-ével Starcz Andorné munkaviszonya megszűnt. 

2018.10.31-ével Takács Szabolcs munkaviszonya megszűnt. 

2018.12.31-ével Gungl József munkaviszonya megszűnt. 

 

Új munkatársak (és belépésük időpontja):  

Kegyes János (2018.01.09.), Füleky Adrienn Éva (2018.05.01.), Budai Zsófia (2018.09.01.), Kiss 

Andrea (2018.11.15) 

 

Az oktatói állomány bővítése elkötelezett és egyúttal szakmailag felkészült munkatársakkal főisko-

lánk stratégiai célkitűzése, egyben akkreditációjának feltétele. 2018-ban is előrelépés történt tudo-

mányos fokozattal rendelkező, illetve arra aspiráló oktatók alkalmazása révén. Mindemellett a fenti 

célkitűzés továbbra is aktuális.  
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A főiskola 2018 novemberében kezdeményezte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál 

(MAB) az intézmény és teológiai alapszakjának akkreditációját. Erre tekintettel, illetve a MAB ko-

rábbi észrevételeit figyelembe véve a szenátus áttekintette az oktatói kar tagjainak képzettségét és a 

tudományos fokozatok arányát a jogszabályoknak és a MAB bírálati szempontoknak való megfele-

lés tükrében. Javaslat született arra nézve, hogy két, már a főiskolán oktató, tudományos fokozattal 

rendelkező munkatárs megbízási jogviszony helyett munkaviszony keretében kerüljön foglalkozta-

tásra 2019-től, illetve 2 fő tudományos fokozattal rendelkező új oktatóval létesüljön munkaviszony. 

További szenátusi javaslat alapján 1 fő nyelvtanárt 2019-től mesteroktatói munkakörben foglalkoz-

tat a főiskola, illetve változik az Újszövetségi és a Rendszeres Teológia Tanszék vezetőjének sze-

mélye. Az intézkedések célja egyrészt az intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott, 

valamint tudományos fokozattal rendelkező oktatók számának növelése, másrészt az oktatók kredit-

terhelésének optimalizálása. 

 

 

5.2. A Főiskola épülő új központja 

2018. végére elkészültek az Oktatási épület építési engedély szerinti 2. (emeleti kollégium) és 3. 

(pinceszint) ütemének befejező munkálatai, a még hiányzó villanyszerelési, gépészeti, fűtési mun-

kákkal együtt. A tervek szerint került kialakításra a kollégiumban a 18 db 1 férőhelyes szoba, a hoz-

zájuk tartozó vizesblokkokkal, ffi-női wc-kkel és zuhanyozó helyiségekkel együtt, valamint a kö-

zösségi célokat szolgáló központi társalgó-előtér. Elkészült az innen nyíló apartman is, ami gond-

noki lakásként funkcionál majd a tervek szerint. Egy teakonyha és egy mosóhelyiség is a diákok 

rendelkezésére áll, valamint ágyneműraktár és vasalószoba.  

A fűtést minden szobában elektromos fali fűtőpanel biztosítja. 

A pince szinten lévő termek, raktárak padlójának burkolása, a falak festése is nagyrészt befejező-

dött. Az ezen a szinten lévő vizesblokkok (ffi-női wc, zuhanyzó, mosdó) kialakítása is megtörtént. 

Elkészült a lépcsőház padlóburkolata és festése is, az ideiglenes leválasztó fal elbontása is megtör-

tént, így egy tágas, világos főbejárati előtere lett az intézménynek.  

A hallgatók sportolási lehetőségét a használatba veendő pinceszinten, az építési engedélyen edzőte-

remként szereplő helyiség kialakításával tervezzük biztosítani. A hozzá tartozó férfi és női zuhany-

zó helyiség már elkészült. A sporteszközöket tekintve egy pingpongasztalt már a hallgatók rendel-

kezésre áll. (A Kolozsvári utcai sportlétesítménnyel kötött szerződést felmondtuk.) 

Az épület két ütemre szóló használatba vételi eljárását elindítottuk a szükséges szakhatósági enge-

délyek beszerzésével együtt. Ehhez elkészült a tűzjelző hálózat, a tűzoltó berendezések, tűzcsapok 

kiépítése, az elektromos hálózat felülvizsgálata. 

 

 

5.3. A könyvtár értékelése 

Könyvtáros: Lilik Laura könyvtárvezető (félállású) 

 

Állomány 

Állomány (2018. dec. 31-én): 21406 dokumentum (könyv, hangdokumentum, elektronikus, kotta) 

Az OSZK Könyvtári Intézete számára készített részletes Statisztikai jelentés a 2018. évről nyomta-

tott változata megtekinthető a Könyvtár irattárában. 

Kiemelt új tételek az állományban: Forrásaink a reformációról – dokumentum-válogatás a Magyar 

Nemzeti Levéltár megyei és az országos levéltáraiból 21 kötetben, 2018; a Főiskola oktatóinak pub-

likációi; „A pusztában készítsétek az Úr útját” – Bibliakonferencia 2018 (digitális); térítésmentes 

igénylések az OSZK Mikes-program keretében 

Előfizetett folyóirat összesen: 21 db 

Előfizetett folyóirat (idegen nyelvű): 2 db 

Előfizetett folyóirat (magyar nyelvű): 17 db 
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Könyvtárhasználat (tárgyév dec. 31-én) 

Regisztrált könyvtárhasználó: 245 fő 

Újonnan regisztrált: 19 fő  

Aktív használó: 77 fő 

Kölcsönzött dokumentumok száma tárgy évben : 207 

 

Infrastrukturális fejlesztések / változások 

 2 db új, olvasótermi számítógép 

 1db új, olvasótermi nyomtató 

 új reluxa az irodai nagy ablakfelületeken 

 könyvtári digitális katalógus telepítése a kollégiumi számítógépekre 

 

Tanrendi változás 

A levelező tagozatos hallgatók könyvtárhasználatát elősegítendő 2018-ban a szakdolgozat írására 

készülő 3. és 4. éves teológusok órarendjébe „Könyvtári konzultáció” néven beépült egy kétszer 

másfél órás tantárgy, amely lehetővé teszi a könyvtáros irányításával a szakirodalom keresését és 

tanulmányozását. 

 

Gyarapítás 

2018-ban a Könyvtár a „Reformáció 500” program keretében egy értékes, 21 kötetből álló doku-

mentummal gyarapodott térítésmentesen: 

Forrásaink a reformációról – Dokumentumok a Magyar Nemzeti Levéltár országos és megyei le-

véltárainak gyűjteményéből. Eddig 16 levéltár küldte el saját szerkesztésű kötetét. 

A Könyvtár 2018-ban is rendszeresen igényelt könyveket az OSZK Mikes-programjából. 

Feladat: 

Az ún. „B” Könyvtár számára zárható helyiség biztosítása a jelenlegi Könyvtár mellett. (Ezt meg-

előzően előterjesztés a soron következő szenátusi értekezleten az e célra szükséges földszinti helyi-

ség funkciójának megváltoztatásáról.) 

Felelős: Lilik Laurra Határidő: 2019. 04. 10. 

 

Az emeleti kollégium megépülése óta a fűtés folyamatossága az épületben biztosított, ez a Könyvtár 

hőmérsékletét is kedvezően befolyásolja. 

Az Olvasóterem a konzultációs napokon változatlanul előadó teremként funkcionál, ezért az inter-

net-hozzáféréssel rendelkező olvasótermi számítógépek (2) továbbra is a közlekedő folyosón van-

nak elhelyezve, használatuk kényelmetlen. 

A levelező tagozatos hallgatók jobb kiszolgálása érdekében a digitális katalógus újra-telepítése az 

olvasótermi új beszerzésű számítógépekre megtörtént. A nappali tagozatos hallgatók a kollégiumi 

térben elhelyezett számítógépeken helyváltoztatás nélkül használhatják a katalógust. 

Feladat:  

A fűtés, az árnyékolás és a zárttá tétel lehetőségének felmérése. 

Felelős: Pintér Klára, Nagy Bálint  Határidő: 2019. 08. 30. 

Feladat:  

A digitális katalógus újratelepítése az olvasótermi új beszerzésű számítógépekre. 

Felelős: Nagy Bálint Határidő: 2019. 08. 15. 

Feladat:  

A meglévő polcrendszer bővítése; az ún. „B” Könyvtár elhelyezése. 

Felelős: Nagy Bálint, Lilik Laura Határidő: 2019. 09. 15. 

Feladat:  

Az egyes tantárgyak oktatói által összeállított ajánlott olvasmányok listájának felülvizsgálata, az 

állományból hiányzó dokumentumok beszerzése 
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Felelős: Lilik Laura Határidő: 2019. 09. 15. 

Feladat:  

A Könyvtár weboldalainak aktualizálása. 

Felelős: Lilik Laura Határidő: 2019. 05. 31. 

Feladat:  

Idegennyelvű digitális szakkönyv- és folyóirat-adatbázis (teológia/vallás) rendelése, előfizetése, 

telepítése. 

Felelős: Buda P., Nagy V., Kiss A., Lilik L. Határidő: 2019. 04. 15. 

 

A beiratkozók körében 2016-tól önkéntes adatszolgáltatás alapján írásos felmérést végzünk a főis-

kola hallgatóinak olvasási szokásairól, könyvtárhasználati gyakorlatáról. A kérdőíven az alábbi kér-

dések szerepelnek:  

 „Milyen könyvet (nem tankönyvet, jegyzetet) olvasott utoljára?” 

 „Tagja-e más könyvtárnak? Melyiknek?” 

 „Milyen idegen nyelven olvas?” 

 „Milyen idegen nyelvű könyvet olvasott utoljára?” 

 „Van-e konkrét olvasói igénye a Sola Könyvtár állományában nem található dokumentum be-

szerzésére?” 

A válaszokat figyelembe vesszük a könyvtári állomány alakítása során. 

A kitöltött ívek megtekinthetők a Könyvtár irattárában. 

2018-ban a 26 újonnan beiratkozott hallgatóból 13 jelölte be, hogy olvas idegen nyelven, 6 nevezett 

meg jelenleg vagy a közelmúltban olvasott idegen nyelvű könyvet, 9 tagja más könyvtárnak is. 

Bár a Könyvtár nem nyilvános, több esetben szolgálta ki más főiskolákra járó teológushallgatók 

igényeit, akik szakdolgozatuk írásához kerestek olvasmányokat és szakmai tanácsokat. 

 

Jelenleg folyamatban van a könyvtár állományának bővítése (vizsgálat alatt van pl. az ATLA vagy 

az JSTOR digitális teológiai adatbázisok előfizetése). 

 

 

5.4. A számítástechnikai, valamint az oktatás- és irodatechnikai ellátottság értékelése 

A Tanulmányi Osztály, a Könyvtár, a Gazdasági Igazgatóság, a Főtitkár és a Rektorhelyettes az 

Oktatási Központban közös belső hálózaton dolgozik. A meglévő gépek rendben működnek, mind-

egyik számítógépen Windows 10-es verzió az operációs rendszer. A központban újabb 4 nyomtató 

lett felszerelve (Könyvtár – Olvasóterem, Tanári szoba, Főtitkári iroda, Gazdasági osztály), így 5 

multifunkcionális nyomtató, 4 lézernyomtató, 1 hordozható fotószkenner szolgálja a működést. Két 

előadó terembe, külső támogatásnak köszönhetően, 2 nagyméretű, motoros vetítővászon került be-

szerelésre, így a meglévő 2 nagy felbontású projektor (1 beépített és 1 hordozható) teljesítményét 

maximálisan ki tudjuk használni. A külső informatikai cégekkel az együttműködésünk zavartalan, a 

rendszerek, a weboldalunk rendben működnek. A FIR-be történő adatok küldésének hitelesítéséhez, 

a digitális aláírás elvégzéséhez a FIRA nevű programot használjuk továbbra is, amelynek felhaszná-

lója a Tanulmányi Osztály vezetője. 


