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1.! § 

 
Az újonnan felvett hallgatók számára az egyetemi polgárként történő érvényesülésükhöz szükséges 
tájékoztatás nyújtása, az alapvető egyetemi értékek átadása, valamint integrációjuk támogatása céljából 
külső helyszínen gólyatáborok és belső helyszínen orientációs napok szervezhetők. 
 

2.! § 
 

Az adott Kar újonnan felvett hallgatói számára szervezett programok jellegét minden tanévben előzetesen a 
dékán határozza meg. 
 

3.! § 
 

(1)!A gólyatáborokkal összefüggésben az Egyetem gondoskodik az utazás szervezéséről, a szálláshely- 
és étkezési szolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a pszichológus tanácsadás, a biztonsági szolgálat, 
valamint a táborban nyújtott egyéb szolgáltatások megszervezéséről. A fenti feladatok elvégzésére az 
Egyetem ad megbízást a gólyatáborok szervezője számára. 

(2)!Az orientációs napokkal összefüggésben az (1) bekezdésben foglaltak szükség szerinti 
megszervezéséről – az Egyetemmel együttműködésben – a dékán gondoskodik. 

 
4.! § 

 
(1)!Az egyes gólyatáborokban a résztvevőkre vonatkozó magatartási szabályokat a gólyatáborok 

szervezője által kiadott házirendben kell rendezni, amellyel összefüggésben a dékán egyetértési jogot 
gyakorol. 

(2)!A gólyatáborokban napközben nem lehet tömény alkoholt fogyasztani – ettől a rendelkezéstől az 
egyes házirendek nem térhetnek el. 

(3)!Az orientációs napokon a résztvevőkre vonatkozó magatartási szabályokat a hatályban lévő egyetemi 
szabályzatok rendezik. 

 
5.! § 

 
(1)!A gólyatáborokban kizárólag az újonnan felvett hallgatók, a szervezésben szerződés alapján 

közreműködő személyek, az Egyetem közalkalmazottai, valamint azok az ELTE-n folyamatos 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik a programok tartalmi 
megvalósításában működnek közre. Amennyiben részvételük valamely programelem tartalmi 
megvalósításhoz kapcsolódik, meghívottként más személyek is részt vehetnek a táborban. 

(2)!A programok tartalmi megvalósításában közreműködő személyek aránya nem haladhatja meg a 
leendő elsőéves hallgatók létszámának felét – ettől a rendelkezéstől csak a dékán kifejezett 
egyetértésével lehet eltérni. 

(3)!Az orientációs napokra az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakat értelemszerűen kell alkalmazni. 
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6.! § 
 

(1)!A gólyatábori programok tartalmi elemeinek meghatározása és lebonyolítása a Hallgatói 
Önkormányzat feladata és felelőssége. 

(2)!A Hallgatói Önkormányzatnak előzetesen meg kell neveznie a program tartalmi elemeinek 
megvalósítását és a közreműködő hallgatók munkáját koordináló személyt, a megvalósításban 
közreműködő hallgatókat, és meghívottként részt vevő személyeket, valamint ezek mellett mindenre 
kiterjedő, részletes programtervet kell benyújtania a dékánnak. A programterv, valamint a 
közreműködők tekintetében a dékán előzetes egyetértési jogot gyakorol, ami a program 
megvalósításának feltétele. 

(3)!A programok tartalmi elemeinek meg kell felelniük a következő követelményeknek: 
a)! Az újonnan felvett hallgatókkal közvetlenül kapcsolatban álló személyek előzetes 

felkészítésen kell, hogy részt vegyenek, amelynek ki kell terjednie a szükséges kompetenciák 
erősítésére és az érzékenyítésre. 

b)! Az újonnan felvett hallgatók a program teljes ideje alatt mintaadó és támogató figyelmet kell, 
hogy kapjanak. 

c)! A programban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek keretében a résztvevők alkoholt 
fogyasztanak. 

d)! A programban nem szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek a szexualitásra vonatkozó utalást 
tartalmaznak. 

e)! Törekedni kell olyan feladatok alkalmazására, amelyek a versengő helyzetek helyett a 
kooperációt támogatják. 

f)! Törekedni kell arra, hogy az egyes feladatokban a hallgatók csak önkéntes alapon vegyenek 
részt. Nem tekinthető önkéntesnek az a részvétel, amely csoportnyomás hatására alakul ki. 

g)! Fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi résztvevő testi épségének, egészségének 
megóvására, emberi méltóságának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. 

h)! A programoknak és a résztvevők kommunikációjának összhangban kell állniuk az Egyetem 
értékrendjével és az Etikai Kódexben megfogalmazottakkal. 

(4)!Az előzetesen jóváhagyott programtervért a dékán vállal felelősséget. 
(5)!A programok megvalósításáért, valamint a táborhoz kapcsolódó és a táborban folytatott 

kommunikációért, az Egyetem etikai normáinak betartásáért és betartatásáért a Hallgatói 
Önkormányzat vállal felelősséget. 

(6)!Az orientációs napok programjára vonatkozó követelményeket az (1)-(5) bekezdésekben 
megfogalmazottakra figyelemmel a dékán határozza meg. 

 
7.! § 
 

Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy – az előzetes egyeztetésekre, valamint az egyetemi 
fórumokon korábban részletesen megtárgyalt, azonos tartalmú előterjesztések támogatására figyelemmel – 
rendelkezéseit a 2015 nyarán megrendezett gólyatáborokra és orientációs napokra is alkalmazni kell. 
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