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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (ELTE HÖK Külügyi alelnök) 2020. május 13-án, 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), Horváth Rozália (BTK), Pásztor Kata 

(PPK), Mile Tamás (ESN ELTE), Pap Zsófia (GTI), Molnár Anett (BGGYK), Keve Dóra 

(TÓK). Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 6 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  

3. Egyebek   

 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara 

a) Lezajlott az ESN közgyűlés. Az ESN ELTE új elnöke Mile Tamás lett. 

b) Menyhárt Barbara folyamatosan egyeztet a Nemzetközi Irodával, valamint a kari 

koordinátorokkal. Az új információkat e-mailben és Facebookon folyamatosan 

közvetíti.  

c) Lezajlott a 4. Külügyi Akadémia, ahol a járványhelyzet hatásairól volt szó a 

mobilitással kapcsolatban.  
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d) Júniusra tervezzük az 5. Külügyi Akadémiát, ahol mindenki bemutathatja a saját 

munkásságát.  

Pap Zsófia (GTI) 

Az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók kérdéseire folyamatosan válaszol. 

Pásztor Kata (PPK) 

Nem merült fel semmi probléma. 

Keve Dóra (TÓK) 

A hallgatói megkeresésekre válaszolt. A tanárokkal közösen videót készítenek a jelenleg 

mobilitásukat töltő hallgatók számára. 

Mile Tamás (ESN ELTE) 

Felállt az új elnökség. A TTK kari koordinátora még hiányzik, erre várják a jelentkezőket.  

Horváth Rozália (BTK) 

Az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók kérdéseire folyamatosan válaszol. 

Megkezdték a külföldi reprezentatívok integrálását a külügyi bizottságba. 

Molnár Anett (BGGYK) 

Lehetővé tették, hogy a rendkívüli szociális támogatást megpályázhassák az Erasmus+ 

ösztöndíjas hallgatók is. 

2. Erasmus + Start Beszámoló Sablon 

Az ELTE HÖK azt a döntést hozta, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel is 

folyósítja az Erasmus+ Start Ösztöndíjat azoknak, akik elnyerték a pályázatot. Az 

ösztöndíja 60%-át tehát minden nyertes megkapta.  Erre a helyzetre való tekintettel 

három féle beszámolási lehetőség áll a hallgatók részére: 

1. Amennyiben törölte vagy szünetelteti a mobilitást, azaz ősszel vagy a következő 

tavaszi félévben fog majd kiutazni. Az a hallgató dolga, hogy ír egy levelet a 
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kulugy@ehok.elte.hu címre, amiben megfogalmazza, hogy mikor fogja pótolni a 

mobilitást. Ebben az esetben azonban a jelen pályázati időszakban elnyert 

ösztöndíj maradék 40%-át nem utaljuk ki a részére, hanem átcsoportosítjuk a 

későbbi pályázati időszakokra. 

2. Amennyiben kiutazott és a jelenlegi helyzetben is megvalósítja a mobilitást, be 

kell számolnia erről a honlapon található beszámoló sablon segítségével.  

3. Amennyiben olyan speciális helyzetben van a hallgató, hogy hazautazott és 

itthonról teljesíti a külföldi egyetem online kurzusait, tehát kvázi itthon van 

nemzetközi mobilitáson, szintén jogosult vagy az ösztöndíjad fennmaradó 40%-

ra. Ebben az esetben egy sajátos beszámolót kell kitölteni, mely kifejezetten az 

online oktatás színvonalára, az online kurzusokra vonatkozik.  

 

3. Egyebek 

a) Május 20.-án 17 órától online csapatépítést tartunk. 

b) Menyhárt Barbara júniusra is tervez egy külügyi akadémiai alkalmat. 

18-45-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

 EHKB elnök  

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

_____________________________ 

EB elnök 
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