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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2018. december 4-én, 18:10 

perckor megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Menyhárt Barbarát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.  

Jelen van: Schmidt Bertalan (BTK), Tímár Lili (PPK), Varga Flóra (TáTK), Zatykó Roland 

(SH vezető mentor), Veres Márton (IK), Gál Anna (TÓK), Mekker Julianna (TTK). 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 8 jelen lévő mandátummal 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadja. 

Az elfogadott napirend a következő: 

1. Beszámolók 

2. Projektmunka 

3. Egyebek 

 

1. Beszámolók 

Menyhárt Barbara tájékoztatja a Bizottságot, hogy az EHKB ügyrendmódosítást 

elfogadta az ELTE HÖK Küldöttgyűlése, az átvezetés pedig megtörtént (a honlapon is). 

Novemberben lezajlott a HÖOK Őszi Vezetőképző, azonban külügyi szekció ez 

alkalommal nem indult. Részt vett a Nemzetköziesítési Bizottság alakuló ülésén, továbbá 

szóbeli és írásbeli reflexióval is élt a Tempus Közalapítvány által készített jelentés 

kapcsán. Szorgalmazta, hogy a jelentésbe kerüljön bele az ELTE HÖK és a Stipendium 

Hungaricum Mentorhálózat 2018-ban végzett nemzetköziesítési tevékenysége is.  
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Barbara tájékoztatja még a Bizottságot, hogy november 22 és 25 között megvalósult 

a Külhoni Program újabb turnéja, Marosvásárhelyen. A rendezvényt összességében 

sikeresnek ítéli meg. 

Schmidt Bertalan (BTK): Az elmúlt időszakban a tanárképzésben résztvevő hallgatók 

nemzetközi mobilitásával kapcsolatban zajló munkában működött közre. 

Varga Flóra (TáTK): Beszámol arról, hogy lezajlott a tanári mobilitási pályázat 

bírálása, valamint, hogy a TáTK HÖK elnökségével és a TáTK Külügyi Bizottságával arra 

jutottak a nemzetközi hallgatók érdekképviselete kapcsán, hogy kineveznek/megbíznak 

a Külügyi Bizottságon belül egy tisztségviselőt, akinek dedikáltan ez lesz a feladata. 

Tímár Lili (PPK): Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a PPK-n minden rendben 

van, az elmúlt időszakban főleg a reprezentatív rendszeren dolgoztak. Elmondja 

továbbá, hogy érkezett hozzájuk egy hallgatói megkeresés a Camp America 

népszerüsítésével kapcsolatban, de a szűkös határidő és egyéb technikai nehézségek 

miatt a kért időpontban nem tudják megvalósítni ezt a promóciós eseményt. 

Mekker Julianna (TTK): A Camp Leaders-el való együttműködés szerződésben 

rögzítésre került- a TTK Hallgatói Alapítványon keresztül-, hamarosan lezajlik egy 

tájékoztató előadás, amennyiben az sikeres továbbiakat terveznek. A CCUSA-val 

pénteken tárgyalnak hasonló együttműködésről. Elmondja továbbá a Bizottságnak, hogy 

ez a fajta tevékenység jelentős munkával jár, valamint felajánlja a tagoknak, hogy a 

segítségükre lesz, amennyiben elakadnak a hasonló projektjükben. Informálja a 

jelenlévőket arról is, hogy létrehozott egy Instagram felületet, amin igyekszik 

népszerübbé és vonzóbbá tenni a nemzetközi mobilitást, valamint inspirálni az 

érdeklődőket a kiutazásra. 

Zatykó Roland (SH vezető mentor): Elkezdődött a HÖOK által szervezett központi 

rendezvények lebonyolítása az SH Mentorprogramban részt vevő hallgatók számára. 

Hamarosan külön ELTE-s esemény is megvalósul: kb. 40-50 fő látogatja meg majd a 

Csodák Palotáját, ahol egy egész napos programot terveznek (előadásokkal). 
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Veres Márton (IK): AZ SH lakhatási támogatással kapcsolatos problémát vet fel, ami 

kapcsán már egyeztetett Menyhárt Barbarával. A probléma röviden abban áll, hogy azon 

SH hallgatók, akik felvételt nyernek kollégiumba, beköltöznek, de félév közben úgy 

döntenek, hogy mégsem igénylik ezt a szolgáltatást, a kiköltözést követően nem kapják 

meg a lakhatási támogatásukat- ami akkor jár, ha valaki nem kap kollégiumot. Ezt sajnos 

nehéz kiküszöbölni –főként- adminisztrációs problémák miatt. Menyhárt Barbara 

megígéri, hogy az ülés után megadja Ágotai Tibor elérhetőségé, hogy át lehessen 

tekinteni a beköltözési szerződés feltételeit. Veres Márton beszámol még a Bizottságnak 

arról, hogy az IK Külügyi Bizottság munkájába bejövő nemzetközi hallgatókat is 

igyekeztek bevonni, ennek eredményeként hatékonyabban tudják ellátni ezen hallgatók 

érdekképviseletét. 

Gál Anna (TÓK): Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a TÓK Külügyi Bizottságban 

sajnos most egyel kevesebb tag van, mint korábban, továbbá, hogy létrehozott egy saját 

facebook oldalt, ami segíti a külügyi promóciót és kommunikációt. 

1. Projektmunka 

Menyhárt Barbara javasolja, hogy nézzék át a különféle projektekkel kapcsolatos 

feladatokat. Az előző és jelenlegi ülésen megbeszéltek alapján az alábbi megállapodás 

születik:  

Schmidt Bertalan elvállalta, hogy elkészíti a külhoni hallgatók rendszeres szociális 

ösztöndíjra való pályázati segédletet.  

Bata Orsolya, Kup Katica és Veres Márton áttekintik a honlapon található tartalmat 

és aktualizálják, frissítik. 

Tímár Lili, Varga Flóra, Mekker Julianna és Gál Anna az egyéb mobilitási programok 

népszerűsítését vállalják. 
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2. Egyebek 

Menyhárt Barbara kéri a Bizottság tagjait, hogy javasoljanak olyan ismerős hallgatókat, 

akik a Campus Mundi programban vettek részt mobilitáson és pénteken részt tudnak 

venni egy fókuszcsoportos interjún.  

Menyhárt Barbara kikéri a Bizottság véleményét arról, hogy belevágjon-e egy 

együttműködésbe a Diák Utak szervezettel, ami kedvezményes külföldi kirándulásokat 

biztosítana az ELTE-s hallgatóknak. A bizottság tagjai támogatják ezt a projektet. 

Menyhárt Barbara 19:10-kor lezárja az ülést.  

 

_____________________________ 

EHKB elnök 

 

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

 

_____________________________ 

EB elnök 
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