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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2020. március 26-án, 17:10 

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

A Bizottság Pap Zsófiát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Jelen van: Menyhárt Barbara (ELTE HÖK), Molnár Anett (BGGyK), Dénes Dorottya 

(TTK), Nagymihály Levente (ÁJK), Horváth Rozália (BTK), Keve Dóra (TÓK), Székely 

Ádám János (IK), Pásztor Kata (PPK), Matic Stojan (ESN ELTE), Perecz Patrik (HÖOK SH 

Intézményi vezető-mentor), Pap Zsófia (GTI). Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az 

ülés 10 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 

3. Külügyi Akadémia 2.0 

4. Egyebek   

 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) A járványhelyzettel kapcsolatban folyamatosan egyeztetett a Nemzetközi 

Irodával és a HÖOK-kal. Ezeket az információkat a Bizottság felé továbbította. 
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b) Perecz Patrik HÖOK SH Intézményi vezető-mentor megválasztásra került az 

Elnökség által. Menyhárt Barbarával és a Nemzetközi Irodával tartottak egy 

megbeszélést a további szoros együttműködés érdekében. 

c) Menyhárt Barbara részt vett egy bíráló bizottság munkájában egyéb mobilitási 

pályázatokkal kapcsolatban. 

Keve Dóra (TÓK) 

A kari nemzetközi irodával együtt folyamatosan kapcsolatban áll a jelenleg 

mobilitásukat töltő hallgatókkal. 

Pap Zsófia (GTI) 

A járványhelyez miatt felmerülő problémákra a Nemzetközi Irodával megoldást találtak. 

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a mobilitásukat külföldön vagy Budapesten töltő 

hallgatókkal. 

Pásztor Kata (PPK) 

A jelenleg mobilitásukat Budapesten vagy külföldön töltő hallgatók kérdéseire a 

járványhelyzettel kapcsolatban válaszolt. 

Matic Stojan (ESN ELTE) 

Lezajlottak a mentorfelvételik, legnagyobb számban a GTI-ről, valamint a PPK-ról 

jelentkeztek.  

A jelenleg itt tartózkodó külföldi hallgatókkal folyamatosan kommunikáltak, 

megosztották velük az angol nyelvű információkat. 

Április 25.-26.-án kerül megrendezésre a tisztújító közgyűlés online. Matic Stojan erre 

várja a Bizottsági tagokat is. A meghívót Menyhárt Barbara fogja továbbítani a tagok 

számára.  

Horváth Rozália (BTK) 

A jelenleg mobilitásukat Budapesten vagy külföldön töltő hallgatók kérdéseire a 

járványhelyzettel kapcsolatban válaszolt. 
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Teljesképzéses nemzetközi hallgatókkal, valamint a Nemzetközi Irodával dolgoznak a 

nemzetközi hallgatók közvetlen érdekképviseletén, az orientációs hét fejlesztésén. 

Molnár Anett (BGGyK) 

A járványhelyzettel kapcsolatban felmerülő problémákat a kari nemzetközi iroda 

koordinálta.  

Nagymihály Levente 

A járványhelyzettel kapcsolatban felmerülő problémákat a kari nemzetközi iroda 

koordinálta.  

Dénes Dorottya (TTK) 

Elbírálták az Erasmus+ beérkezett pályázatokat. A járványhelyzettel kapcsolatban 

probléma nem merült fel. 

2. Erasmus + Start  

79 pályázat érkezett be, ebből 68 érvényes. Kizárt pályázatok között doktoranduszok, 

valamint mobilitásukat nem igazoló hallgatók vannak. A legmagasabb pontszám 140, a 

legalacsonyabb -14 pont volt, ponthatárt 20 pontnál húztak. A 4,5 milliós keretből 56 

hallgató kap támogatást, a legkisebb összeg 29800, a legmagasabb 208600. A jelenlegi 

helyzetre való tekintettel az EHÖK kérése, hogy a mobilitásukat megszakító hallgatók is 

megkapják az első 60%-os részletet, aki kitölti a mobilitást megkapja a maradék 40%-ot 

is.  Jelenleg az ESZHÖB levélszavazása zajlik. Menyhárt Barbara köszöni a segítséget a 

promócióban és kéri, hogy a későbbiekben beszéljük át a pályázati feltételeket.  

3. Külügyi Akadémia 

Menyhárt Barbara köszöni mindenkinek, aki részt vett a második alkalmon. 

A következő akadémia tervezett időpontja április 15. 17 óra, ahol a nemzetközi hallgatók 

követett, valamint közvetlen érdekképviseletéről lesz szó. 
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4. Egyebek 

A Bizottság véleménye alapján a továbbiakban a Microsoft Teams-en folytatjuk a 

munkát. 

 

18-00-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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