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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 2018. november 6-án, 18:10 

perckor megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Lakatos Dorinát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével.  

Jelen van: Schmidt Bertalan (BTK), Tímár Lili (PPK), Varga Flóra (TáTK), Kup Katica 

(BGGyK), Bata Orsolya (KolHÖK), Lakatos Dorina (EHÖK), Horváth Viktória (EHÖK). 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 6 jelen lévő mandátummal 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendet Menyhárt Barbara javaslatára módosítják, amelyet a 

bizottság egyhangúlag elfogad. 

A módosított és elfogadott napirend a következő: 

1. University Sports Festival Budapest 2018 

2. Beszámolók 

3. Projektmunka 

4. Egyebek 
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1. University Sports Festival Budapest 2018 

Horváth Viktóri, az EHÖK sportreferens ismerteti a programot.  

Ez a harmadik esemény, amelyre különböző egyetemekről hívnak résztvevőket, akiknek 

különféle sportprogramokat szerveznek. Elmondja, hogy szükséges minél több felületen 

hirdetni a programot, kérdése, hogy Neptun üzenetre, különböző csoportokban történő 

megosztásra van-e lehetőség.  

Menyhárt Barbara javaslata, hogy a HÖOK őszi vezetőképzőjének külügyi szekciójában is 

meg lehet említeni.  

A bizottsági tagoktól több javaslat is érkezik, hogy milyen lehetőségekkel (Neptun, 

körlevelek) tudják eljuttatni a hallgatókhoz az eseményt.  

Horváth Viktória 18:23-kor távozik az ülésről. 

2. Beszámolók 

Menyhárt Barbara ismerteti az Erasmus+ kiegészítő támogatásra beérkezett 

pályázatokkal kapcsolatos eredményeket. Elmondja, hogy akik elnyerték az ösztöndíjat, 

szükséges, hogy elküldjék a beszámolóikat.  

Ismerteti az ELTE Feszt tapasztalatait, valamint a HOMB (Hallgatói és Oktatói Mobilitási 

Bizottság) ülésen lezajlott eredményeket, amelyen a tanárszakos hallgatók külföldön 

történő gyakorlati lehetőségeiről született javaslatcsomag. 

Elmondja, hogy a Külhoni programmal novemberben kiutaznak Marosvásárhelyre. 

Varga Flóra (TáTK): Változás történik, mert egyre több a külföldi hallgató, és 

szükséges az ő képviseletük ellátása is, amelynek egyik lehetséges megoldása, hogy új 

taggal bővítik a bizottságot. Schmidt Bertalan kiegészíti, hogy, mivel ők is hallgatók, 

ezért az ő érdekeiket is képviseli a Hallgatói Önkormányzat, ezért a mentorok munkája 

elegendő lehet ebben a helyzetben. Timár Lili elmondja, hogy náluk nem hivatalos 

képviselőként, hanem kapcsolattartó pozícióban vannak erre személyek. A KolHÖK-ben 

is fennáll hasonló probléma, mert a Reitter Kollégiumban csak külföldi hallgatók vannak, 

akiknek jelenleg nincs képviselete.  
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Tímár Lili (PPK): BA-s Stipendium Hungaricumos hallgatóknak felmondták a 

szerződéseket, így erre már nem jöhetnek hallgatók, csak mesteresek. Kérdés, hogy a 

már itt lévő hallgatók számára jár-e még az ösztöndíj.  

Bata Orsolya (KolHÖK): Fő probléma a Reitter Kollégium, amelyben csak külföldiek 

laknak. Probléma, hogy nem lett kivetve a Neptunban a díjak a hallgatók számára. 

Kup Katica (BGGyK): Probléma, hogy egy hallgató számára nem akarják elfogadni a 

külföldi terepgyakorlatot, amelyet a szakirány felelőse korábban már elfogadott. 

Zatykó Roland (SH vezetp mentor): A HÖOK megkötötte a mentorokkal a 

szerződéseket. Be fognak indulni a turisztikai programok, amelyek a hallgatók számára 

ingyenesek. Lesznek saját egyetemi programok, amelyet a HÖOK rendezvényese fog 

szervezni. Megtudta, hogy jövőre ugyanennyi embert fognak felvenni a Stipendium 

Hungaricum programba, így nem fog túlterhelődni a rendszer.  

 

3. Projektmunka 

Menyhárt Barbara javasolja, hogy nézzék át a különféle projekteket (pl. honlap 

frissítése, plusz támogatások, ösztöndíjak lehetősége), állítsanak fel egy rangsort, és 

valósítsák meg ezeket. Javaslata, hogy 2-3 ember fogjon össze, és dolgozzon együtt a 

feladatokon.  

Schmidt Bertalan elvállalta, hogy a szociális támogatás részét elintézi.  

Bata Orsolya és Kup Katica és a jelen nem lévő Veres Márton átnézik a honlapot. 

Tímár Lili, Varga Flóra és a jelen nem lévő Mekker Julianna az egyéb programok 

népszerűsítését vállalja. 
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4. Egyebek 

Menyhárt Barbara javasolja, hogy a következő bizottsági ülést a Mikulás szellemében 

tartsák.  

 

Menyhárt Barbara 19:20-kor lezárja az ülést.  

 

_____________________________ 

EHKB elnök 

 

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

 

_____________________________ 

EB elnök 
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