
 
 

 
 

 
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) 2020. április 22-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), Vida Vivien (KOLHÖK), Dénes Dorottya 

(TTK), Horváth Rozália (BTK), 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 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 Beszámoló Sablon 

3. Egyebek   

 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) Az Erasmus+ Start ösztöndíj nyerteseinek kiértesítése megtörtént. Az első 60%-

os részt mindenki megkapja függetlenül attól, hogy befejezi-e a mobilitást vagy 

sem. 

b) A Stipendium Hungaricumos hallgatók számára kiküldésre került egy email, 

amely tartalmaz minden információt a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.  
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c) Idén az Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók kiértesítése központilag zajlott, az 

őszi kiutazásokra terv szerint készülünk.  

d) Megtartották a HOMB ülést, ahol megbeszélték, hogy minden kar a tervek szerint 

folytatja az utazások előkészítését. A bónusz program keretein belül a 

legdinamikusabban fejlődő kar (GTI), valamint a legjobb kari koordinátor 

(Dalnoki Brigitta) is díjazásra került. Az ülések el lett bírálva 5 szakmai 

gyakorlatos pályázat is. 

e) A mobilitásukat megszakító hallgatók időarányos ösztöndíjat kapnak, ezen felül a 

tényleges költségeiket, az ösztöndíj értékén felül is elszámolja számukra a 

Tempus. Menyhárt Barbara kéri, hogy amennyiben kérések, kérdések 

merülnének fel a mobilitásokkal kapcsolatban azt jelezzétek számára. 

Pap Zsófia (GTI) 

Az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatóknak létrehoztak egy csoportot, ahol mindenki 

felteheti kérdéseit. 

Pásztor Kata (PPK) 

Nem merült fel semmi probléma. 

Székely Ádám János (IK) 

A hallgatói megkeresésekre válaszolt. 

Matic Stojan (ESN ELTE) 

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) 

Teljesképzéses nemzetközi hallgatókkal, valamint a Nemzetközi Irodával dolgoznak a 

nemzetközi hallgatók közvetlen érdekképviseletén, ezzel kapcsolatban megbeszéléseket 

tartottak. Egyeztettek a TÁTK-val a közös angol nyelvű előkészítő képzésről. 
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Vida Vivien (KOLHÖK) 

A külföldiek nagy része a kollégiumokban maradt. A vírushelyzetnek megfelelő higiéniai 

szabályokat hoztak. 

Dénes Dorottya (TTK) 

Nem merült fel semmi probléma. 

Perecz Patrik (SH) 

Április 25.-én tartottak megbeszélést a továbbiakkal kapcsolatban. 

2. Erasmus + Start Beszámoló Sablon 

A nemzetközi iroda részéről Deli Júlia javaslatokat tett a sablon módosítására. Ezeket 

Menyhárt Barbara ismertette a résztvevőkkel, valamint emailben kiküldte. A sablonok 

elérhetőek az ELTE HÖK honlapján is. Az érintett hallgatók a Neptunon keresztül is 

értesítést kapnak erről a kötelezettségről. 

 

3. Egyebek 

a) Május 6.-án lesz a következő külügyi akadémia, ahol az SH mentor rendszerről és  

a covid19 hatásairól lesz szó a nemzetközi mobilitással kapcsolatban.  

b) Májusban ezen felül megrendezésre kerül egy EHKB ülés, valamint egy közös 

online csapatépítés is. 

18-25-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 
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_____________________________ 

EB elnök 
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