A TéTéKás Gólyatábor Házirendje
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (továbbiakban: Egyetem) újonnan felvett hallgatók számára az
egyetemi polgárként történő érvényesülésükhöz szükséges tájékoztatás nyújtása, az alapvető
egyetemi értékek átadása, valamint integrációjuk támogatása céljából az alábbiakat állapítja meg:
1. Általános rendelkezések
1.1.
A Házirend személyi hatálya a Gólyatáborban részt vevő minden személyre kiterjed, így
különösen az Egyetemre felvételt nyert, az adott szakra még be nem iratkozott személyekre
(továbbiakban: gólya), a Gólyatábor szervezésében lebonyolításában részt vevő személyekre és a
szolgáltatókra (biztonsági szolgálat, büfé, fellépő), valamint a velük munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, a Gólyatábor (külsős)
látogatóira (mindezek együtt: résztvevők).
1.2.

A Házirend tárgyi hatálya a Gólyatábor elnevezésű hallgatói rendezvényre terjed ki

1.3
tart.

A Házirend időbeli hatálya 2018. augusztus 21. 10:00 órától 2018. augusztus 27. 10:00 óráig

1.3.
A Házirend területi hatálya a Gólyatábor területére illetve minden olyan helyszínre kiterjed,
ahol a Gólyatábori programok megvalósulnak, vagy ahol a résztvevők szervezett vagy szervezetlen
keretek közözött tartózkodnak.
2. A Táborban való részvétel feltételei
2.1.
A Gólyatábor zártkörű rendezvény, amelyen a gólyák mellett a rendezvényt az Egyetem
megbízásából szervező Egyesült Biológus Hallgatók Szövetségének elnöke (továbbiakban: főszervező)
által kijelölt személyek vehetnek részt, amely jogában az Egyetem Természettudományi Karának
dékánja (továbbiakban: Dékán) egyetértést gyakorol.
A házirend betartatásáért a főszervező, a Hallgatói Önkormányzat képviselője és az Egyetem
Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság részéről kirendelt közalkalmazott felel.
Jelen házirend 4. („A házirend megsértésének következményei”) pontjában előírtak alkalmával, egyéb
nem várt események bekövetkezésekor vagy krízis helyzet kialakulásakor a főszervezőnek, a Hallgatói
Önkormányzat képviselőjének és az Egyetem Kancellária, Szolgáltatási Igazgatóság részéről kirendelt
közalkalmazottnak egyeztetési kötelezettsége van.
2.2.

A Gólyatábor résztvevői:
a) gólyák
b) a szervezésben szerződés alapján közreműködő személyek
c) az Egyetem közalkalmazottai (továbbiakban: Oktatók)

d) azok az ELTE-n folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik a programok
tartalmi megvalósításában működnek közre (a b) és d) pontok a továbbiakban együtt: Szervezők)

e) egyes programelemek tartalmi megvalósításban közreműködő más meghívottként
személyek (továbbiakban: Segítők)
2.3.
A. gólyák az előzetesen leadott jelentkezésük alapján a részvételi díj megfizetéséről szóló
igazolás bemutatása, mellett jogosultak a Gólyatáborban részt venni.
2.4.
A Gólyatáborban való részvételi jogosultság igazolására Szervezők a 2.1.-2.2. pontokban
meghatározott csoportok (továbbiakban együtt: résztvevők) számára külön azonosító karszalagot
biztosítanak.
2.5.
A Gólyatáborba való megérkezéskor a gólyákat Szervezők regisztrálják. A regisztrációkor a
személyazonosság igazolása mellett résztvevők a regisztrációs lapot kitöltik és aláírásukkal elfogadják
annak tartalmát (a fiatalkorú résztvevő nyilatkozatát törvényes képviselője teszi meg). A regisztrációs
lap tartalmazza különösen a résztvevő nyilatkozatát arról, hogy
a) a házirendet megismerte és az abban foglaltakat betartja
b) adatközlési kötelezettségének eleget tett
c) büntetőjogi és kártérítési felelősségét vállalja
d) a részvételi díjjal megfizetett illetve reprezentációs tárgyakat átvette
3. A Gólyatáborban résztvevők jogai és kötelezettsége
3.0.
A Gólyatáborban mindenki saját, szabad akaratából vesz részt, annak sem egésze, sem részei
(pl. feladatok) senkire nézve nem kötelezőek.
3.1.

A Gólyatábor lebonyolításáért a főszervező a felelős.

3.2.
A Gólyatáborban résztvevő valamennyi személy köteles a jogszabályokban, az Egyetem
vonatkozó szabályzataiban, az Egyetem Etikai Kódexében valamint a jelen házirendben foglaltakat
betartani, főszervező utasításainak eleget tenni.
3.3.
A Gólyatáborban résztvevők kötelesek a Gólyatáborban való tartózkodásuk igazolása céljából
a 2.4. pontban meghatározott azonosítót folyamatosan maguknál tartani, a szervezők kérése esetén
azt bemutatni.
3.4.
A Gólyatábor területére tilos a hatályos jogszabályok által tiltott anyagokat, eszközöket
bevinni, illetve ott tartani. A Gólyatábor területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat, vagy eszközt,
illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy eszközt
bevinni tilos.
3.5.
A Gólyatábor területére tilos a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott,
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat (pl. pillangókés, rugóskés, gázspray, ólmosbot, vipera,
dobócsillag, boxer, elektromos sokkoló, lőfegyverutánzat, 8 cm-nél hosszabb vágóéllel vagy
szúróhosszúsággal rendelkező szúró-, vágó eszközt bevinni, vagy ott tartani.

3.6.
A résztvevő köteles az akut, állandó vagy időszakos betegségeit, allergiáját az arra kijelölt
szervezővel közölni, és az arra vonatkozó gyógyszerezési útmutatást nyomtatott formában a
Gólyatáborba való belépéskor bemutatni.
3.7.
Lázas, fertőző betegségben szenvedő, sérült/nyílt sebfelületű személyek, kábítószer vagy
egyéb bódító hatású szer hatása alatt álló személyek a tábor területére nem léphetnek be, illetve ott
nem tartózkodhatnak.
3.8.
Valamennyi Résztvevő felelős mind a maga, mind a társai életének, testi épségének,
egészségének védelméért, felelőtlen viselkedéseddel senki nem hozhatja a másikat veszélyes
helyzetbe. A személyi sérüléssel járó baleset bekövetkezésekor a gyalogőrséget és a szervezőketamennyiben a sérülés súlya indokolja, a mentőket- haladéktalanul értesíteni kell
a) Egészségügyi probléma esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek
tényét a szervezőknek vagy a gyalogőrség bármely tagjának.
b) Abban az esetben, ha ez olyan késedelemmel járna, hogy az további károsodáshoz vezethet,
a Résztvevők haladéktalanul kötelesek az Egészségügyi szolgálathoz fordulni, vagy mentőt hívni, ennek
megtörténte után pedig azt sürgősen jelezni kötelesek a szervezők felé (egészségügyi veszélyhelyzet).
c) a mentők telefonszáma: 104. A bejelentés módja: a mentők felhívásakor a Résztvevő a
következőket köteles közölni a mentésirányítóval érthetően, tagoltan: bejelentő neve, telefonszáma,
helyszín pontos címe, észlelhető tünetek, pontosan mi történt. A mentésirányító további kérdéseket
tehet fel, melyek segítik a kiérkező mentőegység munkáját, valamint elősegítik a gyors, és szakszerű
betegellátást, ezért azokra a bejelentő őszintén köteles válaszolni.
d) A mentőszolgálat értesítése után a bejelentő haladéktalanul köteles értesíteni a szervezők
vagy a gyalogőrség bármely tagját, hogy a Gólyatábor területén tartózkodó gyalogőrség az alapvető
elsősegély nyújtási feladatokat késedelem nélkül megkezdje, és az ellátásra szoruló állapotát
figyelemmel kísérje a mentő kiérkezéséig.
3.9.
Egészségügyi veszélyhelyzet esetén a mentőket, a gyalogőrséget és a szervezőket
haladéktalanul értesíteni kell.
3.10. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. A szabályt megszegő résztvevőt a
szervezők a táborból kizárják.
3.11. A tábor területén nyílt láng használata szigorúan tilos. Tűzgyújtás csak az erre kijelölt helyen
megengedett, a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.
3.12. Tűz észlelése esetén azonnal értesíteni kell a szervezőket és a gyalogőrséget, valamint
haladéktalanul meg kell kezdeni az oltást az alább leírt módon. Szükség esetén értesíteni kell a
tűzoltókat:
a) Tűzoltóság értesítése, bejelentés módja: tűzoltóság telefonszáma: 105. A tűzoltóság
felhívásakor az alábbiakat kell közölni a tűzoltó-diszpécserrel érthetően, tagoltan: név, telefonszám,
helyszín pontos címe, mi ég (épület, anyag), emberélet, és/vagy más épület van-e veszélyeztetve, mi
történt. A tűzoltó-diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a tűzoltóegység informálása
érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező tűzoltók a lehető legteljesebb mértékben fel

legyenek készülve a káresemény gyors, és szakszerű felszámolására, minél előbb meg tudják kezdeni a
szükséges beavatkozást. Ennek érdekében a tűzoltó-diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása
szerint őszintén, lényegre törően köteles válaszolni.
b) Amennyiben a tűz olyan mértékű, hogy azt az észlelője illetve bejelentője maga is el tudja
oltani, azt haladéktalanul meg kell kezdeni az oltási szabályok figyelembevételével. Amennyiben fa,
vagy papír ég, azt kisebb mennyiségű vízzel is el lehet oltani. Mindezt olyan módon, hogy a tűz
ellenoldalán állva (a lángok érintettel ellenkező irányba mutatnak) a tűz gócpontját megcélozva vizet
kell juttatni az égési területre. Figyelni kell arra, hogy a vizet nem az égő felület tetejéről kell locsolni,
hanem minél élesebb szögből, oldalról kell megkezdeni az oltást, mivel így kisebb az esélye, hogy oltás
közben az érintett is megsérüljön. Minden más esetben a gyalogőrségnél kihelyezett tűzoltó készüléket
kell használni. Bármely Résztvevő csak abban az esetben kezdhet a kialakult tűz oltásához, ha biztos
abban, hogy azt sérülés nélkül rövid idő alatt el tudja oltani.
c) A Résztvevőket az eloltott tűzzel kapcsolatban is bejelentési kötelezettség terheli. Ennek
értelmében arról a lehető legrövidebb időn belül kötelesek értesíteni a gyalogőrséget és a szervezőket,
hogy azok meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket
3.13. Minden résztvevő köteles a természeti értékeket, a rendelkezésére bocsátott, vagy
használatába adott vagyontárgyakat, berendezéseket megóvni. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy
a mindezeken túlmenően is helytállni kötelesek minden olyan károkozásért, amelyet bármely másik
Résztvevő, vagy a Rendezvény helyszínét üzemeltető társaság eszközében, vagyontárgyában,
berendezésében, bármely ingóságában szándékosan, vagy gondatlanul okoznak.
3.14. A Gólyatábor résztvevői ingóságaikat saját felelősségükre hozzák be a tábor területére, az
ingóságokért a tábor üzemeltetője, illetve a szervezők felelősséget nem vállalnak. A résztvevők a
Gólyatábor helyszínére nagyobb értékű dolgokat, vagyontárgyakat, pénzt kizárólag saját
felelősségükre vihetnek be, ezek tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről kötelesek önállóan, saját
felelősségükre gondoskodni, eltűnés, megrongálódás, megsemmisülés eseteire sem az Egyetem, sem
a szervezők nem vállalnak felelősséget.
3.15. A tábor valamennyi résztvevője felelős a tábor tisztaságáért. A hulladékot az erre kijelölt
helyen kell és szabad elhelyezni, a szelektív gyűjtésnek megfelelő módon.
3.16. A szabadvízi strandolás a bányatavakban tilos. A Gólyatábor időtartama alatt a strandolás
egyéb szabad vízben lehetséges, melynek alkalmával körültekintőbben kell eljárni, mint a
mesterségesen épített strandok esetén. Különösen figyelembe kell venni azt, hogy nem kiépített
mederről beszélünk a szabad vizek esetén, ebből következően a víz mélysége, és a meder
talajszerkezete gyakran változik, kiszámíthatatlan. A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében
valamennyi Résztvevő köteles az alábbi szabályokat maradéktalanul betartani:
a) A vízbe fejest ugrani tilos!
b) Aki nem tud úszni csak a part közvetlen közelében tartózkodhat!
c) Felhevült testel vízbe ugrani, menni tilos!
d) Alkoholos, bódult állapotban vízbe menni tilos!

e) A vízben egyedül nem, csak segítségnyújtásra képes személy felügyelete mellett szabad
tartózkodni!
3.17. A gólyák a Gólyatábor területét csak külön engedéllyel, vagy a szervezők által kijelölt kísérővel
hagyhatják el.
3.18. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a szervezők és más résztvevők hang-, és képfelvételeket
készíthetnek, ennek megfelelően a Résztvevők a Gólyatáborban történő részvétellel kifejezetten
hozzájárulnak arcuk, megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez, és közléséhez, azzal, hogy
személyük kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken
annak készítője a Résztvevők tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan,
átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő a Résztvevők relációjában
korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére,
közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére, és
forgalmazására anélkül, hogy a Résztvevők részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene
nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevők nem jogosultak igényt, vagy
követelést támasztani az Egyetemmel, vagy a szervezőkkel szemben.
3.19 Kábítószer a Gólyatábor helyszínére – bármilyen mennyiségben – történő bevitele, tárolása,
értékesítése a Gólyatábor ideje alatt szigorúan tilos. Tilos továbbá a kábítószer fogyasztás a Gólyatábor
ideje alatt, annak teljes területén. A tilalom alkalmazása során nincs megkülönböztetés könnyű és
nehézdrogok között, illetve annak megszegése a Gólyatáborból történő azonnali kizárást vonja maga
után. Amennyiben a Szervezők bármelyike kábítószer fogyasztását tapasztalja a Rendezvény
helyszínén tartózkodó bármely Résztvevőnél, ez az adott Résztvevő azonnali kizárását vonja maga
után. A főszervező kábítószer birtoklásának, vagy fogyasztásának gyanúja miatt átkutathatja vagy
átkutattathatja a gyanúba keveredett személyt, és csomagját. Az eljárás során jelen kell lennie az
érintettnek, a főszervezőnek és legalább egy szervezőnek.
3.20. A Gólyatábor területén a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett
maximális sebesség 10km/óra. Parkolni az esetlegesen kijelölt parkolóhelyeken lehet. A Gólyatábor
helyszínén kijelölt parkoló használata kizárólag saját felelősségre történik, az ott elhelyezett, parkoló
gépjárművekért és a benne elhelyezett tárgyakért sem a szervezők sem az Egyetem semminemű
felelősséget nem vállalnak.
3.21. A Gólyatábor üzemi területén (büfé) kizárólag a főszervező által kijelölt személyek
tartózkodhatnak.
3.22. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Gólyatáborban elérhető szolgáltatások (pl.
kirándulások, sport- és egyéb programok) igénybe vétele kizárólag az igénybe vevő saját felelősségére
történhet, az ilyen szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett
károkért az Egyetemet és a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
3.23. A Gólyatáborban 6:00-tól 18:00-ig tilos 14 V/V%-ot meghaladó alkoholtartalmú italt
fogyasztani. E rendelkezés vonatkozik a Gólyatábor minden programjára és eseményére, helyszíntől
függetlenül (a tábor területén és azon kívül is) illetve minden résztvevőjére (gólyákra és szervezőkre
is).

4. A házirend megsértésének következményei.
(Jelen fejezet alkalmazásában a főszervező alatt a főszervezőt, a Hallgatói Önkormányzat képviselőjét
és az Egyetem Szolgáltató Központja részéről kirendelt közalkalmazottat kell érteni illetve a főszervező
döntése alatt a főszervező, a Hallgatói Önkormányzat képviselője és az Egyetem Kancellária,
Szolgáltatási Igazgatóság részéről kirendelt közalkalmazott együttes döntését kell érteni.)
4.1.
Amennyiben a résztvevő a házirendben foglaltakat megsérti, úgy az eset körülményeinek
mérlegelése alapján a főszervező dönthet úgy, hogy az érintett személyt:
a) figyelmeztetésben részesíti
b) felszólítja a tábor elhagyására
A főszervező döntését nem köteles indokolni.
4.2.

A főszervező a résztvevőt a Gólyatáborból kitilthatja, amennyiben
a) a tábor házirendjét ismételten és súlyosan megszegi
b) más, vagy mások életét testi épségét, egészségét, veszélyeztető megatartást tanúsít
c) amennyiben súlyos jogszabálysértést követ el
d) egyéb, a főszervező szabad mérlegeléséből származó okból.

A főszervező döntését nem köteles indokolni.
4.3.
A főszervező az eset súlyától függően dönthet arról, hogy kezdeményezi az érintett résztvevő
(büntetőjogi, polgári jogi, fegyelmi) felelősségre vonását.
4.4.
felé.

A szabálysértők semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphetnek fel a szervezők

4.5.
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen Házirendben foglaltak be nem tartása esetén a
szükséges jogkövetkezmények levonásáig, legfeljebb annak idejére a főszervező által kijelölt szervező
jogosult az érintett Résztvevő feltartóztatására. A Résztvevők kifejezetten elismerik, hogy a jelen
pontban foglalt intézkedés velük szemben történő esetleges alkalmazása nem minősül a szabadsághoz,
és a mozgáshoz való szabadságuk korlátozásának, vagy megsértésének.

