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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2019. december 9-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), Sármány Áron (TáTK), Taskó Lilla 

(ÁJK), Székely Ádám János (IK), Vida Vivien (KolHÖK), Pásztor Kata (PPK), Molnár Anett 

(BGGyK), 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+ Start Ösztöndíj beszámolók 

3. Következő évi külügyi naptár előkészítése 

4. Egyebek   

 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) HÖOK őszi vezetőképző 

Nem volt külügyi szekció, de reméli, hogy tavasszal sor kerül erre, hiszen számos 

jelentős téma van, amiről érdemes lenne ezen a fórumon egyeztetni.  
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b) Külügyi Műhely 

A november 25.-re tervezett külügyi műhely elmaradt. A Nemzetközi Iroda 

halasztást kért. A tervezett időpont január vége, február eleje.  

c) Erasmus+ Start ösztöndíj beszámolók 

Az összes beszámoló beérkezett. A hallgatók a Neptunon, valamint a Facebook 

felületeken keresztül lettek értesítve a határidőkről. Az ösztöndíj második 

részletét csak azok a hallgatók kapják meg, akik beküldték a beszámolót a 

határidőn belül.  

d) Egyeztetés a Meetstory-val 

A Meetstory egy alkalmazás, amely segít megtalálni a közelben tartózkodó 

hasonló érdeklődésű személyeket és így együtt lehet megvalósítani az adott 

programot (ebéd, mozi stb.). A fejlesztők a nemzetközi hallgatók integrálásának 

segítésére szeretnék ezt alkalmazni az Erasmusos diákok körében. Menyhárt 

Barbara egyeztetett a fejlesztőkkel a lehetséges együttműködésről és 

továbbította az ügyet a Nemzetközi Iroda és a HÖOK felé. 

e) ESU 77th Boardmeeting 

Menyhárt Barbara részt vett az ESU soron következő közgyűlésén, ahol többek 

között a különböző felmerülő problémákról (pl.: kredit elfogadási problémák) 

egyeztettek, valamint az „Erasmus without paper” kedvezményezésről is volt szó. 

f) ESN ELTE 

Dániel Béla az ESN ELTE elnöke lemondott tisztségéről, egyelőre nincs utódja.  

Sármány Áron (TáTK) 

Zajlik a munka a külügyi bizottságban. Megválasztották az új elnököt. 

Molnár Anett (BGGyK) 

Külügyi gyakornoki pozíciót szeretnének meghirdetni a karon. Jelenleg alapszabály 

módosítás zajlik, lesz egy külügyi divízió az információ központosítására.  
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Pásztor Kata (PPK) 

Lezajlottak a mentor tréningek. Új taggal bővült a külügyi bizottság. Tervezik a 

következő félévet.  

Vida Vivien (KolHÖK) 

Nemzetközi kollégiumi elégedettségi kérdőív fordításában segít, valamint egyéb 

poszterek fordítása zajlik. Folyamatban van a Reitter Ferenc Kollégium nemzetközi 

hallgatóinak a sportolási lehetőség megteremtése. Az ELTE honlapján a kollégiumokról 

szóló információk elavultak, pontatlanok. Felmerült egy külügyi bizottság létrehozása a 

kollégiumba.  

Taskó Lilla (ÁJK) 

Minden rendben zajlik. Új elnöke van az ÁJK HÖK-nek.  

Székely Ádám János (IK) 

Megkeresések az Erasmus+ főpályázattal kapcsolatban. A Facebook oldal átalakítása 

zajlik.   

2. Erasmus + Start Ösztöndíj beszámolók  

A beszámolók összesítése zajlik egy excel táblázatba. Ezt az adatbázist a bizottsági tagok 

szabadon használhatják promóciós célokra. A mobilitás végén a hallgatók egy második 

értékelő beszámolót küldenek, ezek az információk később szintén bekerülnek a 

táblázatba. 

3. Következő évi külügyi naptár előkészítése 

a) január: felkészülés az Erasmus+ főpályázatra, Külügyi műhely 

b) február: Erasmus+ főpályázati időszak, promóciós feladatok, Erasmus+ Start 

ösztöndíj 

c) március: Erasmus+ Start ösztöndíj bírálata, Erasmus+ és SH beéérkező hallgatók 

fogadása 
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d) április: Erasmus+ Start Ösztöndíj beszámolók beérkezése, összesítése, HOMB ülés 

(döntés a beérkezett Erasmus+ pályázatokról) 

e) május: Erasmus+ Start utalási időszak, Kárpát-Medencei Nyári Egyetem 

előkészületek 

f) június: Megrendezésre kerül a Nyári Egyetem 

g) július: HOMB ülés 

 

4. Egyebek 

a) EHKB ülés  

A januári ülés időpontjáról egy doodle szavazás alapján fogunk dönteni.  

b) EDUCATIO  

A Bizottság tagjai segítenek a külhoni program kitelepülésén. 

19.00-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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