EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLÜGYI BIZOTTSÁG
Jegyzőkönyv

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 2019. január 8-án, 18:05 perckor
megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését.
A Bizottság Lakatos Dorinát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.
Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Kup Katica (BGGyK), Zatykó Roland
(SH), Schmidt Bertalan (BTK), Bata Orsolya (KolHÖK), Lakatos Dorina (ELTE HÖK).
Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 5 jelen lévő mandátummal
határozatképes.
Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a
Bizottság azt egyhangúlag elfogadta.
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A napirend a következő:
1. Beszámoló
2. Egyebek
1. Beszámoló
Menyhárt Barbara
a. ELTE HÖK Erasmus+ Szociális Kiegészítő Támogatás
Köszöni az ELTE HÖK Erasmus+ Szociális Kiegészítő Támogatás pályázati kiírásának
módosítása kapcsán kiírt levélszavazáson való részvételt.
A pályázat nevének változtatása a következő pályázati időszakban még nem lesz
aktuális, ugyanis a Szenátus nem tudja kellő időben módosítani a HKR-t.
A tavaszi Kiegészítő Támogatás pályázati időszaka február 25. és március 3 között lesz.
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Kéri, hogy a megfelelő posztokat mindenki ossza majd meg a különböző fórumokon.
b. külügyek a GTI-n
Jelenleg 22 partnerintézmény van, ahova a GTI-s hallgatók pályázhatnak. Még van két
egyetem, ahonnan nem érkezett visszajelzés, ha ez megtörténik, kimegy a hivatalos
tájékoztatás.
c. A Külhoni Program
Az új évben új kiutazásokat terveznek elsősorban felvidékre, kárpátaljára vagy a
vajdaságba, továbbá bővíteni szeretnék a szakmai repertoárt is. Ezzel kapcsolatosan
folyamatos egyeztetések zajlanak az ELTE-n belül és más intézményekkel is.
d. Diák-utak együttműködés
A Diák-utak megkeresésére egyeztetések folynak egy lehetséges együttműködésről. A
tervezett cél a velencei Karnevál, a javasolt időpont pedig február 22-24 (22-én késő esti
indulással és 24-én hajnali hazaérkezéssel). A buszos utazást maximum 50 főnek
hirdetnék, a jelentkezők létszámától függően külön busszal, vagy betársulva más
csoporthoz. Az utazás díja 8.990 forint és 30 euró (a Velencébe való beutazás összege).
Menyhárt Barbara kérdezi a Bizottságot, hogy szerintük lenne-e érdeklődés erre a
lehetőségre, illetve, hogy számíthat-e arra, hogy segítenek a kommunikációban.
Schmidt Bertalan szerint erre mindenképp lenne igény, így érdemes lenne belekezdeni.
Problémaként azt veti fel, hogy februárban nincs ösztöndíj, ezzel szemben márciusban
dupla. Menyhárt Barbara hozzátette, hogy utánajár annak, lehetne-e az utazás
márciusban.
Bata Orsolya (KolHÖK): Decemberben voltak problémák a Reiter utcai Kollégiumban a
fűtéssel, a melegvízzel. Tartottak gyűlések, ahol meg lehetett beszélni a felmerülő
kérdéseket, továbbá a létrehozott facebook csoport is hasznosnak bizonyul.
Schmidt Bertalan (BTK): Alapvetően minden rendben van a BTK-s külügyekkel.
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Zatykó Roland (SH): Tudatja a Bizottsággal, hogy az IK HÖK-ben Veres Márton
lemondott külügyi bizottsági elnöki tisztségéről, az első körben senki nem adott le
pályázatot, ez majd januárban fog megtörténni a küldöttgyűlésen. A Stipendium
Hungaricum Mentorhálózatban több kirándulást is szerveztek, ezek létszáma többször
kevesebb volt a vártnál. Február 15-én lesz a program zárógálája a MOM Parkban, ami
egy nagyobb összejövetel lesz. Február 5-én tartanak egy tréninget, nagyjából 30 fő
számára, valahol szükséges lenne ehhez egy teremre. Menyhárt Barbara ígéretet tesz rá,
hogy segít a terem bérlésében (lehetőleg a BTK vagy ÁJK kampuszán).
Kup Katica (BGGyK): Leváltásra került az Erasmus+ koordinátor. A következő
alapszabálymódosításba javaslatként belekerülne, hogy a Külügyi Bizottsági tagok
lennének a mentorok, így a munkájukat honorálni lehet.
2. Egyebek
A következő ülés időpontja február 12, kedd 18:00 lesz, és egyeztetés történik a későbbi
alkalmak időpontjáról.
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18:42-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést.

_____________________________
EHKB elnök

_____________________________
Jegyzőkönyvvezető

_____________________________
EB elnök
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