Először is szeretnénk gratulálni a felvételt nyertél a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karára, és hagyományainkhoz híven jó szerencsét kívánni az egyetemi
pályafutásodhoz!
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata Gólyatábort
szervez, melyre ez ttal szeretettel meghív Téged! A gólyatábor célja, hogy megkönnyítse a
beilleszkedést az j környezetbe, lehetővé tegye a leendő évfolyamtársakkal való jó kapcsolat
kialakítását, megismertesse az NE O zellemi és Kulturális világörökség oltalma alatt
álló több száz éves diákhagyományainkat, és persze, hogy a tanév beindulása előtt még
egyszer felhőtlen l jól érezhesd magad! A résztvevők olyan barátságokat köthetnek, és
tapasztalatokat szerezhetnek, melyeket később hasznosítani tudnak az egyetemi évek alatt.
Ennek köszönhetően mindenkinek azt ajánljuk, hogy aki tud, az jöjjön el!
Információk a gólyatáborról:






Időpontja: 2018. augusztus 26- 2018. augusztus 30.
Helye:
–
rkezés:
észvételi díj: 19.000, azaz tizenkilencezer
A szállás: A Miskolci Egyetem E/1 Kollégiumában, sajnos
, ezért kér nk, Téged
-

l befizetni

!Kérünk Téged, ne hagyd otthon sportos felszerelésed a különböző programokhoz!

!FONTOS!: A befizetéseket 2018
teljesíteni!

- l 2018. augusztus 17-ig van lehetőséged

A résztvételi díj magában foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, illetve a k lönböző
vetélkedők és a rendezvények költségeit.
:





ankszámla vezető bank: OTP Bank NYRT
Jogosult neve: MESZ –
Jogosult számlaszáma: 11734004-25966608-00000000
Közlemény: Neved

!FONTOS!: sak az erre a sz mlasz mra érkezett befizetéseket tudjuk elfogadni,
amennyiben
és
is szerepel a befizetési bizonylat
megjegyzés rovat ban!
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Kérj k részvételi szándékodat elektronikusan is jelezd 2018. augusztus 15-ig az alábbi
címen:

ajkhok@uni-miskolc.hu
1. Az e-mailben feltétlen l mellékeld szkennelve a befizetési bizonylatot, és a 2 db
mellékelt nyilatkozatot kitöltve a saját adataiddal.
2. 1db fénykép beszkennelve ez lesz a Pass-on,
3. az e-mail tárgya a következő legyen: G
!
ö
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Tervezett program:
program t jékoztat jelleg , a zervezők a v ltoztat s jog t fenntartj k!
felelősségére vesz részt!

lyat borban mindenki saj t

Augusztus 26.
10:00-12:00 rkezés az E/1 kollégiumhoz, és bejelentkezés, szálláshelyek elfoglalása
13:00- 14:00 Dékáni köszöntő, a Gólyatábor megnyitása
14:00-18:00 soportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
18:00-19:00 Vacsora
19:00-22:00 Kocsmat ra az Egyetemváros ter letén
22:00-23:00 AK26
23:00-00:00 Pixa
00:00- zórakozás a ockwell Klubban
Augusztus 27. Szakmai nap
07:00-08:30 bresztő
08:30-10:00 Reggeli
10:00-11:00 Egyetemi körséta, Egyetem nk bemutatása
11:00-12:30 zakmai előadások
12:40-13:30 Ebéd
13:30-15:00 soportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
15:00-18:00 Koktélparty és közös főzés
18:00-19:00 Vacsora
19:00-20:00 ektor Úr köszöntője
20:00-22:00 Hangolódás a Jogász Klubban
22:00-23:00 Kis Grofó
23:00-00:00 Lotfi Begi
00:00- zórakozás a ockwell Klubban

07:00-08:00 bresztő
08:00-09:30 Reggeli
09:30-15:00 Tarcali kirándulás, borkóstoló, élőzene és cs löklakoma
15:00-16:00 Visszatérés Miskolcra
16:00-19:00 soportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
19:00-20:00 Vacsora
20:00-22:00 soportvetélkedő
22:00-23:00 Groovehouse
23:00-00:00 Zelenák Krisztián
00:00- zórakozás a ockwell Klubban
É
07:00-08:30 bresztő
08:30-09:30 Reggeli
10:00-14:00 zervezett lménynap
14:00-15:00 Ebéd
15:00-18:00 soportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
18:00-19:00 Vacsora
19:00-23:00 sillagt ra
23:00- Katapult DJ

08:00-10:00 eggeli és kiköltözés a kollégiumból
:
 A Tiszai Pályaudvarról az Egyetemre vezető t: Miskolc Tiszai pu. bármelyik
villamossal a entrum
zinvapark megállóig, 20-as vagy 12- es busszal az
Egyetemvárosig.
 A
za téri buszpályaudvarról az Egyetemre vezető t:
za tér 20-as vagy 12-es
busszal az Egyetemi kollégium megállóig.
 Az Egyetemvárosban, a vas tállomáson, illetve a buszpályaudvaron a szervezők
csoportjai fogadnak Téged! átran menj oda hozzájuk, ők mindenben segítségedre
lesznek!
 Ahhoz, hogy friss információkhoz, juthass, csatlakozz a facebook csoportunkhoz és
légy tagja már most a közösség nknek:
https://www.facebook.com/groups/670734036607533/
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telefonon:
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– 0620/214-7616
– 0620/449-9668
– 0630/723-7744
vagy az ajkhok@uni-miskolc.hu e-mail címen

Nyilatkozat
Kérj k olvashatóan kitölteni!

Alulírott kijelentem, hogy aláírásommal hozzájárulok, hogy a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata adataimat 2018. augusztus 26-től – augusztus
30-ig felhasználhassa gólyatábor szervezése céljából.1
Adatok:
Név: ..............................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
z letési hely, idő: .......................................................................................................................
Lakcím, tartózkodási hely: ...........................................................................................................
zemélyigazolvány szám: ...........................................................................................................
Kelt: .............................................
Aláírás: .....................................................
Ezt a nyilatkozatot a gólyatáborra való jelentkezés során kérj k
ben!
1

Az adatok

-mail-

Nyilatkozat
Alulírott .................................................. kijelentem, hogy a Gólyatáborban 2018. augusztus
26-30. és azok programjain saját felelősségemre veszek részt.
Tisztában vagyok fizikai és szellemi képességeimmel! Társaim testi és szellemi épségére
vigyázok, a kollégium házirendjét betartom. A gólyatábor során a magyar társadalmi
normáknak megfelelően viselkedem. A buszon, autókban, villamoson, vonaton az azon előírt
módon viselkedem.
Amennyiben a főszervezők gy látják, hogy az állapotom nem megfelelő, vagy viselkedésem
nem odaillő, abban az esetben kizárhatnak a rendezvény további részéről. Ebben az esetben a
befizetett pénzösszegre nem tartok igényt.

Kelt: ............................................

........................................................
Aláírás

Alulírott .................................................. kijelentem, hogy a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Gólyatáborának Házirendjét elérhetővé tették számomra, azt
megismertem, megértettem és magamra nézve teljes kör en elfogadtam.
Kelt: .................................................

........................................................
Aláírás

Ezt a nyilatkozatot a gólyatáborra való jelentkezés során kérj k
ben!
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1. A Házirend célja, hogy megfelelő és egységes keretet biztosítson a Miskolci Egyetem
Gólyatáborának szervezésében, lebonyolításában, valamint a részt vevő személyek személyi
és erkölcsi biztonságának megóvásában.
2. 1 Jelen házirend hatálya kiterjed minden a Miskolci Egyetem Gólyatáborban részt vevő
személyre Főszervező, szervező, gólya, fel gyelő a Gólyatábor teljes ideje alatt.
2 A Gólyatábor ter letét a Miskolci Egyetem ampusa Egyetemváros , valamint a
Főszervezők által kijelölt ter let képezi.
3 A Gólyatábor ideje 2016. augusztus 21. vasárnap – 2016. augusztus 25. cs törtök közötti
időszak.
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3. A jelen Házirend értelmében:
1. Főszervező: A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kari Hallgatói
önkormányzat a továbbiakban: HÖK elnöke, valamint a HÖK albizottságaként m ködő
Valéta izottság elnöke és pénztárosa.
2. zervező: a szervezői feladatok ellátására pályázatot beny jtó, annak eredményes elbírálása
esetén szervezőként felvételt nyert személy.
3.Gólya: a Miskolci Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra, illetve félévre még be nem
iratkozott személy.
4.Gólyatábor a továbbiakban: bALEKH T : A Miskolci Egyetem zervezeti egységei által
megszervezett olyan rendezvény, amely alkalmas arra, hogy a Gólya számára, a tanév
megkezdése előtt lehetőséget adjon az Egyetemi hagyományokkal, szokásokkal való
megismerkedésre, információt adjon a beiratkozással, a tanulmányokkal, kollégiumi
jelentkezéssel kapcsolatos fontosabb információkról és segíti a gólyák integrációját az
egyetemi hallgatói közösségbe.
5. Fel gyelő: A bALEKH T lebonyolításáért felelős zervezeti egység által megbízott
személy, aki a bALEKH T biztonságáért vállal felelősséget.
6. bALEKH T résztvevője: az a személy, aki a megfelelő eljárást követően a részvételi díjat
befizette és erről a szervezőktől a visszaigazolást megkapta e-mailen vagy telefonon .
észtvevő lehet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, illetve a
Főszervezők által vendégként meghívott személyek. Minden résztvevő személyéről - az erre
k lön meghatározott eljárás keretében – a Főszervezők döntenek.

I.

–

4. A bALEKH Ten történő résztvétel feltétele a sikeres felvételt követően a részvételi díj
befizetése az előre meghatározott módon. A befizetett részvételi díjat a befizetést követően –
k lönös méltánylást érdemlő, igazolt eset kivételével – visszatéríteni nem lehet.
5. 1 A bALEKH T ter letén kizárólag a Főszervezők, a részt vevők és a Főszervezők által
meghívott vendégek, valamint a Fel gyelők tartózkodhatnak.
2 A tartózkodás feltételeként – a Főszervezők által a regisztrációnál átny jtott - karszalag és
passkártya viselése kötelező, azokat szabad szemmel látható helyen kell viselni, adott esetben
felszólításra felmutatni.
3 A karszalag és a passkártya másra át nem ruházható.

4 A leszakadt vagy megrongálódott karszalagot, passkártyát a Főszervezők nem kötelesek
pótolni.
6. Az 5. -ban foglalt rendelkezések megsértése a II. Fejezetben foglaltak szerint
szankcionálható.
7. A bALEKH T résztvevői saját értékeikért, személyes, valamint erkölcsi biztonságukért
maguk felelnek. A bALEKH T ter letén érték- és vagyonmegőrző nem biztosított.
8. A résztvétel ideje alatt bekövetkezett személyi vagy anyagi kár elbírálására, a felelősség
megállapítására a hatályos jogszabályok irányadóak.
9. Lázas vagy fertőző betegségben szenvedő személyek, kábítószer, j pszichoaktív anyag,
vagy más bódító hatás gyógyszer hatása alatt álló személyek a bALEKH T ter letére nem
léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak.
10. 1 A bALEKH T valamennyi résztvevője köteles a Főszervezők, valamint a szervezők
utasításait a továbbiakban: utasítás adók betartani.
2 Amennyiben az utasítás adók utasítását - alapos okkal – nem kívánják végrehajtani, arra
az utasítás adók figyelmét – az ok megjelölésével - fel kell hívni.
3 endkív li eset bekövetkezése esetén – t z, földrengés és más természeti katasztrófa,
egyéb kör lmény – az utasítás adók utasításait végre kell hajtani, annak megtagadására
semmilyen kör lmények között nincs lehetőség.
11. A részt vétel során keletkezett károkról, balesetekről és egyéb ilyen vagy hasonló
következménnyel járó helyzetről a résztvevő haladéktalanul köteles figyelmeztetni és arról
tájékoztatást ny jtani a Főszervezőnek, valamint a helyszínen lévő szervezőnek.
12. A ampus ter letének, valamint a kollégiumi szálláshelyek tisztaságáért és épségéért,
azok megóvásáért a résztvevők tartoznak felelősséggel. Hulladékot csak az arra kijelölt
helyen lehet elhelyezni.
13. A rendezvényen kép- és hangfelvétel kész l, amelyek felhasználására a hatályos
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
14. 1 A bALEKH TEN tilos minden kábítószer, j pszichoaktív anyag és egyéb bódító
hatás anyag fogyasztása, birtoklása és terjesztése, valamint sz ró és vágó eszköz behozatala
és birtoklása.
2 A bALEKH T ter letén dohányozni csak az arra kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges.
3 A bALEKH TEN a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy kizárólag a sz lői
fel gyeleti jogot gyakorló személy engedélyével vehet részt. Ezen személyeket
megk lönböztetj k.
15. 1 Aki e Házirend rendelkezéseit megsérti, gy az eset kör lményeinek mérlegelése alapján a
főszervező dönthet gy, hogy az érintett személyt:
1. a zóbeli figyelmeztetésben részesíti,
2. b rásbeli figyelmeztetésben részesíti,
3. c Felszólítja a tábor elhagyására.
15. 2 A főszervező a résztvevőt köteles a táborból kitiltani, amennyiben
1. a e zabályzat vagy a vonatkozó Házirend rendelkezéseit ismételten és s lyosan megszegi,
2. b más, vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető magatartást tan sít,
3. c) amennyiben jogszabálysértést követ el.

III. Fejezet – A panasz
16.
1 A Gólyatábor résztvevője az általa sérelmesnek tartott intézkedéssel, vagy
magatartással szemben, a sérelmesnek tartott intézkedés vagy magatartást követően

késedelem nélk l, legkésőbb a Gólyatábor zárónapját követő 3 napon bel l a Főszervezőnél
írásban panasszal élhet.
2 A panasz érdemi elbírálására a Főszervező késedelem nélk l, de legkésőbb a panasz
beny jtásától számított 8 napon bel l köteles.
3 A Főszervező által meghozott panaszt elbíráló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

17. 1 A Főszervezők kötelesek a Házirendet a bALEKH T előtt megismerhetővé tenni,
valamint annak teljes ideje alatt megismerhetővé tenni, azt kif ggeszteni.
2 A résztvevők a jelentkezésnél, valamint a regisztráció során nyilatkoznak a Házirend
megismeréséről, megértéséről, annak elfogadásáról. A megismerés elmulasztásából eredő
károkért a Főszervezők felelősséggel nem tartoznak.
3 A Házirend rendelkezései mellett elsődlegesen érvényes lnek a Magyarországon hatályos
jogszabályok.
4 Jelen házirend 2018. j lius 25-én lép hatályba.
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Tisztelt felvételt nyert hallgató, kedves elsőéves!
Először is szeretnék gratulálni a sikeres felvételidhez, köszöntelek a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán. Azt biztosan állíthatom, hogy életed legszebb,
legkalandosabb évei állnak előtted. Az első és talán a legmeghatározóbb élményed a
Gólyatábor, vagy ahogyan mi hívjuk, bALEKH T lesz, ahol j barátokra, kapcsolatokra
tehetsz szert és kis ízelítőt kaphatsz a Miskolci Egyetemi virtusból.
A bALEKH T remek lehetőséget teremt arra, hogy megismerd leendő évfolyamtársaidat és
találkozhass felsőbb évesekkel, akik bár a vizsgáknál nem foghatják a kezed, de minden
másban segítségedre lehetnek a diákéveid alatt.
iztos vagyok benne, hogy tanulmányaid méltó folytatása lesz a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara, eddigi kitartó munkáddal már bizonyítottad, hogy közt nk a helyed.
ampusunk több százéves hagyományrendszeren alapszik, melynek remélem hamarosan Te
is részese leszel.
Az elkövetkezendő évekhez sok sikert és kitartást kívánok!
dvözlettel,
Marczis Gábor Donát
ME-ÁJK HÖK Elnök
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Tisztelt felvételt nyert hallgató, kedves leendő

ö ö
!

Először is engedjétek meg, hogy gratuláljak a sikeres érettségihez és felvételihez. Nagy
örömömre szolgál, hogy köszönthetlek benneteket itt, Egyetem nkön, mind a V
B
nevében, mind jómagam nevében a Valéta izottság elnökeként. Immár a
Miskolci Egyetem jdons lt polgáraiként, egy j fejezet kezdődik az életetekben. iztos
vagyok benne, hogy az itt eltöltött idő lesz életetek egyik legszebb és legmeghatározóbb
időszaka.
Azzal, hogy a
választottátok
továbbtanulásotok színhelyé l, nem csak egy sok évszázados hagyománnyal rendelkező
intézményt, de szakmailag is az ország legjobb és legszínvonalasabb jogi oktatását
választottátok.
Mint arra már utaltam, a Miskolci Egyetem élete szervesen összefonódik a hagyományokkal,
a
Egyetemi élet nk s az itt töltött időszak, egyik
legmeghatározóbb eleme, a sok évszázados hagyományok őrzése és tovább gyarapítása.
Ezeknek a hagyományoknak
lehettek, és elindulhattok egy olyan ton ami, az
országban szinte
, amelyen rengeteg
, és számtalan j
és
ö
, valamint egy nagyszer közösség, már-már egy
„család” részesei lehettek.
Mindez már a

N
Ehhez csak annyit kell tennetek, hogy
rajta. Mindenképpen el kell jönnötök, a nyár talán utolsó
lehetőségeként, szórakozva j ismeretségeket, barátokat és életre szóló emlékeket szerezve
megismerni ezt a remek közösséget, és ezt a remek Egyetemet.
Jó szerencsét! Igazságot a Jogásznak!
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