
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kedves Elsőéves Hallgatónk! 

 
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata nevében gratulálok ahhoz, hogy sikeresen felvételt nyertél 
a Debreceni Egyetemre! Ezennel szeretettel meghívlak Téged a Debreceni Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának gólyatáboraiba, amelyeket Debrecenben, az egyetem területén rendezünk meg, 

betartva a jelen helyzetben szükséges óvintézkedéseket. 

 

A jelentkezésed során büntetőjogi felelősséged tudatában nyilatkoznod kell arról, hogy a gólyatábor kezdő 

napját megelőző 14 napban nem tartózkodtál külföldön. Ezt a nyilatkozatodat a gólyatábori beköltözéskor 

írásban is meg kell erősítened. Amennyiben a gólyatábor kezdő napját megelőző 14 napban külföldön 

tartózkodtál, akkor a gólyatáborban nem vehetsz részt. Külföldi tartózkodásnak minősül minden 

határátlépéssel járó tevékenység, akkor is, ha adott napon belül haza is jöttél, függetlenül attól, hogy zöld, 

sárga, vagy pirossal jelzett országban jártál. Amennyiben valótlan nyilatkozatot teszel, sajnos nincs 

mérlegelési lehetőségünk, a hatóságokhoz kell fordulnunk. 

 

A fentiek értelmében sajnálatos módon idén a határon túlról érkező hallgatóknak nem tudjuk biztosítani a 

gólyatábori részvételt, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolják, hogy Magyarországon tartózkodtak a tábort 

megelőző két hétben. 

 

A gólyatáborokat az alábbi időpontokban a felsorolt karok hallgatói részére rendezzük meg: 

 

2020.  augusztus 23.  és augusztus 26.  között: 

 Kossuth Lajos Kollégium I-II.:  ÁOK, EK, FOK, GYTK, NK 

 Kossuth Lajos Kollégium III.:  TTK, ZK 

 

2020.  augusztus  28.  és augusztus 31.  között: 

 Kossuth Lajos Kollégium I-II.:  ÁJK, MK 

 Kossuth Lajos Kollégium III.:  BTK 

 

2020.  szeptember  02. és szeptember  05.  között: 

 Kossuth Lajos Kollégium I-II.: GYGYK, IK, MÉK 

 Kossuth Lajos Kollégium III.: GTK 

 

A jelenleg is érvényben lévő járványügyi szabályozás (a Kormány 285/2020. (VI.17.) számú, a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló rendelete) értelmében minden zenés-táncos rendezvényt csak 

500 fő alatt lehet megtartani, ezért a gólyatábori turnusokat is ekkora létszámmal tervezzük. A Kossuth Lajos 

Kollégiumok épületei elhelyezkedésének és egyéb építészeti adottságaiknak köszönhetően teljes mértékben 

alkalmasak arra, hogy egy időpontban két 500-500 fős gólyatábor úgy kerüljön bennük és a hozzájuk tartozó 

rendezvénytereken lebonyolításra, hogy a két táborban részt vevők egymással semmilyen formában ne 

találkozzanak. 

 

Itt köttetnek az életre szóló barátságok, innen indul az egyetemi élet, ez a kezdetek kezdete! Itt tanulod meg, 

hogyan kell az egyetemen boldogulni, bevezetünk a tanulmányi rendszer, a zárthelyik, a vizsgák rejtelmeibe és 

segítünk beiratkozni. Vendégeink lesznek: egyetemi és kari vezetők, oktatók, valamint a tanulmányi osztályok 

munkatársai esténként pedig zenés-táncos mulatságokkal várunk benneteket. 

 

Keress minket a facebookon, a DEHÖK Gólyatáborok 2020 címen. 

 

Számunka elsődleges szempont minden hallgatótársunk és családtagjaik egészségének megőrzése, ezért, 

amennyiben a járványhelyzet kedvezőtlen irányba változik, úgy a gólyatáborokat nem rendezzük meg. 

Természetesen ebben az esetben a befizetett részvételi díjak maradéktalanul visszafizetésre kerülnek. 

 

A pontos programtervet a jelentkezést követően a résztvevők számára küldjük el. 

 

Ha szeretnél eljönni a táborba, kérlek, az alábbiak szerint jelentkezz: 

 

1. Online jelentkezési felület kitöltése http://dehok.unideb.hu/felhivasok/golyatabor-jelentkezes/ oldalon. 

A jelentkezéshez szükséges adatok megadása után a rendszer az e-mail címedre egy PDF fájlt küld, amelyet kérjük, 

hogy nyomtass ki és írd alá. 

http://dehok.unideb.hu/felhivasok/golyatabor-jelentkezes/


 

 

2. A 24.500.- Ft összegű részvételi díjat utald át a Debreceni Campus NP KH Kft. 11600006-00000000-

22281005 bankszámlaszámára. A közlemény rovatba feltétlen írd bele a nevedet és a születési dátumodat!  

Amennyiben nincs rá lehetőséged vagy nem az utalást választanád, akkor a részvételi díjat postai utalványon is 

feladhatod a DE HÖK Titkárság részére a „4010 Debrecen, Postafiók 77. - DE HÖK Gólyatábor” címre. 

A gólyatábor részvételi díja tartalmazza a napi 3 étkezést, a szállást, a pólót, valamint a programokon való 

részvételt. 

3. A jelentkezéshez szükséges továbbá két darab igazolványkép, melyek hátuljára kérjük írd rá a neved és a 

NEPTUN kódod. 

4. A kinyomtatott, aláírt jelentkezési lapot, a két igazolványképet és az átutalási/befizetési bizonylat 

másolatát küldd el nekünk az alábbi címre: 

Debreceni Egyetem, 4010 Debrecen, Postafiók 77. - DE HÖK Gólyatábor 

A jelentkezési határidő (a postára adás dátuma): 2020. augusztus 14. (péntek) 

 

Amennyiben bármilyen kérdésed adódna, fordulj bizalommal a kari HÖK elnökökhöz: 

 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Szabó István +36-30-563-1493 

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Nagy Róbert +36-30-266-5178 

Bölcsészettudományi Kar (BTK) Papp Dániel +36-30-194-8974 

Egészségügyi Kar (EK) Kocsis Dániel +36-30-568-4063 

Fogorvostudományi Kar (FOK) Szabó Ágnes +36-70-944-5351 

Gazdaságtudományi Kar (GTK) Váradi Norbert +36-30-447-1377 

Gazdaságtudományi Kar (GTK) 

Szolnok Campus 
Kövesdi Bence +36-30-463-6824 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 

Kar (GYGYK) 
Török Ádám +36-30-382-2036 

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) Fehér Fanni +36-20-539-0890 

Informatikai Kar (IK) Kiss Bence +36-30-599-6284 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 
Hegedűs Tibor +36-30-839-0879 

Műszaki Kar (MK) Bihari Máté +36-70-984-5329 

Népegészségügyi Kar (NK) Biró Hédi +36-30-889-8499 

Természettudományi és Technológiai 

Kar (TTK) 
Nagy Péter +36-20-773-9983 

Zeneművészeti Kar (ZK) Varga Krisztián +36-20-233-4274 

 

Szeretettel várunk a gólyatáborban! 

 

Debrecen, 2020. július 31. 

 

Üdvözlettel: 

 Csont István 

 elnök 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


