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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 2018 október 2-án, 18:05 perckor 

megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Lakatos Dorinát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

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

Timár Lili (PPK), Mekker Julianna (TTK), Varga Flóra (TáTK), Schmidt Bertalan (BTK), 

Lakatos Dorina (EHÖK). 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 8 jelen lévő mandátummal 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a 

Bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

A napirend a következő: 

1. Beszámoló 

2. ElteFeszt előkészítése 

3. Ügyrend áttekintése 

4. Egyebek 
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1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara (EHÖK): Az Erasmus+ kiegészítő támogatás hiánypótlása zajlik, 45 

pályázat érkezett be összesen a pályázási időszakban, ebből 2 elutasításra került, 14-et 

el lehetett fogadni, a többi hiánypótlásra visszaküldésre került. 

Találkozott Zatykó Roland, SH vezető-mentorral, akivel megállapodtak abban, hogy az 

eddig felmerült problémákat össze fogják gyűjteni és továbbítják.  

A BEAC sportolási lehetőségeket nem mindig ismerik a nemzetközi hallgatók, ezeket 

Horváth Viki segít összegyűjteni, továbbítani a hallgatók felé.  

Veres Máron (IK): A Külhoni Programmal kapcsolatban folytatott egyezteséseket az IK-n. 

Menyhárt Barbara kéri, hogy írja le röviden a rendhagyó informatika óra ötletet, hogy 

érdeklődni tudjon ennek keresletéről.  

Timár Lili (PPK): Ímél érkezett hozzájuk egy finn hallgatócsoporttal kapcsolatban, 

akiknek programot kellett volna szervezni, de végül nem jöttek el. 

Mekker Julianna (TTK): Magáncégek fizetős promócióit próbálják bevonni az egyetemre. 

Felmerülő kérdés, hogy ezt ki lehetne-e a többi karra is terjeszteni.  

Varga Flóra (TáTK): Erasmussal belépő hallgatóknak létrehoztak egy csatornát 

Facebookon, ahol összeszedik számukra a lehetőségeket (pl. BEAC).  

 

2. ElteFeszt előkészítése 

Október 12-én 7:30-11:00 között Timár Lili és Veres Márton, majd 11:00-15:00 között 

Varga Flóra és Veres Márton standolnak. 

A szóróanyagok nyomtatására megkérik a Nemzetközi Irodát. 

Egyéb anyagok és ajándék-ennivaló előkészítését Mekker Julianna és Dunka Sarolta 

vállalták. 
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3. Ügyrend áttekintése 

A levélszavazás ügyében vita van. 

Menyhárt Barbara szavazást rendel el abban a kérdésben, hogy módosítsák-e az 

ügyrendet úgy, hogy az konkrét keretet szabjon a levélszavazásnak. 6 igen szavazattal a 

Bizottság a módosítás mellett dönt. Menyhárt Barbara az alábbi szövegszerű javaslatot 

teszi: 

„12§ (8) A levélszavazás folyamata: 

a) A levélszavazás esetében az EHKB elnöke e-mailben ismerteti a Bizottság tagjaival a 

határozathozatal tárgyát, valamint a szavazás leadásának határidejét, amely nem lehet 

kevesebb, mint 2 és nem lehet több mint 5 munkanap.  

b) A meghatározott időtartam lejárta után, vagy ha minden mandátummal rendelkező 

tag leadta szavazatát, a szavazást az EHKB elnöke zárja le és az eredményről 7 napon 

belül tájékoztatja a Bizottság tagjait. 

c) A levélszavazás érvényes, ha a tagok több mint a fele részt vett azon. Ha a leadott 

szavazatok száma nem éri el ezt a határozatképességi küszöböt vagy a szavazás 

eredménytelen, akkor újabb szavazás a kérdésben csak ülésen tartható. 

d) A Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog gyakorlása át 

nem ruházható.” 

A javaslatot a Bizottság egyhangúlag támogatja. 
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4. Egyebek 

Ülés időpontjának megbeszélése. 

Pályázati kommunikáció kérdése. 

19:24-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

EHKB elnök 

 

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

 

_____________________________ 

EB elnök 
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