
HÁZIREND

A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt 
nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt 
megismerkedjenek az egyetemi és kari hagyományokkal, szokásokkal, tájékoztatást 
kapjanak a tanulmányokkal kapcsolatos fontosabb információkról, segítse az 
integrációjukat az egyetemi és kari hallgatói közösségbe. 

1. Általános rendelkezések

1.1.A Házirend személyi hatálya az Orientációs Napokon megjelenő minden 
személyre kiterjed, így különösen a gólyákra, az Orientációs Napok 
szervezésében, lebonyolításában részt vevő személyekre és a szolgáltatókra 
(biztonsági és egészségügyi szolgálat, büfé, fellépő, meghívott vendég), valamint 
a velük munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatott személyekre és az Orientációs Napok (külsős) látogatóira.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed 
ki.  

1.3.A Házirendet az Orientációs Napok minden helyszínén és annak közvetlen 
környezetében be kell tartani és tartatni, így különösen az ELTE ÁJK 
épületeiben, az Egyetem téri rendezvényen, valamint az Orientációs Napok 
helyéül szolgáló vendéglátóhelyeken és más külső helyszíneken.

2. Az Orientációs Napokon való részvétel feltételei

2.1.Az Orientációs Napok zártkörű rendezvény, amelyen a gólyák mellett az 
oktatómentorok, a diákmentorok, az Orientációs Napok szervezői (2.2. a) pont), 
a diáksegítők, az ON felelős szervezője által jóváhagyott, meghívott vendégek és 
a Dékán által jóváhagyott más személyek vehetnek részt. 

2.2.Az Orientációs Napok lebonyolításában az alábbi személyek vesznek részt::
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a) az ON felelős szervezője és helyettesei
b) az oktatómentorok
c) a diákmentorok
d) a diáksegítők
e) szolgáltatók
f) meghívott vendégek.

 
2.3.A gólyák az előzetesen leadott jelentkezésük alapján jogosultak az Orientáció 

Napokon részt venni.

2.4.Az Orientációs Napokon való részvételi jogosultság igazolására a szervezők a 
2.1. – 2.2. pontokban meghatározott csoportok (továbbiakban együtt: résztvevők) 
számára külön azonosítót (nyakba akasztható névkártyát) biztosítanak. Az 
Orientációs Napok idején az ELTE ÁJK épületeibe csak az erre jogosultak 
léphetnek be.

2.5.Az Orientációs Napokra való megérkezéskor a gólyákat regisztrálni szükséges. A 
regisztrációkor a személyazonosság igazolása mellett alábbi dokumentumok 
kitöltése szükséges: 

a) regisztrációs lap, annak aláírása 
b) a gólyacsomag átvételét igazoló nyilatkozat.

3. Az Orientációs Napokon résztvevők jogai és kötelezettsége

3.1.Az Orientációs Napok lebonyolításáért az ON felelős szervezője, dr. Képessy 
Imre tanársegéd felelős. A HÖK által szervezett rendezvényekért, valamint 
azokon a Házirend és Magyarország jogszabályainak betartásáért a HÖK elnöke 
felelős. 

3.2.Az Orientációs Napokon részt vevő valamennyi személy köteles a 
jogszabályokban, az intézményi szabályzatokban, a jelen házirendben foglaltakat 
betartani, az ON felelős szervezője – akár a helyettesei vagy az oktatói mentorok 
útján közvetített – utasításainak eleget tenni. A HÖK rendezvényein a HÖK 
elnöke utasítja a rendezvényeik szervezőit, munkatársait, résztvevőit.

3.3.Az Orientációs Napokon résztvevők kötelesek az Orientációs Napokon való 
tartózkodásuk igazolása céljából a 2.4. pontban meghatározott azonosítót 
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folyamatosan maguknál tartani, látható helyen viselni, a szervezők és 
szolgáltatók kérése esetén azt bemutatni.

3.4. Az Orientációs Napok területére alkoholt behozni szigorúan tilos. 

3.5.Az Orientációs Napok területére tilos a hatályos jogszabályok által tiltott 
anyagokat, eszközöket bevinni, illetve ott tartani. 

3.6.Az Orientációs Napok területére tilos a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott, 
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni, vagy ott tartani.

3.7.A résztvevő köteles az akut, állandó vagy időszakos betegségeit, allergiáját 
oktató- és diákmentorával közölni, és az arra vonatkozó gyógyszerezési 
útmutatást nyomtatott formában az Orientációs Napokra való belépéskor átadni. 

3.8.Lázas, fertőző betegségben szenvedő, sérült/nyílt sebfelületű személyek, 
kábítószer vagy egyéb bódító hatású szer hatása alatt álló személyek az 
Orientációs Napok területére nem léphetnek be, illetve ott nem tartózkodhatnak.

3.9.A személyi sérüléssel járó baleset bekövetkezésekor a rendezvényt felügyelő 
orvost és a szervezőket – amennyiben a sérülés súlya indokolja, a mentőket – 
haladéktalanul értesíteni kell. Lehetőségeihez mérten a sérült ellátásáról és 
további szükséges teendőkről (pl: mentő hívása) a rendezvényt felügyelő orvos 
köteles gondoskodni.

3.10. Egészségügyi veszélyhelyzet esetén a mentőket és a szervezőket 
haladéktalanul értesíteni kell.

3.11. Napközben (06:00 és 20:00 óra között) alkoholt fogyasztani a Szenátus által 
elfogadott Gólyatáborok és orientációs napok szervezési keretei c. dokumentum 
alapján szigorúan tilos. 

3.12. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. A szabályt megszegő 
résztvevőt a felelős szervező az Orientációs Napokról kizárhatja.

3.13. A szervezői területekre csak a 2.2. a-f) pontokban megjelölt személyek 
léphetnek be.
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3.14. Az Orientációs Napok területén nyílt láng használata szigorúan tilos. 

3.15. Tűz észlelése esetén azonnal értesíteni kell a szervezőket, és haladéktalanul 
meg kell kezdeni az oltást a tűzvédelmi szabályzatban leírt módon. Szükség 
esetén értesíteni kell a tűzoltókat (112 telefonszámon).

3.16. Minden résztvevő köteles a rendelkezésére bocsátott vagy használatába adott 
vagyontárgyakat, berendezéseket rendeltetésszerűen használni és megóvni. 

3.17. Az Orientációs Napok résztvevői ingóságaikat saját felelősségükre hozzák be 
az Orientációs Napok területére, az ingóságokért az Orientációs Napok 
üzemeltetője, illetve a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

3.18. Az Orientációs Napok valamennyi résztvevője felelős a rendezvény 
helyszínének tisztaságáért. A hulladékot az erre kijelölt helyen kell és szabad 
elhelyezni, lehetőség szerint a szelektív gyűjtésnek megfelelő módon.

3.19. Az Orientációs Napok résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy az Orientációs 
Napok szervezőinek és a programon résztvevő más szervezetek hivatalos 
fotósa(i) felvételeket készítsen(ek) róluk az egyetem részére, és tudomásul 
veszik, hogy az ELTE ÁJK által is jóváhagyott képek és felvételek a hazai és 
külföldi sajtóban, médiumokban és az ELTE ÁJK ismertető anyagaiban 
megjelenhetnek. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a 
beleegyezésével nevesíthető.

4. A házirend megsértésének következményei

4.1. Amennyiben a résztvevő a házirendben foglaltakat megsérti, úgy az eset 
körülményeinek mérlegelése alapján az ON felelős szervezője dönthet úgy, 
hogy az érintett személyt:

a) figyelmeztetésben részesíti;
b) felszólítja az Orientációs Napok elhagyására.

4.2. Az ON felelős szervezője a résztvevőt köteles az Orientációs Napokról kitiltani, 
amennyiben a résztvevő

a) az Orientációs Napok házirendjét ismételten és súlyosan megszegi;

4



b) más vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető 
magatartást tanúsít; 
c) amennyiben súlyos jogszabálysértést követ el. 

4.3. Az ON felelős szervezője az eset súlyától függően dönthet arról, hogy 
kezdeményezi az érintett résztvevő felelősségre vonását.

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

Budapest, 2022. július 15.

     Dr. Képessy Imre s.k. Dr. Sonnevend Pál s.k.
főszervező Dékán

    ELTE ÁJK ELTE ÁJK
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