KEDVES LEENDŐ ELSŐÉVES HALLGATÓ!
Először is szeretnénk gratulálni, hogy 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
bALEK7-t (gólyatábort) szervez, melyre ezúttal szeretettel meghív Téged! A gólyatábor célja,
hogy megkönnyítse a beilleszkedést az új környezetbe, lehetővé tegye a leendő
évfolyamtársakkal való jó kapcsolat kialakítását, megismertesse az UNESCO Szellemi és
Kulturális világörökség oltalma alatt álló több száz éves diákhagyományainkat, és persze, hogy
a tanév beindulása előtt még egyszer felhőtlenül 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: 2020. augusztus 23. - 2020. augusztus 27.
Helye: Miskolc – Egyetemváros
Érkezés: 2020. augusztus 23-án 9-13 óráig várjuk a résztvevőket a Miskolci
Egyetem E/1-es Kollégium előtt
Részvételi díj: 20.000, azaz húszezer Forint, amit átutalással kell befizetni
A szállás: A Miskolci Egyetem E/1 Kollégiumában
Jelentkezési időszak: 2020. július 28. 20:00 óra – 2020. augusztus 16.
!Kérünk Téged, ne hagyd otthon sportos felszerelésed a különböző programokhoz!

!FONTOS!: A befizetéseket 2020. július 28-tól 2020. augusztus 16. – ig van lehetőséged
teljesíteni!
A résztvételi díj magában foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, illetve a különböző
vetélkedők és a rendezvények költségeit.
A díj átutalásához szükséges információk:
•
•
•
•

Bankszámla vezető bank: OTP Bank Nyrt.
Jogosult neve: MESZ AJK
Jogosult számlaszáma: 11734004 - 25979662
Közlemény: Neved és TAJ számod

!FONTOS!: Csak az erre a számlaszámra érkezett befizetéseket tudjuk elfogadni,
amennyiben NEVED és TAJ SZÁMOD is szerepel a befizetési bizonylat megjegyzés
rovatában!
A NÉV NÉLKÜLI vagy POSTAI befizetéseket NEM ÁLL MÓDUNKBAN elfogadni,
illetve visszatéríteni!

!!Amennyiben a koronavírus helyzetre tekintettel a bALEK7, azaz Gólyatábor nem kerülhet
megrendezésre a befizetett részvételi díjak visszautalásra kerülnek, arra a számlaszámra,
amelyről a befizetést kezdeményezték!!
Kérjük részvételi szándékodat elektronikusan is jelezd 2020. augusztus 16-ig az alábbi címen:

hok.ajk.me@gmail.com
1. Az e-mailben feltétlenül mellékeld szkennelve a befizetési bizonylatot, és a 2 db lentebb
található mellékelt nyilatkozatot kitöltve a saját adataiddal.
2. 1db fénykép beszkennelve ez lesz a Pass-on, valamint póló méreted kérlek jelöld meg
számunkra
3. az e-mail tárgya a következő legyen: bALEK7 2020!
Valamint legyetek szívesek elektronikusan is jelentkezni a Miskolci Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának a weboldalán a gólyatábor fül alatt:

JELENTKEZÉSI LAP
Tervezett program:
(A program tájékoztató jellegű, a Szervezők a változtatás jogát fenntartják! A Gólyatáborban mindenki saját
felelősségére vesz részt!)

Augusztus 23. Az érkezés napja
10:00-12:00 Érkezés az E/1 kollégiumhoz, és bejelentkezés, szálláshelyek elfoglalása
13:00- 14:00 Dékáni köszöntő, a Gólyatábor megnyitása
14:00-18:00 Csoportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
18:00-19:00 Vacsora
19:00-22:00 Kocsmatúra az Egyetemváros területén
00:00- Szórakozás a Rockwell Klubban
Augusztus 24. Szakmai nap
07:00-08:30 Ébresztő
08:30-10:00 Reggeli
10:00-11:00 Egyetemi körséta, Egyetemünk bemutatása
11:00-12:30 Szakmai előadások
12:40-13:30 Ebéd
13:30-15:00 Csoportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
15:00-18:00 Csoportvetélkedő
18:00-19:00 Vacsora
19:00-20:00 Rektori köszöntő
20:00-22:00 Koktélparty
00:00- Szórakozás a Rockwell Klubban

Augusztus 25. A Tarcali Kirándulás
07:00-08:00 Ébresztő
08:00-09:30 Reggeli
09:30-15:00 Tarcali kirándulás, borkóstoló, élőzene és csülöklakoma
15:00-16:00 Visszatérés Miskolcra
16:00-19:00 Csoportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
19:00-20:00 Vacsora
20:00-22:00 Kincskeresés
00:00- Szórakozás a Rockwell Klubban
Augusztus 26. Élménynap
07:00-08:30 Ébresztő
08:30-09:30 Reggeli
10:00-14:00 Szervezett Élménynap
14:00-15:00 Ebéd
15:00-18:00 Csoportfoglalkozás a csoportvezetők segítségével
18:00-19:00 Vacsora
19:00-23:00 Csillagtúra
00:00- Szórakozás a Rockwell Klubban
Augusztus 27. A távozás napja
08:00-10:00 Reggeli és kiköltözés a kollégiumból
Hasznos tudnivalók:
Ø A Tiszai Pályaudvarról az Egyetemre vezető út: Miskolc Tiszai pu. bármelyik
villamossal a Centrum (Szinvapark) megállóig, 20-as vagy 12- es busszal az
Egyetemvárosig.
Ø A Búza téri buszpályaudvarról az Egyetemre vezető út: Búza tér 20-as vagy 12-es
busszal az Egyetemi kollégium megállóig.
Ø Az Egyetemvárosban, a vasútállomáson, illetve a buszpályaudvaron a szervezők
csoportjai fogadnak Téged! Bátran menj oda hozzájuk, ők mindenben segítségedre
lesznek!- ezzel kapcsolatban kérjük jelentkezésedkor jelezd számunkra, ha így
érkezel a táborba

Ahhoz, hogy friss információkhoz, juthass, csatlakozz
csoportunkhoz és légy tagja már most a közösségünknek:

a

https://www.facebook.com/groups/600633180879824

facebook

Bővebb információ telefonon:
É Varga Zsófia Kincső– 06 30 458 4882
É Sáfrány Laura– 06 30 270 9022
É Tóth Béla – 06 30 723 7744
vagy az ajkhok@uni-miskolc.hu e-mail címen
A bALEK7 kezdetéig pedig bátran látogass el weboldalunkra:
http://www.mehok.uni-miskolc.hu/ajkhok/ vagy facebook:
https://www.facebook.com/meajkhokofficial/ vagy instagram:
https://www.instagram.com/me_ajk_hok/ oldalunkra.

Nyilatkozat
(Kérjük olvashatóan kitölteni!)

Alulírott kijelentem, hogy aláírásommal hozzájárulok, hogy a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata adataimat 2020. augusztus 23-tól – augusztus 27ig felhasználhassa gólyatábor szervezése céljából.1
Adatok:
Név: ..............................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................................
Lakcím, tartózkodási hely: ...........................................................................................................
Személyigazolvány szám: ...........................................................................................................
A nyilatkozat kitöltésével önkéntes, befolyásmentes és megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásomat adom, hogy az általam rendelkezésre bocsátott rám vonatkozó személyes adataimat
a Miskolci Egyetem, mint adatkezelő a Gólyatábor elnevezésű rendezvény lebonyolítása céljából
kezelje és szükség esetén a megadott elérhetőségemen a rendezvénnyel kapcsolatos információk
megosztása céljából felvegye velem a kapcsolatot. Nyilatkozom, hogy az adatkezelésre vonatkozó
adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem.

Kelt: .............................................
Aláírás: .....................................................
Ezt a nyilatkozatot a gólyatáborra való jelentkezés során kérjük beszkennelve visszaküldeni e-mailben!
1

Az adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
és más jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az adott időszakban bizalmasan kezeltek,
harmadik személynek nem adhatóak ki, és a rendezvény után megsemmisítésre kerülnek.

Nyilatkozat
Alulírott .................................................. kijelentem, hogy a Gólyatáborban (2020. augusztus
23-27.) 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 úgy 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 körűen elfogadtam.
Kelt: .................................................

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

Ezt a nyilatkozatot a gólyatáborra való jelentkezés során kérjük beszkennelve visszaküldeni e-mailben!

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gólyatáborának
HÁZIRENDJE
1. Általános rendelkezések
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, felügyelő) a Gólyatábor teljes ideje alatt.
(2) A Gólyatábor területét a Miskolci Egyetem Campusa (Egyetemváros), valamint a
Főszervezők által kijelölt terület képezi.
(3) A Gólyatábor ideje 2020. augusztus 23. (vasárnap) – 2020. augusztus 27. (csütörtök) közötti
időszak.

2. Értelmező rendelkezések
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 működő
Szociális- és Ösztöndíj Bizottság, valamint a Kollégiumi Bizottság.
2. Szervező: a szervezői feladatok ellátására pályázatot benyújtó, 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: bALEKHÉT): A Miskolci Egyetem Szervezeti 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. Felügyelő: A bALEKHÉT lebonyolításáért felelős Szervezeti egység által megbízott
személy, aki a bALEKHÉT biztonságáért vállal felelősséget.
6. bALEKHÉT résztvevője: az a személy, aki a megfelelő eljárást követően a részvételi díjat
befizette és erről a szervezőktől a visszaigazolást megkapta (e-mailen vagy telefonon).
Résztvevő lehet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, illetve a
Főszervezők által vendégként meghívott személyek. Minden résztvevő személyéről - az erre
külön meghatározott eljárás keretében – a Főszervezők döntenek.

I.

Fejezet – A résztvétel

4.§ A bALEKHÉTen történő résztvétel feltétele a sikeres felvételt követően a részvételi díj
befizetése az előre meghatározott módon. A befizetett részvételi díjat a befizetést követően –
különös méltánylást érdemlő, igazolt eset kivételével – visszatéríteni nem lehet.
5.§ (1) A bALEKHÉT területén kizárólag a Főszervezők, a részt vevők és a Főszervezők által
meghívott vendégek, valamint a Felügyelők tartózkodhatnak.

(2) A tartózkodás feltételeként – a Főszervezők által a regisztrációnál átnyújtott - 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 bALEKHÉT résztvevői saját értékeikért, személyes, valamint erkölcsi biztonságukért
maguk felelnek. A bALEKHÉT területén 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, új pszichoaktív anyag,
vagy más bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a bALEKHÉT területére nem
léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak.
10.§ (1) A bALEKHÉT 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) Rendkívüli eset bekövetkezése esetén – tűz, földrengés és más természeti katasztrófa, egyéb
körülmény – az utasítás adók utasításait végre kell hajtani, annak megtagadására semmilyen
körülmények között nincs lehetőség.
11.§ A résztvétel során keletkezett károkról, balesetekről és egyéb ilyen vagy hasonló
következménnyel járó helyzetről a résztvevő haladéktalanul köteles figyelmeztetni és arról
tájékoztatást nyújtani a Főszervezőnek, valamint a helyszínen lévő szervezőnek.
12.§ A Campus területének, 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 készül, amelyek felhasználására a hatályos
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
14.§ (1) A bALEKHÉTEN tilos minden kábítószer, új pszichoaktív anyag és egyéb bódító
hatású anyag fogyasztása, birtoklása és terjesztése, valamint szúró és vágó eszköz, lőfegyver
vagy annak utánzatának behozatala és birtoklása.
(2) A bALEKHÉT területén dohányozni csak az arra kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges.
(3) A bALEKHÉTEN a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy kizárólag a szülői
felügyeleti jogot gyakorló személy engedélyével vehet részt. Ezen személyeket
megkülönböztetjük.
II. Fejezet - A Házirend megsértése
15.§ (1) Aki e Házirend rendelkezéseit megsérti, úgy az eset körülményeinek mérlegelése
alapján a főszervező dönthet úgy, hogy az érintett személyt:
1. a) Szóbeli figyelmeztetésben részesíti,
2. b) Írásbeli figyelmeztetésben részesíti,
3. c) Felszólítja a tábor elhagyására.
15.§ (2) A főszervező a résztvevőt köteles a táborból kitiltani, amennyiben
1. a) e Szabályzat vagy a vonatkozó Házirend rendelkezéseit ismételten és súlyosan
megszegi,

2. b) más, vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető magatartást tanúsít,
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
nélkül, legkésőbb a Gólyatábor zárónapját követő 3 napon belül a Főszervezőnél írásban
panasszal élhet.
(2) A panasz érdemi elbírálására a Főszervező késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz
benyújtásától számított 8 napon belül köteles.
(3) A Főszervező által meghozott panaszt elbíráló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
3. Záró rendelkezések
17.§ (1) A Főszervezők kötelesek a Házirendet a bALEKHÉT előtt megismerhetővé tenni,
valamint annak teljes ideje alatt megismerhetővé tenni, azt kifüggeszteni.
(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 érvényesülnek a Magyarországon hatályos
jogszabályok.
(4) Jelen házirend 2020. augusztus 22-én lép hatályba.

HÖK elnöki köszöntő
Tisztelt felvételt nyert Hallgató, kedves Elsőéves!
Először is engedjétek meg, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatának Elnökeként gratuláljak a sikeres felvételidhez, köszöntelek a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Valószínűleg számos érzés kavarog most benned és
számtalan még megválaszolatlan kérdésed van. Egy kérdésre biztos választ tudok adni
számodra életed egyik legjobb döntését hoztad, amikor a Miskolci Egyetemet, ezen belül pedig
az Állam- és Jogtudományi Kart választottad.
Az elkövetkező évek, amelyeket itt töltesz majd életed legszebb évei lesznek, számos új baráttal
és élménnyel. Ezekhez az első és talán legmeghatározóbb lépés a Gólyatábor, vagyis, ahogy
azt a Miskolci Egyetemen hívjuk a bALEKHÉT. Ezért ezúton is szeretnélek meghívni és
buzdítani, hogy amennyiben teheted gyere el, hiszem már itt megismerheted új
évfolyamtársaid, a felsőbb éves hallgatókat és az egyedülálló Selmeci Diákhagyományokat.
A bALEKHÉT folyamán számos olyan új élményre és barátságra tehetsz szert, melyek
egyetemi éveid alatt végig kísérnek majd. Ezentúl megismerkedhetsz a már említett felsőbb
éves hallgatókkal is akik később számos dologban segítségedre lehetnek, mind tanulmányaid,
mint az egyetemi élet egyéb területein.
Biztos vagyok benne, hogy tanulmányaid méltó folytatása lesz a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara, eddigi kitartó munkáddal már bizonyítottad, hogy köztünk a helyed.
Campusunk több százéves hagyományrendszeren alapszik, melynek remélem hamarosan Te is
részese leszel.
Az elkövetkezendő évekhez sok sikert és kitartást kívánok!
Üdvözlettel,
Varga Zsófia Kincső
Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
Elnök

Valéta elnöki köszöntő
Tisztelt felvételt nyert hallgató, kedves leendő elsőéves!
Engedd meg, hogy én is gratulálhassak a Valéta Bizottság nevében a sikeres érettségi
vizsgádhoz és felvételedhez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karára.
Szívből gratulálunk ahhoz, hogy a nem mindennapi érettségi vizsgát még a veszélyhelyzet ellenére is
ilyen sikerekkel teljesítetted. Mikor e levelemet olvasod, már biztos lehetsz abban, hogy sikerült, egy
lépéssel közelebb jutottál az álmaidhoz. Méltán mondják azt, hogy az elkövetkező évek lesznek a
legfontosabbak és legmeghatározóbbak az életedben. Hiszen innen már csak egy lépés a felnőtté válás.
Azonban biztosíthatlak arról, hogy a legmegfelelőbb helyet választottad. Engedd meg, hogy
eloszlassam a felmerült kételyeidet, mert igenis, jól választottál! Amellett, hogy az ország egyik
legszínvonalasabb Jogi Karán tanulhatsz, a legkiemelkedőbb oktatói gárda lesz segítségedre valamint
abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy az országban egy csaknem egyedülálló hagyományrendszer
részesévé válhatsz.
De mi is az a Valéta bizottság? Miért köszönthetlek én téged az elsők között? Egész
campusunkat átitatja a történelem, a beleszőtt hagyományoknak mi részesei vagyunk megtartjuk és
védelmezzük őket. Ezek a diákhagyományok biztonságot és segítséget jelentenek, hiszen ezért
alakultak. Miattad is alakultak! Azért, hogy egy elsőévesnek is legyen kihez fordulnia, kire felnéznie,
támaszkodnia. A Miskolci Egyetem élete, és atmoszférája szorosan összeköthető az 1735-ben
Selmecbányán alapított Akadémia hagyományaival, hiszen az Egyetem ezen intézmény jogutódjaként
hűen őrzi annak emlékét, értékét, s szellemét. Egyedülálló hagyományaink az UNESCO világörökség
részét képezik.
Akár te is részese lehetsz az örökségünknek, te is érezheted a hatását. Hiszen megannyi új
emberrel találkozhatsz, barátkozhatsz, ismerkedhetsz, kapcsolatokat építhetsz s mindezt úgy, hogy
közben tanulhatsz és szórakozhatsz hisz számtalan ember lesz segítségedre. Egy lehengerlő közösség
tagja lehetsz és ez az, amiért olyan különleges a Miskolci Egyetem. S ez az amiért kiemelkedik a többi
közül.
Ezekkel a hagyományokkal már a gólyatáborban is megismerkedhetsz és már az első nap
elteltével tudni fogod mit jelent az a. betű a nevünk mögött és mindenki tudni fogja mire gondolsz
mikor Jó szerencsét! köszönsz. A gólyatáborban, amely nálunk bALEK7, megismerkedhetsz a
campusunkkal, kialakíthatod az új kapcsolataidat és méltóképpen kezdheted el egyetemi
tanulmányaidat. Hatalmas előnnyel indulsz majd az első napodon, hiszen megannyi ismerős arc fog
majd mosolyogni rád.
Jó szívvel ajánlom a részvételt hiszen a nyár utolsó és a jelenlegi helyzetre való tekintettel talán
egyetlen igazi önfeledt szórakozása. Őszintén remélem a bALEKHÉT-en lesz szerencsénk találkozni!
Végezetül pedig engedd meg, hogy egyetemünk és karunk hivatalos, ősi köszönésével zárjam
köszöntőmet!
Jó szerencsét! Igazságot a jogásznak!

Baráti üdvözlettel,
Ignéczi Dóra a. KiskutyaMészáros
ME-ÁJK Valéta elnök

