
 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 

Tel.: +36 (70) 608 4372, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: kulugy@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG 

1 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2019. augusztus 7-én, 15:15 

perckor megnyitja az ELTE HÖK Külügyi Bizottságának (EHKB) ülését. 

A Bizottság Pap Zsófiát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Kup Katica (BGGyK), Horváth Rozália 

(BTK), Dénes Dorottya (TTK), Székely Ádám János (IK), Dániel Béla (ESN ELTE), Pap 

Zsófia (ELTE HÖK), Fodor Jázmin (BGGyK) 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 4 jelen lévő mandátummal nem 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a Bizottság 

azt egyhangúlag elfogadta. 

A napirend a következő: 

1. Beszámoló 

2.  Őszi félév feladatainak ütemezése 

3. Egyebek 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) Erasmus + Start (Kiegészítő) Támogatás 

A hallgatók mobilitási időszakának lezárultával folyamatosan érkeznek be a kötelező 

második beszámolók, amelyek rendszerezésre kerülnek. Több esetben érkezett negatív 

visszajelzés a kreditelismerésekkel kapcsolatban, ez továbbításra kerül a megfelelő 

szervekhez.  
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b) Nemzetközi Iroda 

Az őszi félév kezdetétől több személyi változás is lesz a Nemzetközi Irodában. 

c) Külhoni Program 

Elsősorban a PPK-val való együttműködésen alapuló szervezetfejlesztési programot 

juttatjuk el az ELTE külhoni partnereihez.  

Pap Zsófia 

Az Erasmus + Kiegészítő Támogatást elnyerő hallgatók kötelező beszámolói 

rendszerezve, egy táblázatban hamarosan elérhetőek lesznek a Bizottság tagjainak.  

Kup Katica (BGGyK) 

Számos átalakítás zajlik a kar külügyi struktúrájában. Az őszi szemeszterben a kari iroda 

segítésére egy nemzetközi gyakornokot alkalmaznak. 

Horváth Rozália (BTK) 

Idén a külföldiek számára is nyitott a gólyatábor. Ezen hallgatók segítésére angol nyelvre 

is lefordítják a tájékoztató ppt-ket. 

Dénes Dorottya (TTK) 

Jelenleg az átadás-átvétel zajlik a TTK-n. 

Székely Ádám János (IK) 

Zajlik az idegen nyelvű képzések nyelvi minősítése. A külhoni hallgatók számára 

segédanyagot terveznek, amely tartalmazza a szükséges dokumentumokat a 

beiratkozáshoz. 

Dániel Béla (ESN ELTE) 

A megválasztott mentorok az őszi szemeszterben a hagyományokhoz híven megkezdik 

munkájukat. 
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2. Őszi félév feladatainak ütemezése 

a) Erasmus + Pótjelentkezés 

Az őszi félév Erasmus + Pótpályázási időszaka szeptember 9. – 29. között lesz 

meghirdetve, hosszabbításra október 6.-ig lesz lehetőség. A Bizottság tagjai 

megállapodnak egy közös Facebook esemény létrehozásában, amelyben az összes kar 

eseményei megtalálhatóak lesznek. További promóciós lehetőségeket nyújt még az ELTE 

HÖK Instagram oldala, valamint a Neptun felülete. Ebben az időszakban a Nemzetközi 

Stratégiai Iroda tervezi a Szakgyak 2.0 esemény létrehozását is az Erasmus + Szakmai 

Gyakorlat népszerűsítésének érdekében. Az Erasmus + Start Ösztöndíj a következő 

hetekben kiírásra kerül, ennek tartalmáról a Bizottság levélszavazásban fog dönteni.  

b) ELTEfeszt 2019 

Idén október 11.-én kerül megrendezésre az ELTEfeszt, ahol az ELTE HÖK 

kitelepülésének részeként a Külügyi Bizottság önálló standdal készül. A külföldi 

lehetőségek, ösztöndíjak játékos bemutatását a Bizottság jelenlévő tagjai támogatják. 

c) Külügyi műhelymunka  

November elején a Nemzetközi Stratégiai Irodával közösen az ELTE HÖK Külügyi 

Bizottsága egy a folyamatos fejlődést támogató műhelymunkán vehet részt, ahol két 

órában kreatív, játékos feladatokon és előadásokon keresztül mélyebb betekintést 

nyerhetünk a munkamenetekbe, az ösztöndíjak feltételeibe.  A Bizottság tagjai 

egyhangúan támogatják az ötletet. 

3. Egyebek 

a) ESN ELTE 

A kari főmentorok hamarosan tájékoztatást adnak a következő felvételi időszak 

menetéről. 
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b) EHKB ülések 

Az őszi szemeszter ehkb üléseinek időpontjáról a bizottság doodle szavazás formájában 

fog dönteni szeptember elején. 

16:10-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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