
Gólyatáborok: Hogyan fogadják a jövő értelmiségét az egyetemek és főiskolák? 
 

Az egyetemekre kerülő fiatalság a jövendő generáció értelmisége, a jövő kutatói, tudósai, 
mérnökei, orvosai, tanárai, tehát nagyon nem mellékes, hogy ezeket a fiatalokat hogyan 
fogadják az egyetemek és főiskolák, melyek lesznek az első élmények egyetemi életük 
kezdetén! 
 
Normálisan gondolkodva azt hihetnénk, hogy az egyetemek mindent megtesznek azért, hogy 
az elsős hallgatók a Gólyatáborokban eltöltött idő alatt képet kapjanak arról, hogy milyen 
nagy feladat áll előttük, milyen komoly tanulással, szorgalommal és kitartással juthatnak el a 
diplomáig.  
 
De nem erről van szó sajnos. Az elmúlt években, évtizedekben, a Gólyatáborokban 
szervezetten részegségig itatták a fiatalokat, megalázó játékokat játszattak velük, gyalázatos 
szövegeket kellett énekelniük és mindezt a Hallgatói Önkormányzatok által kiválasztott felsős 
diákok irányításával.  
 

Egy saját tapasztalat 
 
Némiképp érintett vagyok Gólyatábor témában. Vagy inkább úgy mondom két éve 
megérintett ez a téma. Csopakon nyaraltam és augusztus 20-án békésen sétálva a község 
főutcáján valami furcsa, nagyon oda nem illő hang ütötte meg a fülemet. Valaki egy 
hangszóróba üvöltözött válogatott trágárságokat, mintha sietésre biztatna valakit, vagy 
valakiket. Aztán a forduló után az alábbi kép tárult a szemem elé. 
 

 

 
 
 
Hosszú sorban táskákat cipelő fiatalok 
vonultak, a sor elején és végén pedig két 
idősebb férfi üvöltözött velük kézi 
megafonba ordibálva. Látszólag ok nélkül, 
de folyamatosan, az elképzelhető legalpáribb 
stílusban káromkodva.  
 
 

 
Alig vártam, hogy beérjek az üdülőbe, hogy megkérdezzem a gondnokot, hogy miféle 
társaság vonul át Csopakon, kik ezek és hova mennek. A gondnok csak legyintett: Valami 
egyetemi gólyatábor van itt minden évben. Hangoskodnak, részegségig itatják a fiatalokat, 
válogatott trágár énekekre tanítják őket, a lányokról meg levetetik a ruhát.  
 
Néztem egy nagyot, aztán a nyaralás után utánanéztem a dolognak. Kiderült, hogy a BME 
egyik kari gólyatábora volt ott Csopakon. Magam is a BME-re jártam, így kétszeresen is 
érintett a dolog. Annyira, hogy írtam egy felháborodott levelet a kar Dékáni Hivatalának. 
Válasz nem érkezett. Egy ideig még járt a dolog az eszembe, ha beszéltem BME oktatókkal 
néha megemlítettem nekik a dolgot, némelyikük hajmeresztő dolgokat mesélt a Hallgatói 
Önkormányzat (HÖK) szervezte évközi egyetemi bulikról, így láttam, hogy tisztában vannak 
a helyzettel, lassan elhalványult bennem is a csopaki tapasztalat.  
 



Az elmúlt év februárjában nagy feltűnést keltett, hogy az ELTE BTK Hallgatói 
Önkormányzata éveken át listázta a gólyatáborba jelentkezőket. Világnézetük, 
pártszimpátiájuk, felekezeti hátterük és vélt származásuk alapján jellemezték az új 
hallgatókat. De a listákban szerepeltek a gólya lányok külsejére és elképzelt szexuális 
teljesítményére vonatkozó utalások is. Ebből az ügyből azért kerekedett kisebbfajta vihar, de 
az hamar elült. 
 
A Gólyatábor bomba idén augusztusban robbant, amikor kiderült, hogy egy fonyódligeti 
ELTE Gólyatáborban egy 38 éves (!) fotós, mellesleg börtönviselt szexuális bűnöző megvert 
és megerőszakolt egy elsős hallgató lányt.  
 
Még szinte el sem kezdődtek az esettel kapcsolatos vizsgálatok, amikor a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke kijelentette, hogy elszigetelt 
esetről van szó, a HÖOK választmánya, pedig szeptember 8.-án adott ki egy meglehetősen 
semmitmondó, a felelősséget az egyetemekre hárító Közleményt az esettel kapcsolatban.  
 
 

Elszigetelt eset vagy csoda, hogy eddig nem történt ilyen 
 

Mindezt bárki maga eldöntheti. Képet kaphat a Gólyatáborok életéről, ha Google keresőbe 
beírja a Gólyatábor szót és videókra keres. Ha megnézi valaki ezeket a publikus videókat azt 
látja, hogy a gólyákat erőltetve itatják kannás borral, sárban hemperegtetik, vetkőztetik és a jó 
ég tudja még mibe viszik bele. 
 
Jó pár videót megnézve az volt az érzésem, hogy a Gólyatáborokban szervezetten és 
szándékosan zavarják meg ezeknek a fiataloknak a fejét, abban a helyzetben, amikor egy új 
élet előtt állva a legérzékenyebbek. Ezt kapják példaként a főiskoláktól, mintha így kéne 
élniük, viselkedniük az egyetemi évek alatt.  
 
A Index hírportál gólyatáborokon résztvevő fiataloktól kért „élmény” beszámolókat és ezeket 
véleménnyel kiegészítve adják közre. Érdemes elolvasni ezt az összeállítást, amely legalább is 
elgondolkodtató. 
 
Egy másik Internet forrás a  WWW.GYAKORIKERDESEK.HU  jópár választ ad ki a 
gólyatáborokban zajló élettel kapcsolatos kérdésekre. Néhány sokat mondó ezek közül: 
  
„Középiskoláson leginkább csapatépítő feladatok, ivászat, buli és minden olyan dolog ami közelebb 
hoz az a társaidhoz. Fősuli/egyetemi GT-ben hát ez sulitól függ, de leginkább bevállalós feladatok, 
ivászat (sokkal durvábban min a középsulison),majdnem minden feladat vagy szexről, intimitásról 
vagy a szeszről szól van, hogy egyszerre mind a háromról.” 
  
„ Vannak undorító feladatok Pl: minél több típusú testnedvet összegyűjteni egy pohárba, vagy meginni 
valami paradicsom/tej/mustár/grapefruit/cola kotyvalékot, alkoholt szájból szájba öntögetni, meg 
hasonlók. ...” 
 
„Nálunk egyetemen iszonyatos volt a gólyatábor. Életem legrosszabb élménye. Nem egyszerűen 
szívatás volt, hanem megszégyenítés, alázás. Legalábbis én sajnos így éltem meg. Soha többé nem 
kívánok olyan helyzetbe kerülni. Azóta sem értem meg azokat az embereket, akiknek ez örömet okoz. 
Miért olyan jó másoknak fájdalmat okozni? Olyankor kielégülést éreznek? Nem tudom.” 
  
Az egyetemre felvett diákok bekerülnek egy új családba, amely több évig lesz életük 
színhelye. Kissé érthetetlennek tűnik, hogy miért nem figyelnek az egyetemek jobban az elsős 

http://hook.hu/wp-content/uploads/A-H�OK-V�lasztm�ny�nak-k�zlem�nye-2014.09.08.pdf
http://index.hu/belfold/2014/09/09/udv_a_macsotudomanyi_egyetem_golyataboraban_vetkozzetek_bugyira/
http://www.gyakorikerdesek.hu/


diákokra. Az is látható, hogy a hallgatói önkormányzatok nem azt a szerepet töltik be, ami 
elvárható lenne, a jóra nevelés helyett a létező legrosszabb felé viszik a fiatalokat. 
 
A botrányos ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 2014-es Gólyatáborának meghívóját hamar 
eltávolították a kari HÖK szerverről, de mi még időben lementettük az oldalt, érdemes 
elolvasni, hogy a Gólyatáborban szervezőként közreműködő HÖK tagok, hogy mutatták be 
önmagukat a jelentkezőknek! Ha igaz, amit leírtak, és miért ne lenne igaz, jövő tanítói, 
tanárai, óvónői kivétel nélkül vedelni és bulizni járnak a Gólyatáborba, ahelyett, hogy 
segítenék és nevelnék a rájuk bízott elsős hallgatókat! 
 

-  xxx - 
 
A fentieket előre bocsátva ajánlom figyelmükbe a cikkhez tartozó PowerPoint bemutatóban 
látható képeket, amelyeket néhány, az Internet-en máig fent lévő videóból mentettünk le.  
 
Nekünk van véleményünk a látottakról, valószínűleg Önöknek is lesz! 
 

RR 
 

http://www.muszeroldal.hu/news2/ElteTokbemutat.pdf
http://www.muszeroldal.hu/news2/ElteTokbemutat.pdf

