
 
 

 
 

 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

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

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG 

1 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2019. október 7-én, 18:05 

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

A Bizottság Pap Zsófiát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Pap Zsófia (ELTE HÖK), Sármány Áron 

(TáTK), Taskó Lilla (ÁJK), Székely Ádám János (IK), Madai Márk (GTI), Pásztor Kata 

(PPK), Keve Dóra (TÓK), Dénes Dorottya (TTK) 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. Erasmus + pótpályázás értékelése 

3. Erasmus+ Start Ösztöndíj 

4. ELTEfeszt szervezése 

5. Egyebek 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) HÖOK külhoni program 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzata által létrehozott 

Társadalmi szemlélet-megalapozó program Erdély és a Vajdaság után a felvidéki 
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Diákhálózattal együttműködve tavasszal folytatódik. Továbbra is várják a karok 

ötleteit további külhoni tréningek szervezéséhez. 

A beszámoló többi részét az egyes napirendi pontok keretén belül folytatja. 

Sármány Áron (TáTK) 

Zajlik az Erasmus+ Start ösztöndíj promóciója. 

Keve Dóra (TÓK) 

Zajlik az Erasmus+ Start ösztöndíj promóciója. A karon hallgató külföldi hallgatóknak 

programokat szerveznek, ezzel kapcsolatban szívesen fogadnak bevált ötleteket más 

karoktól. A jövőben külföldi utazások szervezését tervezik.  

Dénes Dorottya (TTK) 

Megrendezésre került a kari „mentorbevonó”. Zajlik az Erasmus+ Start ösztöndíj 

promóciója. 

Pásztor Kata (PPK) 

Jelenleg az átadás-átvétel zajlik. 

Madai Márk (GTI) 

Lezajlott az Erasmus+ pályázatok bírálata. Zajlik a bírálati szempontok felülvizsgálata. A 

külföldiek számára nemzetköziesítik a rendezvényeket. Jelenleg is tart az ESN 

mentorfelvételi és mentorképzések. A GTI story kari magazinban is népszerűsítésre 

kerülnek a külügyi lehetőségek. A Corvinus Egyetemen létrehozott Luca Pacioli Társaság 

alszervezetet kíván létrehozni az ELTE-n. Menyhárt Barbara (EHÖK) azt javasolja, hogy 

a lehetőséget az intézeti vezetőség felé érdemes továbbítani. Székely Ádám János (IK) 

javasolja az Ellenőrző Bizottsággal való egyeztetést.  

Pap Zsófia (ELTE HÖK) 

Az EHKB valamint az ELTE HÖK Facebook oldalán zajlik az Erasmus+ Start ösztöndíj 

promóciója. 
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Taskó Lilla (ÁJK) 

Az Erasmus+ Start ösztöndíjjal kapcsolatos kérdések megválaszolásra kerültek. 

Továbbra is zajlik ennek promóciója. 

Székely Ádám János (IK) 

Tájékoztatót szerveztek a mobilitási lehetőségekről. Frissítésre került a „külhoni guide” 

és a „külügyi térkép”. Zajlik a mentorrendszer promóciója. Megrendezésre került a 

mobilitási ablak.  

2. Erasmus + pótpályázás értékelése 

Sikeresen lezajlott a pótpályázás promóciója, valamint az Instagram nyereményjáték.  

Visszajelzések a közös Erasmus + pótpályázási eseménnyel kapcsolatban: 

a) Székely Ádám János (IK) 

A közös nagy esemény mellett létrehoznának párhuzamos kar specifikus külön 

eseményeket is. 

b) Taskó Lilla (ÁJK) 

A közös eseményt osztották meg a hallgatókkal, így mindenkihez pontos 

információk jutottak el a pályázatról. 

c) Madai Márk (GTI) 

A közös eseményt a kar hallgatóira specifikus információkkal egészítették ki. 

d) Dénes Dorottya (TTK) 

A lágymányosi campus hirdetőfelületeihez igazodva a következő szemeszterben 

élénkebb, feltűnőbb plakátokat javasolnak. 

 

Összességében a Bizottság támogatja a későbbiekben is a közös esemény 

létrehozását. 
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3. Erasmus+ Start Ösztöndíj 

Az Erasmus+ ösztöndíjat elnyerő hallgatók számára két a pályázás feltételeit tartalmazó 

Neptun üzenet is kiküldésre került.  

A pályázási időszak alatt több visszatérő kérdéssel is keresték a hallgatók a kari  

alelnököket, valamint az EHÖK külügyi alelnökét is. A tisztánlátás végett a bizottság 

átbeszéli az alábbi jellemző kérdéseket: 

a) Hogyan kell igazolni a szociális státuszt? 

Az ELTE HÖK rendszeres szociális ösztöndíj pályázat feltételei szerint. Speciális kérdés 

esetén Mayer Katához, az ELTE HÖK szociális alelnökéhez lehet fordulni. 

b) Pályázhat-e az, aki nem kap rendszeres szociális ösztöndíjat? 

Igen. 

c) Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén is lehet pályázni? 

Nem, mert a hallgatónak nincs aktív jogviszonya az egyetemmel. (Doktori képzés esetén 

sem lehet pályázni.) 

d) Önköltséges hallgatók is pályázhatnak? 

Nem, csak államilag támogatott hallgatók pályázhatnak. 

4. ELTEfeszt szervezése 

Az EHKB feladatai közé tartozik egy a Bizottság feladatait ismertető előadás tartása, ezt 

Menyhárt Barbara fogja prezentálni. Ezen felül pedig az ELTE HÖK önálló kitelepülése 

részeként egy külügyi standot hozunk létre. Erre a feladatra az ötleteket (játékok, kvíz 

stb.) folyamatosan várjuk. Az esemény alatt számítunk az EHKB tagok segítségére, erre 

majd később lehet jelentkezni. 

Játékok és felelőseik: 

1. Zászló felismerő (Keve Dóra - TÓK) 
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2. Hova utazzak Erasmusra? kvíz (Taskó Lilla - ÁJK) 

3. Nyelvtörők (Székely Ádám János - IK) 

 

5. Egyebek 

a) Erasmus+  

Székely Ádám János (IK) részéről kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy 

mobilitás alatt lehet-e szakdolgozatot teljesíteni. Menyhárt Barbara (EHÖK) a 

kari koordinátorokkal való egyeztetést javasolja. 

b) EHKB informális csapatépítés 

A csapatépítés időpontjáról doodle szavazással fog dönteni a bizottság. Székely 

Ádám János (IK) jelezte, hogy tudna segíteni a program (lasertag) szervezésében.  

19.25-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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