
Emlékeztető a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (továbbiakban: HOMB) 
2018. július 12-i üléséről  

 
 
A HOMB-on megjelent Bizottsági tagok, kari képviselők és egyéb megjelent munkatársak: 
 
A Bizottság elnöke: Prof. Dr. Hamar Imre, a nemzetközi ügyek rektorhelyettese 
 
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; 
Dalnoki Brigitta, ügyvivő szakértő, kiutazó Erasmus hallgatók koordinátora 
BGGYK: Dr. Katona Vanda, Erasmus koordinátor 
BTK: Balaci Sándor, kari Erasmus+ koordinátor 
IK: Dr. Gercsák Gábor, tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékán helyettese; 
Csizmazia Anikó, igazgatási ügyintéző (nemzetközi kapcsolatok) 
GTI: Zemplén Gábor, egyetemi docens 
PPK: Dr. Felvinczi Katalin, nemzetközi és pályázati dékán helyettes 
TÁTK: Csukovits Balázs, nemzetközi munkatárs 
TÓK: Dr. F. Lassú Zsuzsa, tudományos ügyek dékán helyettes 
TTK: Nagy Éva, kari Erasmus-koordinátor 
EHÖK: Dunka Sarolta, külügyi alelnök 
OI: dr. Cseszregi Tamás, oktatási igazgató 
NSI: Dr. Takó Ferenc, irodavezető 
ENPO: Pósch Orsolya, nemzetközi koordinátor 

 
A Bizottságban tehát mind a 8 kar és a Hallgatói Önkormányzat is képviselteti magát, a Bizottság 
határozatképes. 
 
Az Ülést 14:00 perckor megnyitja Prof. Dr. Hamar Imre, a nemzetközi ügyek rektorhelyettese, a 
Bizottság elnöke, az előterjesztett napirendi pontokat a Bizottság elfogadja. 
 
Elnök úrnak 45 perc után egyéb elfoglaltságai miatt távoznia kell, így a határozatképesség 
érdekében a bizottság előrehozza a szavazásokat. Rövid köszöntő után Szontágh Anikó rá is tér 
az 5. napirendi pontra. 
 

V. napirendi pont – döntés a 2018/19 tanévi, kari Erasmus+ szervezési 
keretekre vonatkozóan 
 
Szontágh Anikó ismerteti a 2018/19-es tanév kari szervezési kereteinek tervezetét, amelyek az 
előző (2017/18-as) tanévhez képest növelésre kerültek. A keretnövelés elsődleges célja az 
Erasmus koordinátorok bérének támogatása. A karoknak vállalniuk kell a garanciát arra, hogy a 
koordinátorok fizetése elérje a bruttó 300.000 Ft-ot. Kiemeli, hogy a piacképes fizetés és a 
megfelelő képességek (mint nyelvtudás, levelező készség) az Erasmus program minőségének 
fenntartásához szükséges. 
 
Dr. F. Lassú Zsuzsa, a TÓK tudományos ügyek dékán helyettes aggodalmát fejezi ki, hogy nem 
fog-e csökkenni később ez a 300.000 Ft-os bér amiatt, hogy a szervezési keretösszeg csökken. 



Prof. Dr. Hamar Imre (a továbbiakban: Rektorhelyettes Úr) szerint az Erasmusban sok pénz van, 
így nem kell attól tartani, hogy nem lesz keret a koordinátorok fizetésére. 
Dr. Cseszregi Tamás, oktatási igazgató veszi át a szót. Kiemeli, hogy a kiutazó hallgatói számok 
növelésére azért van szükség, hogy a szervezésre több pénzt kapjon az Egyetem, amelynek 
lebonyolításához viszont szükség van a karokon egy stabil csapatra. Mindezek fényében a 300.000 
Ft-os fizetést vállalhatónak tartja. 
Rektorhelyettes Úr megerősíti, hogy inspirálni kell az oktatókat és hallgatókat a kiutazásra, 
amelyből befolyt pénzt az Erasmus felpörgetésére használunk. 
 
Dr. Felvinczi Katalin, a PPK nemzetközi és pályázati dékán helyettese kérdése, hogy nem 
lehetne-e a karoknak átadni a szervezési keretet a kari koordinátorok fizetéséhez, mivel jelenleg 
pénzügyi okokból csak központi szinten lehet kezelni.  
Szontágh Anikó ígéretet tesz rá, hogy újra megkérdezi a pénzügyi vezetőktől. Addig is 
többletfeladat megbízással lehetséges megoldani a fizetésemelést. 
Rektorhelyettes Úr azt a megoldást javasolja a problémára, hogy a kar a saját pénzből hirdeti meg 
bruttó 300.000-ért a pozíciót fixen, és a különbözetet a szervezési keretből pótolja vissza. 
 

IV. napirendi pont – Zemplén Gábor és a Gazdaságtudományi Intézet 
bemutatása 
 
Szontágh Anikó bemutatja a Bizottságnak az ELTE új szervezeti egysége, a Gazdaságtudományi 
Intézet (a továbbiakban: GTI) nemzetközi kapcsolataiért felelős Zemplén Gábort. Zemplén 
Gábor bemutatja GTI-t és szakjait, amely 1000 hallgatóval indul 2018 őszén.  
 
Szontágh Anikó kezdeményezi, hogy a GTI egy kezdeti szervezési kerettel induljon, hogy 
kiépíthesse partnerhálózatát. A GTI közepes besorolást kapott, kiindulásnak így 5000 eurót 
javasol. A javaslathoz megjegyzés, ellenvetés nem érkezik. 
 
Döntés: HOMB 2018/II./1. 
A HOMB 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan elfogadja az 
előterjesztésben megjelölt 2018/19 tanévi, kari Erasmus+ szervezési kereteket. 
 
A döntéshez egyéb hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezik. 
 

I. napirendi pont – az Erasmus+ munkatársi mobilitások 
 
Szontágh Anikó ismerteti az ENPO részére jegyzőkönyvbe megküldött, ösztöndíjazásra javasolt 
munkatársak pályázatát. Kiemeli, hogy a hosszabb, kutatói kiutazás népszerű lett, túljelentkezés 
van rá a munkatársak körében. Megerősíti, hogy ezt a mobilitási típust 14 napra maximalizálja az 
ELTE. 
 
Döntés: HOMB 2018/II./2. 
 
A HOMB 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan elfogadja az 
ENPO részére jegyzőkönyvbe megküldött, ösztöndíjazásra javasolt munkatársak 
pályázatát, ezeket ösztöndíjban részesíti. 
 
A döntéshez egyéb hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezik. 
 

II. napirendi pont – Erasmus+ kreditmobilitási pályázatok 
 



Szontágh Anikó ismerteti a 2018-as nemzetközi kreditmobilitási pályázat eredményét. Kiemeli, 
hogy az egyetem rendkívül jó eredményt ért el: a leggyengébb pályázat 83 pontot ért el. Az 
értékelés kifejezetten pozitívan nyilatkozik a pályázatokról, de tanulni is lehet belőle. 
Megerősíti, hogy az érintett karok és tanszékek ismertetése jelenleg zajlik. 
 
Prof. Dr. Hamar Imre egyéb elfoglaltságai miatt távozik. 
 

III. napirendi pont – Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat pályázatok 
 
Döntés: HOMB 2018/II./3. 
 
A HOMB 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan elfogadja az 
ENPO részére jegyzőkönyvbe megküldött, ösztöndíjazásra javasolt 7 fő szakmai 
gyakorlatos hallgató pályázatát, ezeket ösztöndíjban részesíti. 
 
Prof. Dr. Hamar Imre nevében Dr. Takó Ferenc, a Nemzetközi Stratégiai Iroda irodavezetője szavaz. 
 

VI. napirendi pont: egyeztetések, tájékoztatás, egyebek 
 

- Dr. Felvinczi Katalin felveti az osztatlan tanárszakos, szakmai gyakorlatra kiutazó 
hallgatók problémáját. Őket jelenleg a PPK és a TÓK kezeli, ugyanakkor szerinte nem 
hozzájuk tartoznak. Kérdése, hogy a TKK is lehet-e tagja a Bizottságnak, hogy 
közreműködjön az Erasmus szervezésben.  
Szontágh Anikó válasza, hogy Varga-Boros Mária lett felvéve az ENPO-hoz a szakmai 
gyakorlatok koordinálására, így ez a kérdés hamarosan rendeződik. Addig is a TKK-nál 
Eszter, a tanárképzési referens tud segíteni. 

- Dr. Cseszregi Tamás veszi át a szót, aki kiemeli a kreditelismerés problémáját. Azon 
dolgoznak jelenleg, hogy a kreditelismerésnél ne azt nézzék, hogy ugyanaz-e a tárgy, 
hanem hogy hozzájárult-e a hallgató tanulmányainak előrehaladásához. Ne a tárgyfelelős, 
hanem a hallgatói előremenetelért felelős szakfelelős nézze az elismertetést. A 
paradigmaváltás elindult, ugyanakkor időigényes. Pozitív példaként kiemeli az 
Informatikai Kar programtervező informatikus mesterképzésén már létező mobilitási 
ablakot, amelyben 16 kreditért elismerik a hallgató külföldi tanulmányait. 

- Szontágh Anikó hozzáteszi, hogy mindezek miatt fontos, hogy a kurzuskatalógus már 
kikerüljön március-áprilisban a honlapra, hiszen a külföldi hallgatók is a 
kreditelismertetéssel küzdenek. 
 

- A következő HOMB ülés időpontjának rögzítése: október 
- Orientation Week: szeptember első hete 
- Szeptember 10-i hét: Erasmus+ pótpályázat kiírása 

 
- Dr. F. Lassú Zsuzsa búcsúzik a Bizottságtól, Csíkos Csaba lesz helyette a dékánhelyettes. 

 
15:15-kor az ülést Szontágh Anikó lezárja. 
 
 
 


