5. számú melléklet
Szabályzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai által szervezett gólyatáborokkal
kapcsolatos eljárásrendről és a felelősségi kérdésekről
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a beiratkozó hallgatók
integrálását célzó eseményként a gólyatáborok megtartását, mind a hallgatói élet színessé
tétele és a táborok közösségerősítő funkciója, mind annak tájékoztatási funkciója okán, ezért
megalkotja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai által szervezett gólyatáborokkal
kapcsolatos eljárásrendről és a felelősségi kérdésekről szóló szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat).
Alapelvek
1. §
(1) Az Egyetemen a gólyatáborokat kari szinten lehet megszervezni. A Karok egymással
közösen is szervezhetnek gólyatábort.
(2) A gólyatáborok előkészítése, szervezése és lebonyolítása során a Kar dékánja és az
oktatási rektorhelyettes a kari hallgatói önkormányzat elnökétől bármikor tájékoztatást
kérhet. A Kar hallgatói önkormányzatának elnöke a tájékoztatás kérésre haladéktalanul
köteles írásban választ adni.
(3) Az Egyetemen a gólyatáborok technikai megszervezése és lebonyolítása az Egyetem által
megbízott gazdasági társaság feladata és felelőssége a kari hallgatói önkormányzat
iránymutatásai alapján.
A gólyatáborok szervezésének előkészületei
2. §
(1) A gólyatáborok szervezése során a kari hallgatói önkormányzatok kötelesek egy
megvalósítási tervet készíteni, amelyet jóváhagyás céljából a kari dékánnak és az oktatási
rektorhelyettesnek be kell mutatni legkésőbb a gólyatábor tervezett időpontja előtt két
hónappal. A Kar dékánja és az oktatási rektorhelyettes a megvalósítási terv
jóváhagyásáról, illetve az esetleges kiegészítésére, módosítására irányuló javaslatáról a
kari hallgatói önkormányzat elnökét egy héten belül tájékoztatja.
(2) A megvalósítási tervben ki kell térni különösen az alábbiakra:
a)

a gólyatábor helyszíne, kezdő és befejező időpontja,

b) a gólyatábor pontos idő- és programterve,
c)

a gólyatábor szervezéséért felelős hallgató neve, telefonos és e-mailes elérhetősége,

d) a gólyatáborok programjairól készített rövid 3-5 mondatos bemutató leírás,
e)

a gólyatáborok költségvetése,

f)

a gólyatáborban szervezőként résztvevő hallgatók neve, telefon és e-mail
elérhetősége,

g) a gólyatáborban szervezőként részt vevő, hallgatói jogviszonyban nem álló
személyek neve, telefon és e-mail elérhetősége,

h) a gólyatáborban részt vevő hallgatók biztonságáért felelős személy neve, telefon és
e-mail elérhetősége.
(3) A kari hallgatói önkormányzat elnöke köteles beszerezni az érintett személyek
beleegyezését személyes adataik továbbításához. A jóváhagyott megvalósítási tervben
szereplő személyes adatokat egy évik őrzik meg, ezt követően megsemmisítik. A
megvalósítási terv egyéb részének megőrzéséről az iratkezelés általános szabályai szerint
gondoskodni kell.
A gólyatáborok megvalósításával kapcsolatos főbb rendelkezések
3. §
(1) Az Egyetemen gólyatábort kizárólag az illetékes Kar dékánja és az oktatási
rektorhelyettes által jóváhagyott megvalósítási terv alapján lehet megszervezni.
(2) A szervezés során a jóváhagyott megvalósítási terv keretei között a gólyatáborban
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az oktatási rektorhelyettes jogosult szerződést
kötni. A gólyatáborok bevételét képezheti különösen:
a)

az EHÖK által rendelkezésre bocsátott költségvetési keret,

b) az érintett kar által rendelkezésre bocsátott költségvetési keret,
c)

a részvételi díjakból befolyó saját bevétel,

d) szponzori és egyéb támogatások.
(3) A gólyatáborok lebonyolítása során biztosítani kell a táborokban résztvevő hallgatók
megfelelő szállását és élelmezését.
(4) A gólyatáborok lebonyolítása során lehetőséget kell biztosítani az Egyetem, az érintett
Karok, illetve a képzések, továbbá az Egyetem és a Karok által nyújtott szolgáltatások
részletes bemutatására.
(5) A gólyatáborban a közösségépítés érdekében lebonyolított programok, közösségi, illetve
csoportos játékok, vetélkedők szervezése során garantálni kell a résztvevők biztonságát,
emberi méltóságát. Az ilyen programokon történő részvételt kötelezővé tenni nem lehet,
azokat a beiratkozás előtt álló hallgatókat, akik valamely programon nem kívánnak részt
venni, emiatt hátrány nem érheti.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben írtakat a szervezők közül bárki megszegi, az a személy,
aki ezt észleli, illetve akinek a sérelmére az (5) bekezdést sértő cselekményt elkövették,
ezt jogosult és köteles jelezni az adott gólyatábor szervezéséért felelős személynek, aki a
bejelentést követően köteles azonnal kivizsgálni az esetet, és az Egyetem szabályzatai,
illetve a hatályos magyar jogszabályok alapján a megfelelően eljárni. Amennyiben a
gólyatáborban résztvevő bármely személy részéről megállapítható, hogy nem a
gólyatábor házirendjének megfelelően vagy az (5) bekezdésben foglaltak szerint járt el,
de súlyosabb cselekmény nem történt, a gólyatábor szervezéséért felelős személy az
érintett gólyatáborban való részvételét megszakíthatja és felszólíthatja a gólyatábor
elhagyására.
(7) A gólyatábor elhagyására felszólított résztvevő köteles elhagyni a tábor területét a
felszólítástól számított 8 órán belül. Ennek megszegése esetén vele szemben fegyelmi
eljárás indításának van helye.
(8) Amennyiben az (5) bekezdést sértő cselekmény elkövetését bejelentő résztvevő
bejelentését a gólyatábor szervezéséért felelős személy nem vizsgálja ki, a bejelentő a
Kar dékánjához vagy az oktatási rektorhelyetteshez fordulhat, aki köteles a bejelentéstől

számított 5 munkanapon belül kivizsgálni az esetet, és a (6) bekezdésben meghatározott
döntéseket meghozni.
A gólyatáborok lezárását követő rendelkezések
4. §
A gólyatábor lebonyolítását követően a kari hallgatói önkormányzat elnöke köteles
írásbeli beszámolót készíteni a Kar dékánja és az oktatási rektorhelyettes részére. Az
írásbeli beszámolónak tartalmaznia kell különösen:
a)

a gólyatáborban történtek szöveges értékelését,

b) a gólyatáborban tapasztalt pozitív, jó gyakorlatokat,
c)

a gólyatáborban történt esetleges problémás esetek bemutatását, és azok
megoldására tett intézkedéseket.
Záró rendelkezések
5. §

(1) A Szabályzatot a kari HÖK honlapján közzé kell tenni. A Szabályzat közzétételéről és
folyamatos megismerhetőségéről a kari HÖK elnöke intézkedik.
(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karai által szervezett gólyatáborokkal kapcsolatos
eljárásrendről és a felelősségi kérdésekről szóló Szabályzatot az EHÖK Küldöttgyűlés
14/2015. (V. 12.) számú határozatával elfogadta.

