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GOLGOTA BIBLIA FŐISKOLA 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 

 
Preambulum 

 
     A Golgota Keresztény Gyülekezet 1991 óta működik Magyaroszágon, és 1994-ben lett 
bejegyzett egyházi közösség. Az egyház a kereszténységen belül a protestáns hagyományokat 
és az evangéliumi lelkiséget képviseli, és a hasonló felekezetekkel együtt a Magyar 
Evangéliumi Aliansz tagja.  
Az egyház nagy hangsúlyt fektet a Biblia-alapú hitéleti oktatásra, ami mind a gyülekezeti 
életben, mint a misszionáriusok és lelkészek képzésében megjelenik. Az évek során felmerült 
az igény arra, hogy az egyház a hitéleti képzést felsőfokon, intézményi keretek között 
folytassa.  
Ezért az egyház országos vezetősége 2008. március 01-én, a 001/2008. számú határozatával 
úgy döntött, hogy Golgota Teológiai Főiskola néven felsőoktatási intézményt alapít. 
Az intézmény az oktatási és nevelési célkitűzéseinek meghatározásakor minden területen 
alapvető fontosságúnak tartja a Biblia-alapú, Krisztus-központú és gyakorlat-orientált 
szemléletet, amely a hallgatóknak a színvonalas ismeretszerzés mellett az egyéni hitéletben 
való növekedést és a gyümölcsöző közösségi szolgálatot is biztosíthatja. 
A Golgota Teológiai Főiskola hitéleti képzése minden más keresztény felekezetű érdeklődő 
számára is nyitott, aki tudomásul vette az egyház hitvallását. 

 
I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A Golgota Keresztény Gyülekezet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
Törvényben (a továbbiakban: Ftv.) foglalt rendelkezések figyelembevételével a Golgota 
Teológiai Főiskola Alapító Okiratát a következőkben határozza meg: 
 
I.1. A felsőoktatási intézmény adatai 
 
I.1.1. Hivatalos név: 
 Golgota Teológiai Főiskola. Rövidített név: (GTF) 
 Név angolul: Calvary Chapel Bible College Europe. Rövidített név: CCBCE 
 
I.1.2. Székhely: 
 7041 Vajta, Petőfi Sándor u. 562. 
 
I.2. A felsőoktatási intézmény alapítójának, fenntartójának adatai, jogállása 
 
I.2.1. Hivatalos név:  
Golgota Keresztény Gyülekezet (továbbiakban fenntartó). A Golgota Keresztény Gyülekezet 
a Fővárosi Bíróság által 61272/94 nyilvántartási szám alatt bejegyzett egyházi közösség. 
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I.2.2. Székhely: 
1073 Budapest, Erzsébet körút 13. 
 
I.2.3. Az intézmény egyházi jogi személy által fenntartott önálló jogi személy. 
 

II. 
 

A felsőoktatási intézmény célja, feladata, tevékenysége, képzési terület 
 

II.1. A felsőoktatási intézmény célja, feladata: 
Felsőfokú szakemberek képzése, a Biblia oktatása és a Niceai-Konstantinápolyi hitvallás, 
mint a keresztény hit alapvető összefoglalásának, értékeinek megőrzése. 
Az intézmény együttműködési megállapodást köthet hazai és külföldi- elsősorban keresztény- 
közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, továbbá önkormányzatokkal, gazdasági 
társaságokkal, nonprofit szervezetekkel és pénzintézetekkel. 
 
II.2. A felsőoktatási intézmény tevékenysége:  
 
II.2.1. Alaptevékenység: 
Az intézmény alaptevékenysége oktatás (Ftv. 4.§-ban meghatározott) és tudományos kutatás. 
 
II.2.2. Kiegészítő tevékenység (TEÁOR) alapján: 
 

- 5811 Könyvkiadás 
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
- 8559 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 
- 9491 Egyházi tevékenység 
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
- 4761 Könyv- kiskereskedelem 
- 4762 Újság-, papíráru kereskedelem 
- 7430 Fordítás, tolmácsolás 
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
- 8541 felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
- 5629 Egyéb vendéglátás 
- 6312 Világháló-portálszolgáltatás 
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység 
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 
- 9311 Sportlétesítmény működtetése 
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
- 8233 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 
II.3. Képzési terület:  
 
II.3.1. Az intézmény a hitéleti képzési területen hitéleti képzést folytat. Az intézmény, 6 
félévre osztva, alapképzés képzési szinten képzést folytat. 
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II.3.2. Az intézmény a tanmenetében a Golgota Keresztény gyülekezet által elfogadott 
hitvallást követi. 
 
II.3.3. Az intézmény szakirányú továbbképzést folytathat. 
 
II.3.5. Az intézmény felnőttképzési tevékenységre jogosult. 
 

III. 
 

A felsőoktatási intézmény működési rendje, szervezete 
 

III.1. Az intézmény működésének rendjét és szervezetét, képzési programjait az Ftv., valamint 
a rá vonatkozó egyházi rendelkezések alapján maga határozza meg. 
 
III.2. Az intézménynek nincs kara. Az oktatási és kutatási tevékenységet tanszékekből álló 
szervezeti egységek végzik. 
 
III.3. Az oktatásszervezési, tanulmányszervezési és egyéb feladatokat az erre a célra 
létrehozott szervezeti egységek látják el. 
 
III.4. Az intézmény legfelsőbb vezető, irányító testülete a Szenátus. A Szenátus ellátja az 
intézményre vonatkozó állami és egyházi jogszabályokban meghatározott feladatokat, 
törvényességi felügyeletet és igazgatási hatáskört. A vezetők megbízását, illetve felmentését, 
valamint a hatásköröket az Ftv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. 
 
III.5. Az intézmény vezetője és képviselője a Rektor. A munkáltatói jogkört a Rektor felett a 
Fenntartó gyakorolja. 
 
III.6. Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását, oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató 
és funkcionális szervezeti egységeket és működési rendjüket részletesen a Szervezeti és 
Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a 
fenntartó hagyja jóvá. 
 

IV. 
 

A felsőoktatási intézmény gazdálkodási rendje, vagyona 
 

IV.1. Az intézmény az egyházi gazdálkodás rendje szerint működik. 
 
IV.2. Az intézmény a fenntartó által rendelkezésére bocsátott támogatással költségvetésének 
keretei között önállóan gazdálkodik. A felsőoktatási intézmény önállóan készíti el éves 
költségvetését, melyet a Fenntartó hagy jóvá. Az előző évi költségvetési beszámolóját a 
Fenntartó elé terjeszti. 
 
IV.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – 
alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – külső megbízók, megrendelők részére oktatási, 
kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység 
keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie 
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kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások 
tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének 
figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két 
egymást követő évben az összbevétel egyharmadát.  
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási 
szerződéskötés rendjét az intézmény belső szabályzata rögzíti.  
 
IV.4. A felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon: 
 
IV.4.1. Az intézmény működéséhez szükséges ingatlant a Golgota Keresztény Gyülekezet a 
felsőoktatási intézmény fennállásának időszakára jelen alapító okirattal, átengedéssel bocsátja 
a rendelkezésére. Az ingatlan használati jogát a Golgota Keresztény Gyülekezet külön 
okiratban foglaltak szerint szerezte meg. Az ingatlant a Golgota Keresztény Gyülekezet nem 
használja, így a használati jog átengedése kizárólagos. Az ingatlanban a Fenntartó a 
székhelyhasználatot határozatlan időre, de legalább 8 évre biztosítja. 
 
IV.4.2. Az ingatlan helye (címe): 
 
A Sárbogárdi Körzeti Földhivatalnál 562.hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 7041 Vajta, 
Petőfi Sándor u. 562 szám alatt található 12ha 9706 m2 alapterületű üdülőépület és udvar 
elnevezésű ingatlan. 
 

V. 
 

Záró rendelkezések 
 

V.1. Felvehető maximális hallgatói létszám: 450 fő 
 
V.2. A jelen Alapító Okirat alapján a GTF, mint felsőoktatási intézmény nyilvántartásba 
vételét és a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a Fenntartó kéri meg. 
 
V.3. Az Alapító Okiratot csak a Golgota Gyülekezet, mint fenntartó jogosult módosítani. 
 
V.4. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2008.06.26. 
 
 
 

Phillip Nathan Metzger 
Vezető Lelkipásztor 

Golgota Keresztény Gyülekezet 


