
 

 

Kedves Újdonsült Károlis Hallgató! 

Gratulálunk a sikeres felvételidhez! Most már Te is a Károli nagy családjának tagja 

vagy. Mielőtt azonban megkezdődik az első egyetemi féléved és beülnél az első előadásra 

vagy aláírnád a neved a katalóguson, van még egy kis és egy nagy élmény számodra!  

A kis élmény nem más, mint a Károli BTK Gólyatalálkozó, ahol lehetőségetek nyílik 

megismerkedni a felsőbb éves szaktársaitokkal, kötetlenül kérdezni tőlük. Illetve a HÖK 

koordinálásával tudtok majd informálódni a beiratkozás és az első tárgyfelvétel menetéről és 

nem utolsósorban a hallgatói életről. Részletes információkért és regisztrációért keressétek a 

HÖK Facebook oldalát. 

A következő nagy esemény pedig nem más, mint a Gólyatábor! A sok éves 

tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a 4 napos, 3 éjszakás rendezvény végig kíséri mindazon 

hallgatók egyetemi éveit, akik részt vesznek e felejthetetlen élményben. Az itt összerakott 

csapatokban köttetett barátságok kitartanak a diplomáig és még azon túl is. A gólyatáborban 

létrejön egy olyan kötelék, amely sokkal könnyebbé és oldottabbá teszi az első félévet, és ez 

mással nem is helyettesíthető. A HÖK csapata évről-évre próbálja felülmúlni az előző évi 

rendezvényt, hogy minél szebb, színesebb élményekkel kezdjék meg a gólyák az első 

szemeszterüket. 

A történet persze nem itt kezdődik, hanem a távoli KREszteros ősi földjén, ahol egy új 

legenda születik… 

A birodalom uralkodó házai vállt-vállnak vetve küzdöttek, miután az érettségi seregei 

áttörték a Falat. Hosszú éjszakába nyúltak a harcok. Mikor úgy tűnt, minden hiába, egy hős 

emelkedett fel, ki leendő királyát védve elhozta a győzelmet. 

Az emberek ünnepeltek, az érettségi fenyegetése véget ért. Fáradt katonák tértek haza 

szerény otthonukba, rég nem látott családok egyesültek. A trónon igazságos király ült, 

békességet hozva népének. De van, amit még ő se láthatott előre, történetünk pedig itt 

kezdődik.  

Egyik nap arra riadt fel a palota, hogy hőn szeretett királyuk köddé vált. Tűvé tették az 

egész országot, észak deres mezeitől dél napsütötte tengerpartjaiig, de sehol se találták.  

 A táborba érkezve a nagy házak vezetőinek bőrébe bújtok és kezdődik a végjáték. Ki 

tudja egyesíteni a népet, és hozza el újra a békét? Melyik ház bizonyul méltónak, hogy 

elnyerje KREszteros uralkodói címét?  Nyár végén mindenre fény derül!    

  



 

 

A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: 

Időpont:  augusztus 29. – szeptember 1. (3 rövid nap, 3 hosszú éjszakával) 

Indulás: 2019. augusztus 29. 9
00

, Déli pályaudvar gyülekező, 9
20

 vonat indulása. 

Kérünk ne felejts el időben gondoskodni a jegyedről! 

Helyszín:  Tata - Ifjúsági tábor (2890, Fáklya u. 4.) 

Ár:  29.900 Ft (mely három éjszakára ágyat (de minek), napi háromszori, a 

fellépőket és a szervezett programok költségeit tartalmazza) Kérünk 

legkésőbb augusztus 28-án iratkozz be az Egyetemre, hogy a táborban 

való részvételed IFA mentes legyen! 

Jelentkezés módja: A jelentkezésed online felületen tudod elküldeni. A jelentkezés linkjét 

megtalálod a gólyatábor hivatalos eseményénél (KRE BTK Gólyatábor 2019), 

valamint a HÖK weblapján. Amennyiben valaki nem rendelkezik Facebook-

profillal annak küldenie kell egy e-mailt a krebtkgt19@gmail.com címre és 

megküldjük az űrlapokat. 

 Felhívjuk figyelmeteket, hogy a jelentkezést csak gmail-fiókkal lehet 

elküldeni! És a tétel is csak annak jelenik meg a Neptunban, aki kitöltötte 

az űrlapot! 

Fizetés módja: Neptun-rendszeren keresztül. A Felvételi leveledben megküldte az illetékes 

Kar a Neptun-kódodat és jelszavadat. Befizetés menete: 

1. lépés: Az egyetem gyűjtőszámlájára kell utalni a pénzt. Számlaszám: 

11705008-20496203-0000000. Közleményben a „NK-Neptun-kód” feliratot 

kell feltüntetni, nyílván a saját kódoddal és mellette a nevet. 

2. lépés: Az egyetem a Neptun-felületedre rakja a befizetett összeget. 

(Pénzügyek fül alatt látható)  

3. lépés: A pénz hozzárendelése a Neptunodhoz nem azonos a tétel 

kifizetésével, így azt neked kell manuálisan elvégezni ugyanezen a felületen.  

A befizetésről a csatolt tájékoztatóban találtok bővebb képes útmutatót. 

Jelentkezési határidő: 2019. Augusztus 10. (szombat) 24
00

 A határidő után benyújtott 

jelentkezéseket sajnos már nem áll módunkban feldolgozni, így 

kérünk titeket, hogy minél hamarabb küldjétek el nekünk a kitöltött 

jelentkezési lapotokat. A jelentkezés lemondására legkésőbb 2019. 

augusztus 12 (hétfő) 8
00

 van lehetőség. Lemondást kizárólag a lenti e-

mail címen fogadunk el. A határidőn túl beérkezett lemondások 

esetében is ki kell fizetni a tábor részvételi díját.  

Befizetési határidő: A jelentkezést követően kérünk benneteket, hogy legkésőbb 

augusztus 21-ig (szerda) 16
00

 rendezzétek a befizetést a Neptunon. 

Felhívjuk figyelmedet, hogy az összeg gyűjtőszámláról való 

feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe. Ahhoz, hogy minden időben 

feldolgozásra kerüljön kérünk minél hamarabb utald el az összeget 

a gyűjtőszámlára!  



 

 

 A tétel kiírása várhatóan augusztus 14-én fog megtörténni, így utána 

lehetséges csak a rendszeren belüli teljesítés. A Neptun rendszer 

üzenetet küld a tétel kiírásáról, kérünk ne felejtsd el beállítani, hogy e-

mailedben is megkapd a Neptun üzeneteit: „Üzenetek” >> 

„Beállítások” >> „Automatikus értesítések” 

  

 Bármely munkanap 16 óráig átutalt összeg a következő munkanap 10 

óráig kerül be a Neptun rendszerbe, ahol befizetést követően a kiírást 

teljesíteni kell. 

Elérhetőségeink:   +36 1 - 872-17-38 

 1088, Budapest, Reviczky u. 4. fsz. 3. 

 krebtkgt19@gmail.com 

 facebook.com/krebtkhok 

(A tábor minden résztvevőjének ajánlott utasbiztosítás kötése, amelyet mindenki egyénileg 

intéz. A szolgáltató nem rendelkezik teljes körű felelősségbiztosítással. A tájékoztatás nem teljes körű, 

kérdéseitekre a választ leghamarabb a krebtkgt19@gmail.com címen kaphatjátok meg. Csak az ott 

adott válasz tekinthető hivatalosnak!) 
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