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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2020. január 20-án, 18:10 

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), Madai Márk 

(GTI), Keve Dóra (TÓK), Matic Stojan (ESN), Sármány Áron (TáTK), Pásztor Kata (PPK), 

Molnár Anett (BGGyK), Dénes Dorottya (TTK), Zatykó Roland ( HÖOK SH intézményi 

vezető-mentor), Bölcskei Dalma (PPK). Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 9 

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  

3. Egyebek   

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) Meetstory 

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 felé. 
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b) Külügyi Műhely 

2020. február 19, szerda 17:00-19:00 között kerül megrendezésre az első Külügyi 

Műhely. A képzés célja, hogy a résztvevők aktuális képet kapjanak az Erasmus+ 

mobilitási programról, feltehessék kérdéseiket a Nemzetközi Iroda 

munkatársainak és általánosságban nagyobb belátást nyerjenek a munkájukba. 

c) Külügyes kávézások 

Menyhárt Barbara várja a bizottsági tagokat egy a külügyeket érintő kötetlen 

beszélgetésre. 

Sármány Áron (TáTK) 

Előkészületek zajlanak az Erasmus + promócióval kapcsolatban. 

Molnár Anett (BGGyK) 

Pályázatot írtak ki az új ESN főmentor személyére, valamint csapatépítéseket 

szerveznek a mentorok számára.  Szervezik a welcome day-t a Nemzetközi Irodával.  

Pásztor Kata (PPK) 

Fejlesztik az angol nyelvű honlapot, hogy a külföldiek számára minél pontosabb 

információk legyenek elérhetőek.  Szervezik az orientációs napokat. Megválasztásra 

került egy új külügyi bizottsági tag.  

Madai Márk (GTI)  

Előkészületek a tavaszi félévben beérkező nemzetközi hallgatók fogadására. A mentorok 

segítségével február 5.-én fogadják a külföldi diákokat. Részt vesznek az orientációs 

héten is a Nemzetközi Irodával együttműködve. Megválasztásra került az új GTI HÖK 

elnökség, az új külügyi alelnök betanítása folyamatban.  

Pap Zsófia (GTI) 

Az Erasmus+ Start ösztöndíj kötelező beszámolóinak összesítése megtörtént. 
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Zatykó Roland (HÖOK SH intézményi vezető-mentor) 

Megkötötték a szerződéseket a mentorokkal. Kirándulásokat szerveznek a mentoráltak 

számára az ország határain belül. Meghirdetésre került a Mentorfaktor esemény, 

valamint a programzáró gála, amely 500 hallgató részvételével fog megvalósulni. 

Tervben van, hogy a Jeges Estre jegyeket biztosítsanak a mentoráltak számára. 

Matic Stojan (ESN) 

Megválasztották a vice faculty coordinatorokat. Erősitik a kapcsolatot a Nemzetközi 

Irodával, valamint az EHÖK-kel is. Az ESN ELTE részt vesz a nemzetközi közgyűlésen is.  

Keve Dóra (TÓK) 

Megrendezésre került a Bécsi kirándulás, amely legfőképpen a külföldi hallgatókat 

célozta meg.  Készülnek az Erasmus + főpályázati időszak tájékoztatóira. Megválasztásra 

került két új bizottsági tag.  

Dénes Dorottya (TTK) 

 A kari újság számára interjúkat készítenek Erasmusról hazatért hallgatókkal.  

2. Erasmus + Start Ösztöndíj  

a) A beérkezett beszámolókat összesítő táblázatot Menyhárt Barbara ki fogja 

küldeni a Bizottság részére.  

b) A következő pályázati kiírás elkészült, módosításra csak a dátumokban került sor. 

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2020. február 27., 8.00 – 2020. március 

04., 16.00 

Hiánypótlás vége: 2020.március 11., 16.00 

3. Egyebek 

a) EHKB ülés  

A tavaszi szemeszter üléseinek állandó időpontjáról egy doodle szavazás alapján 

fogunk dönteni. 

b) Instagram 
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A külügyi műhely keretein belül sor kerül egy tréningre, hogy hasznosítható, 

gyakorlati tippeket, trükköket adjon a nemzetközi mobilitási lehetőségek 

promotálásához az online platformokon. 

18-47-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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