
Emlékeztető a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
2019. április 11-i üléséről  

 
 
A HOMB-on megjelent Bizottsági tagok, kari képviselők és egyéb megjelent munkatársak: 
 
A Bizottság titkára: Szontágh Anikó, Intézményi Erasmus+ koordinátor 
 
A Karok és a HÖK delegáltjai/képviselői: 
 

ÁJK: Szabó Brigitta, az ÁJK Nemzetközi Iroda irodavezetője, kari Erasmus koordinátor 
BDPK: Modor Réka, nemzetközi referens 
BGGYK: Dr. Maléth Anett, nemzetközi ügyekért megbízott igazgató 
Erdős Attila, nemzetközi irodavezető 
Szőke Dorottya, kari Erasmus+ koordinátor 
BTK: Balaci Sándor, kari Erasmus+ koordinátor; Pusztai Andrea 
IK: Dr. Gercsák Gábor, tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese 
GTI: Zemplén Gábor, nemzetközi ügyekért felelős szakmai vezető  
PPK: Gaál Nóra, kari Erasmus+ koordinátor, Nemzetközi Irodavezető 
Borbély-Csizinszky Klára, kiutazó/beutazó hallgatók Erasmus+ koordinátora 
TÁTK: Csukovits Balázs, kari Erasmus + koordinátor 
TÓK: Romanoczki Ildikó, kari Erasmus+ koordinátor 
TTK: Szedmák Orsolya, kari Erasmus+ koordinátor 
EHÖK: Menyhárt Barbara, külügyi alelnök 
TKK: Antalné dr. Szabó Ágnes, TKK főigazgató 
NSI, Prof. Dr. Hamar Imre elnök távollétében: Öhler Katalin, nemzetköziesítési 
projektvezető 
ENPO: Németh Katalin Anna, nemzetközi koordinátor 

 
Prof. Dr. Hamar Imre, a Bizottság elnöke egyéb elfoglaltságai miatt kimentését kéri, nevében Öhler 
Katalin, a Nemzetközi Stratégiai Iroda nemzetköziesítési projektvezetője szavaz. 
 
A Bizottságban mind a 10 kar és a Hallgatói Önkormányzat is képviselteti magát, a Bizottság 
határozatképes. 
 
Az Ülést 11:00 perckor megnyitja Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor, a Bizottság 
titkára, az előterjesztett napirendi pontokat a Bizottság elfogadja. 
 
Rövid köszöntő után Szontágh Anikó tájékoztatja a Bizottságot az Erasmus+ és Nemzetközi 
Programok Osztályán (továbbiakban: ENPO) történt személyi- és munkaköri változásokról az 
alábbiak szerint: 
Új munkatársak: Bálint Orsolya, nemzetközi koordinátor, Stipendium Hungaricum program; Vági 
Borbála gyakornok, Stipendium Hungaricum program. Kövecses Gréta korábbi gyakornok 
februáról nemzetközi koordinátorként felel az Erasmus+ promócióért és rendezvényekért, 
valamint az Erasmus+ szakmai gyakorlatokért (ki- és beutazó hallgatók). Németh Katalin áprilistól 
osztályvezető-helyettes. Az ENPO továbbá projektasszisztensi feladatkörbe (Stipendium 
Hungaricum program) és az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek pályázatok kezeléséhez keres 
új munkatársat 
 



Szontágh Anikó emlékezteti a Bizottság kari képviselőit, hogy április 15-e a 2019. őszi félévre 
részképzésre beérkező hallgatók számára kínált kurzuskatalógus frissítésének határideje a kari 
honlapokon, ezután rátér az 1. napirendi pontra: 
 
 

I. napirendi pont - döntés Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázatokról a 
2019/2020-as tanévre vonatkozóan 
 
Szontágh Anikó tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a 2019/20-as tanévre beadott Erasmus+ 
főpályázat hivatalos eredménye még nem érkezett meg a Tempus Közalapítványtól (továbbiakban: 
TKA), azonban szóbeli megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy a megpályázott létszámokat a 
TKA jóvá fogja hagyni.  
Az előterjesztésben szereplő táblázatban szerepelnek a Karok által jelzett előzetes létszámigények. 
A fennmaradó mintegy 280 hallgatói mobilitási keretet még lehetőség van feltölteni szakmai 
gyakorlatos pályázókkal, valamint az őszi pótpályázati forduló keretében. A szakmai gyakorlatos 
pályázati számok növelése érdekében április és május folyamán újabb hallgatói promóciós és 
tájékoztató rendezvényeket szervez az ENPO. Új célcsoportként bevonásra kerülnek a Stipendium 
Hungaricum hallgatók, kizárólag a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat ösztöndíjtípusba.  
Problémát okoz továbbá a pályázatot már elnyert hallgatók későbbi visszalépése vagy eltűnése, ez 
a 2018/19-es projektben közel 110 fős létszámot jelentett. A lemorzsolódás csökkentése céljából 
az ENPO rendszeres tájékoztatók tartását és figyelemfelkeltő e-mailek kiküldését tervezi az 
ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.  
Jelen ülés előterjesztésének I. mellékletéhez (2019/20-as tavaszi pályázati forduló keretében 
ösztöndíjra javasolt hallgatók listája) az alábbi módosítások szükségesek: 

 TÓK hallgatói lista: Szabó Krisztina és Szűcs Rebeka Zsófia hallgatók pályázata a 
következő HOMB ülésen kerülnek felterjesztésre, mivel azok Erasmus+ ICM mobilitásra 
vonatkoznak 

 Szakmai gyakorlat pályázatok áthelyezése a 2018/19-es projekt költségvetésébe: 
Lieszkovszky Helga (ÁJK), Chrenko Viktória (BTK), mindkét pályázat esetében a 
mobilitási kezdődátum: 2019. május  

 Molnár Zalán Ágoston (BTK) akkor utazhat, ha aláírásra kerül a mobilitásra vonatkozó 
intézményközi szerződés (Jagellonian University, Krakkó) 

 
Fontos, hogy a megküldött listákban a kiutazás dátumánál a napra pontos dátum szerepeljen. Ez a 
dátum a későbbiekben módosítható.  
 
Karok kiegészítései: 
Szabó Brigitta jelzi, hogy az ÁJK esetében a leadott pályázatok száma nem 215, hanem 214 volt. A 
nyertes hallgatói szám helyesen szerepel (211 fő), tehát az észrevétel nem módosítja az 
előterjesztésben figyelembe vett létszámokat. A koordinátori bónusz esetében figyelembe vett 
leadott pályázatok és nyertes pályázatok átlagszáma szintén nem módosul. 
Borbély-Csizinszky Klára jelzi, hogy a PPK listáján szereplő tartaléklistás hallgatók közül 5 főnek 
sikerült fogadóintézményt találni, a módosított jegyzőkönyvet hamarosan küldi. 
Zemplén Gábor kérdezi, hogy a tanulmányi mobilitást elnyert hallgatóknál is szükséges-e a napra 
pontos kezdődátum feltüntetése. Válasz: a pontos dátumnak a szakmai gyakorlatos pályázatoknál 
van jelentősége. 
 
  



Döntés: HOMB 2019/I./1. 
A HOMB 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan ösztöndíjjal 
támogatja az előterjesztés I. mellékletében szereplő 2019/20-as tanévi hallgatói 
pályázatokat, a javasolt módosításokat is beleértve. 

 
II. napirendi pont – tájékoztatás Erasmus+ KA103 aktualitásokról 
 
A Bizottság titkára ismerteti a 2017/18-as projekt zárásával kapcsolatos költségvetési tudnivalókat. 
A projektben a vállalt létszámok 90%-át teljesítettük, így nem kerül sor szervezési keret 
csökkentésre. A létszámokat a 2018/19-es hallgatói pályázatok átcsoportosításával sikerült 
teljesíteni. A projektben fel nem használt összeg viszont 144 263 EUR, ami több mint 44 millió 
forintnak megfelelő összeg, amit vissza kell utalni a TKA részére. Kirívó a 2017/18-as projektben 
a munkatársi pályázatok alacsony száma a vállalt létszámokhoz képest, ennek oka, hogy az oktatók 
nem használták fel az elnyert ösztöndíjat, inkább a magasabb ösztöndíjat kínáló 2018/19-es projekt 
keretében utaztak. 
A folyó 2018/19-es projekt jelenlegi fel nem használt összege több mint 343 millió forint, ezt 
részben a 2019/20-as hallgatói pályázatok átcsoportosításával kerül felhasználásra. A projekt 
futamideje meghosszabbításra került, 2020. május 30-i végdátummal. Kérjük, hogy az elnyert, de 
még meg nem valósított munkatársi mobilitásokról küldjenek a Karok emlékeztetőt az 
érintetteknek. 
Balaci Sándor kérdezi, hogy a még megvalósítandó munkatársi mobilitások esetében milyen 
mobilitási végdátumot kommunikáljon az érintettek felé. Szontágh Anikó továbbra is a 2019. 
szeptember 30-i végdátumot javasolja, melytől kivételes esetben el lehet térni, amennyiben a 
mobilitás egyéb esetben nem valósulna meg. Az erre vonatkozó tájékoztató körlevelet az ENPO 
előkészíti. 
 

III. napirendi pont – döntés a legjobb Erasmus+ koordinátor és 
legdinamikusabban fejlődő kar pályázatokról 
 
A Bizottság titkára először a legdinamikusabban fejlődő kar javasolt pályázati rangsorát ismerteti. 
 

 rangsor 

2018-tavasz pályázó és 

ösztöndíjas hallgatók 

átlagszáma (fő) 

2019-tavasz pályázó és 

ösztöndíjas hallgatók 

átlagszáma (fő) 

Százalékos növekedés 

száma 
Elért pontszám 

TTK 28 40,5 45% 32 

IK 19,5 26 33% 24 

ÁJK 173 213 23% 20 

TÁTK 45,5 46,5 2% 3 

BGGYK 17 16 -6% -4 

BTK 206 187,5 -9% -5 

TÓK 30 27 -10% -6 

PPK 82,5 62,5 -24% -16 

 
Gaál Nóra javasolja, hogy a koordinátori bónusz pályázat keretében meghirdetett 3 akció 
újragondolását ne elektronikus szavazást HOMB szavazás keretében tárgyaljuk, szükség lenne a 
pályázati struktúra bizottsági körben való részletesebb megvitatására. Konkrét észrevétele, hogy a 
legdinamikusabban fejlődő kar pályázat esetében a bevezetett újítások ellenére (kari hallgatói 
létszámok figyelembe vétele a bírálat során) még mindig nem elég súllyal kerül beszámításra az 
adott kar mérete, a kisebb karok továbbra is előnyben vannak.  



Dr. Maléth Anett jelzi, hogy szívesen hallgatna meg jógyakorlatokat más karoktól a hallgatói 
mobilitási számok növelésével kapcsolatban. Szontágh Anikó válaszul jelzi, hogy volt már ilyen 
rendezvény, de a jövőben is tervez az ENPO erre vonatkozó tapasztalatcserét a karok között. 
 
Szontágh Anikó ezután ismerteti a legjobb Erasmus+ koordinátor felhívás keretében beérkezett 
pályázatokat. Romanoczki Ildikó érintett lévén távozik a teremből. 
A beérkezett három pályázat pontszáma az alábbiak szerint alakul: 
1. Szalkai Gábor: 230 pont 
2. Dalnoki Brigitta: 223 pont 
3. Romanoczki Ildikó: 217 pont 
Szontágh Anikó kiosztja a részletes értékelőlapokat és a beérkezett pályázati űrlapokat. A bizottság 
áttekinti a beérkezett pályázati űrlapokat. 
Szabó Brigitta jelzi, hogy az ajánlásokat is érdemes lenne körbeküldeni Bizottság részére a döntés 
előkészítéseként. Szontágh Anikó felveti, hogy egyetértés esetén ennek megfelelően járhat el a 
Bizottság és dönthet később a pályázatokról.  
Szabó Brigitta továbbá jelzi, hogy a pályázó munkakörétől is függ, hogy a pályázatban vizsgált 
területeken milyen eredményt ér el a jelentkező. Nagyobb karok esetén egy munkatárs inkább a 
program egyes részterületeivel foglalkozik. 
Dr. Gercsák Gábor megosztott első helyezést javasolt a három pályázó esetében, ha erre 
rendelkezésre áll a szükséges fedezet. Javaslatát azzal indokolja, hogy a jelenlegi magas pontszámú 
értékelési rendszerben a pályázók közötti 6-7 pontos különbség nem jelez érdemi különbséget. 
Szontágh Anikó jelzi, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll, amennyiben a Bizottság 
holtversenyről döntene. 
A bizottság tagjai egyhangúan egyetértenek a felvetéssel. A GTI tartózkodik (nem érintett még a 
kérdésben). 
 
Döntés: HOMB 2019/I./2. 
A HOMB 10 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a legjobb Erasmus+ koordinátor 
felhívás keretében beérkezett három pályázat esetében megosztott első helyezésről dönt, 
valamint elfogadja a legdinamikusabban fejlődő kar előterjesztett rangsorát. (A TÓK 
személyi érintettség miatt nem szavaz) 
 
Szontágh Anikó jelzi, hogy az elnyert kari szervezési keret kiegészítések költése 2019. április 12-től 
megkezdhető. 
 
Romanoczki Ildikó a szavazás után visszajön az ülés további részére. 

 

IV. napirendi pont - döntés Erasmus+ szakmai gyakorlat pótpályázatokról 
a 2018/19-es tanévre vonatkozóan 
 
Szontágh Anikó a vonatkozó napirendi ponthoz hozzáfűzi, hogy a 2019. január 15-i HOMB 
szavazás óta beérkezett szakmai gyakorlat mobilitás pályázatok száma (25 db) alapján elmondható, 
hogy a folyamatos szakmai gyakorlati pályázati felhívás rendszere alapjaiban véve sikeres és a 
hallgatók élnek a lehetőséggel. A folyamatos promóció és ajelentkező (és a mobilitást valóban 
megvalósító) számok növelése azonban továbbra is szükséges. 
 
Döntés: HOMB 2019/I./3. 
A HOMB 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan ösztöndíjban 
részesíti az előterjesztés II. mellékletében szereplő 2018/19-es tanévi hallgatói szakmai 
gyakorlat pályázatokat. 
 



V. napirendi pont - döntés munkatársi pótpályázatokról a 2018/19-es 
tanévre vonatkozóan és a korábban beadott pályázatok módosításáról 
 
Szontágh Anikó ismerteti az előterjesztés III. mellékletét és annak tartalmát. Kiemeli, hogy a 
2018/19-es projektben még további 34 fő munkatárs mobilitása támogatható, amelyet elsősorban 
2019. június 30-ig megvalósítandó új mobilitásokra javasol felhasználni.   
Balaci Sándor kérdezi, hogy a 34 fős keretre szükséges-e kari pályázati felhívást közzé tenni. 
Szontágh Anikó válaszában kifejti, hogy nem szükséges a pályázati felhívás kiírása, ezt a keretet a 
folyamatában felmerülő, szakmailag kiemelten indokolt és sürgős kiutazások számára tartaná fent, 
pl. a Teach With Erasmus+ projekt soron következő májusi franciaországi tréning iránt érdeklődő 
oktatói számára. 
Romanoczki Ildikó jelzi, hogy a III. mellékletben nem szerepel egy új munkatársi pályázat a TOK-
ról. A pályázat a belső határidő után került megküldésre. Szontágh Anikó javasolja, hogy a pályázat 
a következő HOMB ülésre kerüljön előterjesztésre. 
Rendben 
 
Döntés: HOMB 2019/I./4. 
A HOMB 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan ösztöndíjban 
részesíti az előterjesztés III. mellékletében szereplő 2018/19-es tanévi új munkatársi 
pályázatokat, valamint a már elfogadott pályázatok módosításait. 
 
 

VI. napirendi pont – tájékoztatás a beadott Erasmus+ KA2 Stratégiai 
Partnerségek pályázatokról, a European Universities pályázatról és egyéb 
aktualitásokról 
 
Szontágh Anikó ismerteti azokat az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek pályázatokat, 
amelyekhez az Egyetem az ENPO szakmai vezetésével csatlakozott projektpartnerként, továbbá a 
European Universities felhívás keretében beadott CHARM-EU pályázatot, melyhez az ELTE 
szintén partnerként csatlakozott. A pályázatokról 2019 júliusában várható eredmény. A CHARM-
EU pályázat elnyerése esetén a konkrét teendők a későbbiekben fognak körvonalazódni, mivel ez 
egy új pályázati típus az Erasmus+ programban, nincs még ezzel kapcsolatban tapasztalata a 
felsőoktatási intézményeknek. A beérkezett pályázati számok alapján a European Universities 
pályázati típusban a 2019-es fordulóban 20%-os a nyerési esély, ez magasnak számít. A CHARM-
EU pályázat nyerési esélyeit továbbá növeli a partnerségi összetétel: egyrészt az Utrechti Egyetem 
brüsszeli aktív lobbitevékenysége, másrészt a Trinity College Dublin egyedüli írországi pályázóként 
szerepelt a jelenlegi fordulóban, ez szintén előnyt jelent a bírálat során. 
Dr. Gercsák Gábor kérdezi, hogy egy egyetem több European Universities pályázathoz is 
csatlakozhat-e párhuzamosan. Öhler Katalin jelzi, hogy a felhívás nem zárja ki ennek a lehetőségét, 
de ajánlásként szerepel, hogy egy felsőoktatási intézmény lehetőleg konzorciumban vegyen részt. 
 
Szontágh Anikó tájékoztatja a Bizottság tagjait a 2019. május 23-i Gálavacsoráról, melynek 
keretében átadásra kerülnek a koordinátori bónusz díjai. 
 
Az Erasmus+ szakmai gyakorlatok aktualitásaihoz kapcsolódva Szontágh Anikó felkéri Antalné dr. 
Szabó Ágnest, hogy ismertesse a Bizottság tagjai számára a Tanárképző Központ megtett és 
tervezett intézkedéseit a tanárképzésben részt vevő hallgatók számára készülő gyakorlati 
helyszíneket tartalmazó listájával, valamint az érintett hallgatók Erasmus+ szakmai gyakorlatának 
koordinálásával kapcsolatban. Antalné dr. Szabó Ágnes jelzi, hogy a TKK-n február óta működő 
titkárság segíti az Erasmus+ szakmai gyakorlatok szervezését is. Elfogadtatás alatt van a 
partnerintézmények kialakításához szükséges adatlap. A hallgatók a képzésben foglalt, akár mindkét 



rövid tanári gyakorlatukat kiválthatják egy hosszú külföldi Erasmus+ szakmai gyakorlattal a TKK 
partnereinek egyikében. A TKK Erasmus+ szakmai gyakorlatos partnerintézményeinek listájának 
kialakításában és frissítésében Kövecses Gréta, az ENPO munkatársa segít. A TKK honlapján egy 
külön menüpont került kialakításra az Erasmus+ ösztöndíjak tájékoztatása céljából. Február óta 
összesen hat, a TKK által tartott tájékoztató fórumon hallhattak a tanárképzésben részt vevő 
hallgatók az Erasmus+ ösztöndíjlehetőségekről. 
Antalné dr. Szabó Ágnes kérdezi, hogy milyen eljárásrendet alakítsanak ki a szakmai gyakorlat 
teljesítésének ellenőrzésére. Szontágh Anikó jelzi, hogy erről az ülés után tudnak egyeztetni.  
 
A következő HOMB ülés időpontja: 2019. május 30. 
 
 
12:30-kor az ülést Szontágh Anikó lezárja. 
 
 
 


