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

 
 
 
A HOMB-on megjelent Bizottsági tagok, kari képviselők és egyéb megjelent munkatársak: 
 
A Bizottság elnöke: Dr. Cseszregi Tamás, oktatási igazgató 
 
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: Katona Vanda, Erasmus koordinátor;  
BTK: Dr. Károly Krisztina, Nemzetközi ügyek dékánhelyettese; Gaál Tekla, irodavezető; 
Balaci Sándor, kari Erasmus+ koordinátor 
IK: Dr. Gercsák Gábor, tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese; 
Csizmazia Anikó, igazgatási ügyintéző (nemzetközi kapcsolatok) 
PPK: Nagy Borbála, Nemzetközi Iroda irodavezető helyettes; Borbély-Csizinszky Klára, 
nemzetközi referens 
TÁTK: Dr. Prónai Csaba, nemzetközi ügyek dékánhelyettese; Csukovits Balázs, 
nemzetközi munkatárs 
TÓK: Dr. F. Lassú Zsuzsa, dékán helyettes; Romanoczki Ildikó, nemzetközi koordinátor 
TTK: Dr. Jordán Tibor, dékánhelyettes 
EHÖK: Murai László, elnök 
ENPO: Pieskó Petra, nemzetközi koordinátor 

 
A Bizottságban tehát mind a 8 kar és a Hallgatói Önkormányzat is képviselteti magát, így a 
Bizottság határozatképes. 
 
Az Ülést 14:09 perckor megnyitja Szontágh Anikó, az előterjesztett napirendi pontokat a 
Bizottság elfogadja. 
Szontágh Anikó rövid tájékoztatót tart a szervezeti változásokról. 
 

I. napirendi pont – döntés az Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázati 
ösztöndíjakról a 2018/19-es tanévre vonatkozóan 

 
 
Szontágh Anikó elmondta, hogy jelentős hallgatói tömeg hiányzik az elvárt keretszám 
teljesítéséhez.  
Ennek érdekében szükséges a szakmai gyakorlatok további népszerűsítése és a folyamatos 
pályázati lehetőség fenntartása illetve az őszi pótpályázati fordulóra történő toborzás. 
A Campus Mundi programból szintén hiányzik 200 hallgató, ennek pótlására az Európán kívüli 
mobilitásokban résztvevő hallgatókat inkább CM programba tereljük át. 
 
Döntés: HOMB 2018/I./1. 
A HOMB úgy határozott, hogy minden beérkezett, és az ENPO részére jegyzőkönyvben 
megküldött, ösztöndíjazásra javasolt hallgató pályázatát elfogadja, és ösztöndíjban 
részesíti, amelyről 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan döntött. 
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Megjegyzés: A 2017/18-as keret felhasználása még nem történt meg, abban további 80 fő 
tanulmányi és 28 fő szakmai gyakorlati finanszírozható összesen 351 724 € összegben. 
 

II. napirendi pont: Erasmus+ Európán kívüli hallgatók és munkatársi 
mobilitások  
 
Szontágh Anikó elmondta, hogy az Erasmus+ ICM pályázatok 2016-bvan és 2017-ben bejövő és 
kimenő hallgatókra és oktatókra vonatkozó megvalósítása folyamatosan zajlik, a felhívás 
kikerültek, folyamatos pályázati lehetőség. Továbbá felhívta a figyelmet az összefoglaló táblázat 
piros színnel jelölt oszlopára, mely tartalmazza a még meg nem valósult mobilitási számokra.  
Prónai Csaba kérdése, hogy az adott karon fel nem használt mobilitási lehetőséget más kar 
átveheti-e?  
Szontágh Anikó válasza, hogy természetesen, de visszajelzést kérünk arról, ha esetleg elakad a 
folyamat, a Tempus Közalapítvány felé is jeleznünk kell, amennyiben átcsoportosításra van 
szükség. 
 
Döntés: HOMB 2018/I./2. 
A HOMB 10 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett egyhangúan elfogadta az 
ENPO részére jegyzőkönyvbe megküldött, ösztöndíjazásra javasolt hallgató és 
munkatárs pályázatát, ezeket ösztöndíjban részesíti. 
 
A döntéshez egyéb hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 
Cseszregi Tamás, oktatási igazgató veszi át a szót, rövid bemutatkozás után elmondja, hogy mi a 
célja a szervezeti átalakításnak. Többek között az Erasmus+ program fejlesztése és a minél 
nagyobb számú mobilitás megvalósítása. Egyelőre több a bejövő, mint a kimenő hallgató a 
program keretében, ezen arány javítása feltétlenül szükséges. 
Ez azonban csak egy része az átfogó intézkedésnek, melynek célja a mobilitási számok növelése. 
A másik fontos téma a kreditelismertetés, mely szintén egy nagyon fontos momentuma a 
mobilitások megvalósulásának. 
 

 

III. napirendi pont: A legjobb Erasmus+ koordinátor , a legdinamikusabban 
fejlődő karok 
 
A 2018. február 28-án kiírt „Keressük az ELTE legjobb Erasmus+koordinátorát” elnevezésű 
pályázatra idén 7 pályázat érkezett. 
A pályázóknak részletesen ki kellett fejteniük, hogy mennyire ismerik a protokollt, mennyire 
tájékozottak azt Erasmus+ programban. Ezen kívül kíváncsiak voltunk, hogy milyen promóciós 
tevékenységet fejtenek ki, milyen módon segíti a pályázókat, milyen javaslataik vannak és pl. hogy 
mennyire tartja fontosnak az oktatói mobilitásokat. 
Kiváló pályázatok születtek, a legjobbat Farkas Noémi adta le, aki 17 éve dolgozik Erasmus 
koordinátorként. 2. helyezett Dalnoki Brigitta lett, a 3. helyet pedig Katona Vanda nyerte el.  
Mindhárman Erasmus + képzési mobilitásban való részvételi lehetőséget nyertek +35  
regisztrációs díj támogatást,  az első helyezett pedig egy laptopot is.  
Szontágh Anikó javasolta, hogy a + STT mobilitási lehetőséget és a 350 € regisztrációs díj 
támogatást a többi pályázó is kapja meg. 
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A koordinátori bónuszrendszer bevezetése már most kézzelfogható eredményeket hozott. Az 
elmúlt 10 évben stagnáló mobilitási hajlandóság az idei évben 14 %-os növekedést mutat 
összességében. Karonként jelentős eltérések mutatkoznak. A legnagyobb növekedést az ÁJK érte 
el, +5000 € szervezési keret kiegészítést nyertek, második helyezett a PPK és az IK, +4000 € 
szervezési keret kiegészítéssel, míg a harmadik helyezett a BGGYK lett, + 3000 € szervezési keret 
kiegészítést nyert el. A szervezési keret elköltése 2018. április 13-án megkezdhető, ezeket 2019. 
május 31-ig lehet elkölteni. 
 
A TÓK részéről jelzés érkezett F. Lassú Zsuzsa dékánhelyettes asszonytól, miszerint nem 
feltétlenül igazságos a döntési kritérium rendszer, mivel az előző évi számokhoz viszonyítva 
került megállapításra. 
Szontágh Anikó elmondja, hogy sok tanulságot kell levonnunk még ezzel kapcsolatban, ez volt az 
első meghirdetett pályázat, a jövőben átgondolásra kerül a visszajelzések alapján. 
Gaál Tekla (BTK) kérése, hogy a nyertes hallgatók osszák meg a jó gyakorlatokat a többi 
koordinátorral. Szabó Brigitta (ÁJK) jelzi, hogy ők például a szakmai gyakorlatok emelésével érték 
el a növekedést. 
 
A döntés idejére két érintett kari koordinátor, Dalnoki Brigitta és Katona Vanda távozik a 
teremből. 
 
A szavazással kapcsolatban az a felvetés érkezik Murai László, HÖK elnök részéről, hogy ebben a 
témában titkos szavazást kell tartanai a nyílt helyett, így a döntéshozók titkos szavazás keretében 
szavaznak. 
 

Döntés: HOMB 2018/I./3 
 
A HOMB 9 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja a javasolt rangsort. 
 
IV. napirendi pont: egyeztetés, tájékoztatás, egyebek 
 

 Szontágh Anikó tájékoztatja a bizottságot, arról hogy ez év januárjában az ELTE 
csatlakozott a European University Foundation nevű szervezethez, egyúttal kéri, hogy 
tekintsék meg a tevékenységeit, továbbá felhívja a figyelmet az április 24-i konferencián 
való részvételre.  

 Júniusban a PPK szerevezésében megrendezésre kerül egy interkulturális tréning, melynek 
zárásaként június 14-én gálavacsora keretében fogják átadni a legjobb koordinátori 
verseny és a legdinamikusabban fejlődő karok nyerteseinek díjait. 

 Októberben pedig Erasmus+ ICM staff traninget szervezünk, az előzetes meghívók 
hamarosan kiküldésre kerülnek. 

 Lezajlott az  APAIE konferencia is, rendkívül sikeres volt, közel 30 partnermegkeresésnek 
kellett eleget tennünk, ezeket hamarosan továbbítjuk a releváns karok felé. 

 A júniusi NAFSA konferenciára is szívesen várjuk a karok jelzéseit az esetleges 
megkeresésekkel kapcsolatban. 

 Munkatársi mobilitások: javasolt a pályázati időszak meghosszabbítása, ilyenkor mindig 
megnő a pályázási kedv.  

 A kurzuskatalógus frissítése az Erasmus Charterben vállalt kötelesség. Kéri a kari 
koordinátorokat, hogy április 15-ig tegyenek eleget ennek, legalább az elérhető tárgyak és 
kreditszámok erejéig. 
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 A hallgatók Neptun rendszerben történő Erasmus státuszának rögzítése ugyan nem a kari 
koordinátorok feladata, de annak kijárása viszont igen. Ennek február végéig meg kell 
történnie. 

Cseszregi Tamás közbeveti, hogy kiemelten fontos a Neptun adatok naprakészen tartása, ezzel 
kapcsolatban pedig annak egységesítése, hogy ki felelős ezért annak érdekében, hogy abból egy 
gombnyomásra friss adatokat lehessen kinyerni. 
Szontágh Anikó elmondja, hogy a szakmai gyakorlatok népszerűsítése rendkívül fontos, nyári 
gyakorlatokra még lehet leadni pályázatokat.  

 Ehhez kapcsolódóan elindul az ELTE Erasmus+ Salon rendezvénysorozat 

 Az ENPO új munkatársának egyik fő feladata az ELTE mobilitások promóciója lesz, így 
erre a közeljövőben dedikált központi munkatárs lesz. 

Az ülés végéhez közeledve a bizottság titkára jelzi, hogy a napirendi pontok megvitatásra kerültek, 
várja az egyéb észrevételeket. 

 Szabó Brigitta észrevétele, hogy nem igazán létezik olyan fórum, ahol a jó gyakorlatok 
megoszthatóak lennének. Szontágh Anikó javasolja a koordinátori találkozók sűrítését, 
ahol lehetne tapasztalatokat cserélni. A PPK jelzi, hogy náluk éppen egy szakmai 
gyakorlatokat népszerűsítő kampány zajlik, ennek végeztével szívesen megosztják 
tapasztalataikat. 

 Csizmazia Anikó elmondja, hogy az IK-n például a lemorzsolódás ellen korrepetitori 
rendszert dolgoztak ki, aminek díjait a kari fizeti. Tanulás módszertani tájékoztatókat 
tartanak és minden hallgató figyelmét felhívják az E+ program lehetőségeire. 

 Szontágh Anikó tájékoztat a nemrégiben beadott Erasmus+ stratégiai partnerségi 
pályázatról az oktatói mobilitások tekintetében. Lényege, hogy az Uniqa oldalára egy 
teljesen új menüpont kerülne fel, ahol az oktató „market place” jelleggel tölthetne fel 
mobilitási lehetőségeket és kereshetne is a felkínált lehetőségek között. Ezen belül 
Egyetemek is hozhatnának létre profilt, meghívásos rendszerben működne konkrét 
tömbösített kurzusokra is akár. 

 Dalnoki Brigitta kérdésére, hogy mikor várható döntés az ICM pályázatokkal 
kapcsolatban, Szontágh Anikó azt válaszolja, hogy májusban. 

 A következő HOMB időpontjának rögzítése:  
 
           2018. június 21. 14:00 

 
 
15:55-kor az ülést Szontágh Anikó lezárja. 

 

 

 


