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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 15:15 perckor megnyitja az EHÖK 

Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Menyhárt Barbarát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a 

Bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

A napirend a következő: 

1. Beszámoló és tájékoztatás az aktualitásokról 

   a. ElteFeszt 

   b. Külhoni Program 

   c. Erasmus+ Pótpályázat értékelése 

2. Ügyrend és működési keretek áttekintése 

3. Problématérkép felrajzolása és közös célok kitűzése 

4.  Egyebek 

Ellenőrző Bizottság hiányában Menyhárt Barbara megállapítja, hogy 6 

mandátummal az ülés határozatképes. 

Jelen van: Dunka Sarolta Noémi (ÁJK), Kup Katica (BGGyK), Veres Márton (IK), 

Timár Lili (PPK), Mekker Julianna (TTK). 
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1.Beszámoló és tájékoztatás az aktualitásokról 

a. ElteFeszt 

Tervezett program 

 Nemzetközis előadások: 

1. 10:00-10:45 

Az ELTE nemzetközi tevékenységei  

Takó Ferenc irodavezető (Nemzetközi Stratégiai Iroda) tartja. 

 

2. 11:00-11:45 

Nemzetközi ösztöndíj-lehetőségek  

Várhatóan Szontágh Anikó osztályvezető (Erasmus+ és Nemzetközi Programok 

Osztálya) tartja (egyeztetés alatt). 

 

3. 13:00-13:45 

Nemzetközi tapasztalat az ELTE-n és külföldön 

ESN ELTE: tevékenység, csatlakozási lehetőség 

ELTE EHÖK Külügyi Bizottság és egyéb nemzetközi hallgatói szervezetek: 

tevékenység, karhoz/képzésekhez kapcsolódó nemzetközi hallgatói szervezetek 

az ELTE-n  

Volt ELTE-s ösztöndíjasok beszélnek saját tapasztalatukról 

 

 Nemzetközi folyosó: karhoz/képzésekhez kapcsolódó szervezetek 

A Bizottság tagjai megállapodnak abban, hogy a következő ülésen kiosztják egymás 

között a rendezvénnyel kapcsolatos operatív feladatokat. 

Meghatározzák, hogy a következőkről érdemes tájékoztatni az érdeklődőket az 

ElteFeszt-en: 

 pályázati űrlap kitöltése 

 egyéb ösztöndíjlehetőségek az Erasmus+ mellett 
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 mobilitásban tapasztalt hallgatók tapasztalatai, élménybeszámolók 

 a pályázathoz hasznos kurzusok, nyelvvizsgák, extrakurrikuláris tevékenységek 

összegyűjtése (javaslatok a sikeres pályázathoz) 

Menyhárt Barbara kéri a Bizottságot, hogy keressék meg a karukhoz/szakukhoz közeli 

szervezeteket és invitálják meg őket az eseményre. A részvételt és az esetleges technikai 

igényeket (pl. paraván, asztal, székek) kéri előzetesen e-mailben jelezni. 

b. Külhoni Program 

Menyhárt Barbara beszámol a Külhoni Programról 

HÖOK Külhoni Program 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Külhoni 

Programjának célja a külhoni szervezetek fejlesztésén túl, hogy a magyarországi 

hallgatói önkormányzatokat (a HÖOK tagönkormányzatait) próbálják megmozgatni, 

hogy a saját szakterületükön belül tegyenek valamit a határon túli részek fejlesztéséért, 

a saját tudásukat is gyarapítva ezáltal, utazzanak, ismerjék meg az ott élő embereket.  

Jelenleg a Kárpát-medencében 17 partnerrel dolgoznak, melyek közül 6 szervezet 

már teljes jogú tagja a HÖOK-nak. 

A program keretén belül a budapesti Semmelweis Egyetem (SE) Hallgatói 

Önkormányzata 2016 novembere óta több alkalommal is szervezett ingyenes 

egészségügyi vizsgálatokat Kárpátalján.  

Az egészségügyi terület mellett a HÖOK az oktatás és a városfejlesztés kapuit 

szeretné a jövőben megnyitni. 

A HÖOK megkeresésére az ELTE BGGyK HÖK kidolgozott egy fogyatékossággal 

kapcsolatos tudásátadásra és tapasztalatszerzésre alkalmas programot. Ennek elemei 

játékos formában mutatják meg a fogyatékosságot, a képességeket, a támogatás 

lehetőségét és a sokszínűség valamint az együttélés szépségét. 

 

Menyhárt Barbara kéri a Bizottságot, hogy mérlegeljék, hogy látnak-e a saját karukkal 

való kapcsolódási lehetőséget, ugyanis a jövőben szeretné bővíteni az ELTE Külhoni 

Programjának portfólióját. 
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c. Erasmus+ Pótpályázat promóciójának értékelése 

Tapasztalatok, visszajelzések. 

Menyhárt Barbara jelzi, hogy hétfőn, szeptember 17-én küldi a következő grafikai 

csomagot a promócióhoz. 

2. Ügyrend és működési keret áttekintése 

A Bizottság megállapodik abban, hogy a Bizottsági ülések állandó időpontja minden 

hónap első keddje, 18:00. Az ülések helyszíne az EHÖK iroda tárgyalóterme. 

A Bizottság górcső alá veszi a jelenleg hatályos ügyrendet és megállapodik abban, hogy a 

levélszavazás elrendelésének körülményeit érdemes tisztázni. 

Megegyeznek abban, hogy az ügyrend elfogadásáról a következő bizottsági ülésen 

hoznak döntést. 

 

3. Problématérkép felrajzolása és közös célok kitűzése 

Menyhárt Barbara kéri a bizottság tagjait, hogy írják össze azokat a problémákat, 

kérdésköröket, amikkel a jövőben bizottsági szinten érdemes foglalkozni. 

A Bizottság állást foglal abban, hogy a következő ügyekben előrelépést kell eszközölni: 

 KNYME szervezés és promóció 

 Külhoni Program népszerűsítése és bővítése 

 Partnerintézmények listájának bővítése- folyamat elősegítése 

 ESN jelentősebb bevonása és a kapcsolat ápolása 

 Reprezentatív nemzetközi érdekképviseleti rendszer kialakítása 

 Az Erasmus+ mellett egyéb ösztöndíjlehetőségek népszerűsítése 

 Az Ösztöndíj Bizottsággal közös információ-csomag kidolgozása a külhonból 

érkező hallgatók számára (főként adminisztrációs feladatok mentén) 

 HÖOK SH Mentorhálózat felkarolása és építése 
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 Megállapodások kötése külföldi magáncégekkel 

 Egyéb pályázati lehetőségek összegyűjtése a hallgatók számára (pl. rektori 

kiutazási pályázat) 

4. Egyebek 

Nincs egyéb téma. 

Menyhárt Barbara az ülést 16:40-kor lezárja. 
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