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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 2019. február 12-én, 18:15 perckor 

megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Menyhárt Barbarát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Kup Katica (BGGyK), Schmidt Bertalan, 

Horváth Rozália (BTK), Székely Ádám János, Veres Márton (IK), Varga Flóra Antónia 

(TáTK), Gál Anna (TÓK), Mekker Julianna (TTK), Móna Balázs Péter (GTI). 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 7 jelen lévő mandátummal 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a 

Bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

A napirend a következő: 

1. Beszámoló 

2. Egyebek 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a. Erasmus+ Főpályázat promóciója 

Az Erasmus+ Főpályázat népszerűsítésére létrehozott esemény folyamatosan működik, 

majdnem napi szinten kerülnek ki informatív bejegyzések. 

Amennyiben a kari képviselők úgy gondolják, jelezzék javaslataikat a tartalmat illetően, 

továbbá bátran hozzanak létre saját eseményt a kari tájékoztatók népszerűsítésére. 

Amennyiben bármilyen kérés van, áll rendelkezésre. 
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Mekker Julianna (TTK) jelzi, hogy szükség lenne néhány Erasmus+-t hirdető plakátra, 

amiket ki tudnak helyezni Lágymányoson. Menyhárt Barbara átadja a plakátokat. 

Julianna továbbá kéri, hogy készüljön külön plakát a Lágymányosi Erasmus+ tájékoztató 

eseményhez. Barbara ígéretet tesz rá, hogy ezt biztosítja. 

b. ELTE HÖK Erasmus+ Szociális Kiegészítő Támogatás 

Január végén kihirdetésre került az ELTE HÖK Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázata 

a honlapon. A pályázás február 25-én indul. Barbara kéri a Bizottság tagjait, hogy 

terjesszék ezt az információt, továbbá biztosítja a résztvevőket, hogy kiküldésre kerül 

majd egy Neptun üzenet a témában, továbbá az ELTE HÖK Facebook oldalán is lesznek 

erre vonatkozó bejegyzések. 

c. A Külhoni Program  

Barbara több egyezetést folytatott a Társadalmi szemlélet-megalapozó program 

munkacsoportjával, a következő eseményre még a tavaszi félévben kerül majd sor. A cél, 

hogy ismételten meglátogassák a vajdasági partnerüket, az Újvidéki Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kart. Beszámol arról továbbá, hogy a PPK is elkészítette előzetes szakmai 

programtervét, így a jövőben új tudományterületen is alakíthatnak ki külhoni 

partnerkapcsolatokat.  

d. Diák-utak együttműködés  

Köszöni a Bizottság közreműködését a Velencei kirándulás promócióját illetően. 

Összesen több mint 140 hallgató regisztrált és a mai napig 90 fő be is fizette a részvétel 

díját, így a kezdeményezés mindenképpen sikeresnek mondható. 

Gál Anna (TÓK): A karon nincsenek problémák jelenleg, megtartották az első Erasmus+ 

tájékoztató eseményt, amin több mint 15 érdeklődő vett részt. Továbbá lezajlott a 

részönkormányzati vezetőképző is, ahol az új külügyi bizottsági tag betanítása is 

megtörtént. 
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Székely Ádám János (IK): Múlthéten került megválasztásra az IK külügyi bizottságának 

élére, így intézkedéseket még nem hozott, de tele van tervekkel.  

Probléma merült fel egy SEK-es SH mentor munkájának honorálása kapcsán, aki a 

HÖOK-kkal kötött szerződésében vállaltakon túl Erasmus-os hallgatók mentorálását is 

végezte. Menyhárt Barbara egy kis türelmet kér és javasolja, hogy a probléma 

megoldására térjenek vissza még a hét folyamán, addig is utánajár a lehetőségeknek. 

Kup Katica (BGGyK): Sikeresen lezajlott az Orientation day, ahol a magyar mentorok új 

programmal (magyar ebéddel) készültek a külföldi hallgatók számára, ami nagy sikert 

aratott. Ezen kívül tartottak egy csapatépítést is a mentorok számára és sikerült elérni, 

hogy ők munkájukért közéleti ösztöndíjba részesüljenek a jövőben.  

Aktuálisan nagy erőkkel készülnek a kari Erasmus tájékoztatókra.  

Beszámol a Bizottságnak arról is, hogy ismételten megválasztották az ESN Bárczis 

főmentorává, az ESN ELTE új elnöke pedig Dániel Béla lett.  

A BGGyK-n a nyár folyamán megrendezésre kerül egy nemzetközi konferencia, aminek a 

szervezésében a HÖK is aktív szerepet vállal, Katica a kapcsolattartó és koordinál egy 

önkéntes mentorrendszert is.  

Február 28-án tartanak egy Camp Leaders tájékoztatót is, amivel teljesítik a szervezettel 

kötött szerződésben foglalt feltételeket. 

Mekker Julianna (TTK): A TTK-n is sikeresen lezajlott az Orientation day. Az ESN TTK-

s főmentora pedig Hudáki Mártont választották meg.  

Márciusban megjelenik az új Tétékás Nyúz, ahol a külügy számára 3.000 karakteres 

helyet biztosítanak, így szívesen fogadja a bizottsági tagok javaslatait azzal kapcsolatban, 

hogy mivel töltse ki ezt a lehetőséget.  

Tájékoztatást ad továbbá arról is, hogy február 20-án tart előadást a karon a CCUSA, 

akikkel pénteken írják majd alá a támogatói szerződést.  
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A Camp Leaders-el is szerződni fognak hasonló feltételek mentén a dékánválasztást 

követően. Tájékoztatja a bizottságot arról is, hogy a kari koordinátor személye 

megváltozott, de a munka gördülékenyen megy. 

Varga Flóra Antónia (TáTK): Idén kevesebb Erasmus-os hallgató érkezett, így a kari 

mentorok nem túlterheltek, és a kari külügyi bizottságnak sincs szüksége új tagra. 

Számos a külföldi hallgatók integrációját támogató (kb. 3-4) rendezvény már ebben a 

félévben megrendezésre is került.  

Schmidt Bertalan (BTK): A mai napon lezajlott a BTK és GTI közös Erasmus+ 

tájékoztató eseménye, amin kb. 200 hallgató vett részt. A közelmúltban volt a Nyílt nap 

is, ahol több mint 400-an fordultak meg.  

 

A Bizottság megtárgyalja a 2018-as év végén kialakított munkacsoportok 

összetételét és feladatait: 

a. honlap tartalmának aktualizálása: Kup Katica, Bata Orsolya, Székely Ádám János 

b. Erasmus-on túli pályázatok népszerűsítése: Varga Flóra Antónia, Gál Anna, Móna 

Balázs Péter, Horváth Rozália 
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2. Egyebek 

A következő ülések állandó időpontjáról egy doodle felületen fog a Bizottság döntést 

hozni. 

19:20-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

 

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

 

_____________________________ 

EB elnök 
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