
 Emlékeztető a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (továbbiakban: HOMB) 
2017. május 18-i üléséről  

10.00-11.30-ig 
Helyszín: Tanári Klub 

 
 
 
A HOMB-on megjelent Bizottsági tagok, kari képviselők és egyéb megjelent munkatársak: 
 
A Bizottság elnöke: Erdődy Gábor, Nemzetközi Rektorhelyettes 
 
A Bizottság titkára: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor 
 
A Karok és a HÖK delegáltja: 
 

ÁJK: Szabó Brigitta, Dalnoki Brigitta 
BGGYK: Katona Vanda 
BTK: Balaci Sándor 
IK: Csizmazia Anikó,  Dr. Gercsák Gábor 
PPK: Gaál Tekla, Szabó Katalin 
TÁTK: Dr. Prónai Csaba, Csukovits Balázs 
TÓK: Romanoczki Ildikó 
TTK: Koczur Szilvia 
HÖK: Dunka Sarolta (11:10-kor érkezett) 

 
Az ülésen mind a 8 kar képviselteti magát, jelen van az elnök, a Hallgatói Önkormányzat 
képviselője késett. 9 fő részvételével a Bizottság határozatképes.  
 
Az Ülést 10:05 perckor megnyitja Dr. Erdődy Gábor Nemzetközi Rektor helyettes, a Bizottság 
elnöke, az előterjesztett napirendi pontokat a Bizottság elfogadja. 
 
Napirend előtt: 
 
A bevezetőt követően egyetlen napirend előtti pontként Szontágh Anikó bemutatja Pieskó Petrát, 
a Nemzetközi Iroda új munkatársát, akinek a központi Erasmus+ és egyéb mobilitási projektek 
központi koordinációja mellett a kari összekötő koordinátor feladatokat látja még el.. 
 

I. Döntés: az Erasmus+ munkatársi mobilitási ösztöndíjakról a 
2017/18-as tanévre vonatkozóan 
 
Az alábbi táblázat a karok és a központ által a főpályázat beadásakor megjelölt számok, illetve a 
beérkezett pályázatok számát mutatja: 

Mobilitás 
típusa/fő 

AJK BGGYK BTK IK PPK TATK TTK TOK 
Összesen 

igény (elnyert) 
2017/18ra 

Összes 
pályázat 

STA 7-9 6- 4 80-65 14-11 10-8 5-4 11-9 14-11 147 121 

STT (kari) 7-6 2-2 15-11 6-3 7-7 4-2 2-1 2-3 48 35 

STT (központ) 8-3 8 3 
STT (központ) 
16/17-es keretből 1-1  1 



 
A megjelölt számok azt mutatják, hogy a karok által igényelt és végül benyújtott pályázatok száma 
a karok többségénél kevesebb. (1. sz. melléklet: kari jegyzőkönyvek) 
 
A Bizottság megegyezett arról, hogy az őszi időszakban pótpályázati lehetőséget biztosítsanak a 
karok munkatársainak részére, a korábban igényelt keretösszegek elköltéséig. (Ezekre 2018 
tavaszán lesz lehetőség kiegészítő támogatást igényelni) 
A 2016/17-es keretből szeptember 30-ig valósítható meg mobilitás, a jelentkezés folyamatos. 

 
Döntés: HOMB 2017/III./1 
A HOMB 9 igen és 0 nem szavazattal úgy határozott, hogy minden beérkezett és az NI 
részére a jegyzőkönyvben megküldött, ösztöndíjazásra javasolt munkatárs pályázatát 
ösztöndíjban részesíti a 2017/18-as tanévben megvalósítandó mobilitásokra. 
 

 
II. Döntés: Szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók ösztöndíjára 

vonatkozóan 
 
Az ELTE SEK-től 12 fő hallgató nyújtott be pályázatot szakmai gyakorlatra, az egyes pályázatok 
tanszéki vagy kari szinten elbírálásra kerültek és ösztöndíjazásra javasoltak. A PPK két pályázatot 
elutasított. A bírálathoz szükséges jegyzőkönyveket kari szinten szükséges előkészíteni. Az ELTE 
és a Soproni Egyetem között kötött átadás-átvételi jegyzőkönyv értelmében a Soproni Egyetem 
18 fő hallgatói mobilitási összeget ad át az ELTE részére, mely fedezi a kiutazáshoz szükséges 
ösztöndíjak összegét. 
 
Az ELTE TTK-ról 6 hallgató nyújtott be pályázatot. A hallgatók ösztöndíjának kifizetésére a 
szükséges keret a kari hallgatói mobilitási keretből rendelkezésre áll. (2. sz. melléklet) 
 
Szabó Katalin megjegyezte: 2 SEK hallgató, Bita Patrik és Molnár Balázs pályázatát nem 
támogatta a PPK kari bizottsága.  
 
Döntés: HOMB 2017/III./2 
A HOMB 9 igen és 0 nem szavazattal minden beérkezett és ösztöndíjazásra javasolt 
hallgató pályázatát ösztöndíjban részesíti a 2016/17-es vagy a 2017/18-as projekt terhére a 
hazaérkezés időpontjától függően.  

 

III. Döntés: Kiegészítő támogatási igény a 2016/17-es Erasmus (EU) 
projekt keretében megvalósítandó mobilitásokra 
 
 

2017.05.17-ig az alábbi kiegészítő támogatási igények érkeztek be a 2016/17-es projekt 
munkatársi mobilitásaira vonatkozóan: 
 
BTK     5 fő  STA 
BTK     1 fő  STT (+ 1fő Svájc-Svájc nem része az Erasmus 
programnak!) 
Eötvös József Collegium:  1 fő  STA 
RKK:     1 fő  STT 
PPK:     4 fő  STA 
ÁJK    6 fő     STT 



 
 
Szontágh Anikó kiemelte, hogy Svájc nem tagja az Erasmus+ programnak, Svájcba az ún. Svájci 
Erasmus programmal utazhatnak a hallgatók vagy munkatársak az adott egyetemmel kötött 
kétoldalú megállapodás értelmében. A Svájcba ösztöndíjat nyert hallgatóknak/munkatársaknak a 
fogadóintézményekkel kell felvennie a kapcsolatot, és közvetlenül a svájci koordinátor 
segítségével szükséges megkötni a tanulmányi/munkatársi szerződést, az ösztöndíjat is a svájci 
egyetem fogja utalni az ösztöndíjas részére. (3. sz. melléklet) 
 
 
Döntés: HOMB 2017/III./3. 
A HOMB 9 igen és 0 nem szavazattal úgy határozott, hogy a megküldött javaslatok 
alapján, a RK NI előkészíti a TKA kuratóriuma részére a kiegészítő támogatási igényt, 
ezzel párhuzamosan a munkatársak megkezdik kiutazásuk ügyintézését. Amennyiben a 
kiegészítő támogatási kérvény pozitív elbírálásban részesül akkor a munkatársak 
kiutazása a 2016/17es keretből, amennyiben nem akkor a 2017/18-as keretből kerülhet 
finanszírozásra. Amennyiben szükséges, a HOMB külön elektronikus szavazással fog 
dönteni az ösztöndíjak kifizetésének fedezetéül szolgáló keretről. 
 

IV. Döntés: Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra 
beérkezett hallgatói pályázatokról 

 
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási programra az alábbi pályázatok érkeztek be, melyeket 
a kari külügyi bizottságok is jóváhagytak: 
 
Kína (PR.) Fudan Egyetem    Darvasi Soma Ádám   SMS 5 hónap 
Mongólia University of Ulanbataar  Bán Kornélia   SMS 6 hónap 
Mongólia University of Ulanbataar  Tsend AyushMunkhtsetseg SMS 6 hónap 
 
Döntés: HOMB 2017/II/4. 
A HOMB 9 igen és 0 nem szavazattal úgy határozott, hogy minden beérkezett és 
ösztöndíjazásra javasolt hallgató pályázatát ösztöndíjban részesíti a 2016/18-as ICM 
projekt terhére.   

 

V. Tájékoztatás: Erasmus+ kurzusmeghirdetés 2017/18-as tanévre vonatkozóan 
 

Az ELTE által aláírt Erasmus+ University Charter értelmében idén is szükséges frissíteni az 
Erasmus+ programban beérkező hallgatók részére idegen nyelven ajánlott kurzusok listáját! 
Ezúton kérjük, hogy a kari Erasmus+ koordinátorok gondoskodjanak a listák frissítéséről, és 
megküldéséről az intézményi Erasmus+ koordinátor részére 2017. 05.30-ig! 
A bizottság tagjai egyhangúan támogatták az előterjesztést és a kurzuslisták 
megküldéséről biztosították a Bizottságot. 
 
Megjegyzés: Kérdésként felmerült, hogy kapnak-e kreditet a beérkező hallgatók a nyelvi órákért. 
Szontágh Anikó válaszolta meg a kérdést, miszerint a kredit nem adható az elvégzett idegen 
nyelvi kurzusokért, tekintettel arra, hogy az a magyar hallgatóknak sem jár. (Az Erasmus+ 
programban a beutazó hallgatókat ugyan azok a jogok és kötelezettségek illetik, mint a hazai 
hallgatókat.) 
 
  
 



VI. Tájékoztatás: Savaria Egyetemi Központ Erasmus+ projektmegvalósításra 
vonatkozóan 
 
A Savaria Egyetemi Központ február 1. óta az ELTE egyes karainak kihelyezett képzési helye. 
Ennek értelmében az Erasmus+ program szempontjából nem kezelendőek önálló szervezetként 
hanem, mint a karok részei. 
 
Az Erasmus+ hallgatói és oktatói mobilitási projektek megvalósítására az alábbiak szerint javasolt 
eljárni: 
 

1. A kiutazó hallgatók és munkatársak jelentkezései SEK tanszéki/szakmai szinten kerülnek 
elbírálásra a SEK adott egységénél, ez a javaslat kerül továbbításra a releváns kari külügyi 
bizottság részére.  

2. A kari külügyi bizottság terjeszti elő ösztöndíjazásra javasolt hallgatókat/munkatársakat a 
HOMB részére. 

3. Egyéb szakmai kérdésekről a kari koordinátorral, míg adminisztratív kérdésekkel 
kapcsolatban a központi adminisztrációval közösen dönt a SEK. 
 

Mindezen javaslatok a gyakorlati tapasztalatok alapján felülvizsgálandóak. 
 
Az egység Erasmus+ programmegvalósításának koordinátora Modor Réka 
modor.reka@sek.elte.hu. 
 
A Bizottsági tagok egyöntetűen elfogadták a javaslatot, és annak alkalmazásáról biztosították a 
Bizottságot. 
 
Gaál Tekla megjegyezte, hogy nagyon nehéz szakmai bírálatot adni a hallgató ismerete nélkül. 
 
 

 
VII. Tájékoztatás: Az Erasmus+ (KA103) projekt 2017/18-as ütemezése 
 

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01-2018.09.30. 
 
 
2017.02. 
 

intézményi főpályázat leadása 
hallgatók pályáztatása intézményen belül 

2017.05. 
 

Értesítés az elnyert támogatási összegről és mobilitási számokról (TKA megküldte) 
2017/18-as tanévre vonatkozó idegen nyelvű kurzuskínálat frissítése 
hallgatók nominálása, jelentkezése a partnerintézménybe 
szakmai gyakorlati pályázati felhívás-folyamatos 

2017.06 1. Intézményi főszerződés megkötése a teljes projektre 
vonatkozóan 

2. Egyéni szerződésminták előkészítése (jogi osztály ellenjegyzése) 
3. Tájékoztatók kiutazó hallgatók részére 

Folyamatosan: hallgatók jelentkezése, Learning Agreementek aláírása  
2017.07.15.  
 

A hallgatói ösztöndíjak kiutalásához szükséges dokumentumok leadásának első 
határideje 
Ettől a dátumtól kezdődően a hallgatók folyamatosan adhatják le a 
dokumentumokat, a leadástól számított átlag 8 hét múlva fogják megkapni 
ösztöndíjukat! 

mailto:modor.reka@sek.elte.hu


2017.08.15-
től  
 

Első ösztöndíj kifizetések 
Kiutazások skandináv országokba 
felkészülés-pótpályázásra 

2017.09. 
 

Pótpályázati felhívás! 
Hallgatói ösztöndíjak utalása-folyamatosan 

2017.10. 
 

HOMB döntés-pótpályázatos hallgatókról 
Utolsó kiutazók-Németország 
2016/17-es projekt –záró beszámoló 

2017.11.15. 
 

Második félévben kiutazó hallgatók kiutazáshoz szükséges dokumentumainak 
leadási határideje 
Őszi félévben kiutazó hallgatók hosszabbítási kérelmének leadási határideje 

2017.12. 
 

HOMB döntés-hallgatói mobilitások hosszabbításának ösztöndíjazása 
ösztöndíj kifizetések 2. félévben utazóknak 

2018.01. 
 

2018/19-es főpályázat előkészítése 
kiutazó és visszatérő hallgatók 90% és 10% ösztöndíjutalása 

2018.02. 
 

 Intézményi főpályázás 

 pályázati felhívás-intézményen belül 18/19-re 

 tavaszi félévre kiutazó hallgatók indulása 
 

2018.03 
 

ösztöndíjak utalása tavaszi félévre kiutazó hallgatók és őszről visszaérkező hallgatók 
részére 
HOMB ülés 18/19-es mobilitási ösztöndíjakról 
2017/18-as projekt-első évközi beszámoló 

2018.04. 
 

Németországba utazó hallgatók kiutazása 
Ösztöndíjutalások folyamatosan 
2018/19-es projekt felkészülés (nominálás, Neptun rögzítés etc.) 

2018.05.  
 

tavaszi félévben visszatérő hallgatói mobilitások zárása 
10%ösztöndíjak kifizetése 
nyári időtartamban kiutazó hallgatók ösztöndíj kifizetések 

2018.06-
07-08.  

tavaszi és őszi félévben kiutazó hallgatók mobilitásainak zárása 

2018.09. Projektzárás (hallgatói visszafizetések legvégső határideje) 
2018.10. Záró beszámoló elkészítésének leadási határideje 

 
A Bizottság titkára, felkérte a tagokat, tegyenek javaslatot a szeptemberi pótpályázati határidő 
kitűzésére. A karok javaslataiból egyértelműen megállapítható, hogy karonként nagyon eltérő az, 
hogy mely időszakok a legmegfelelőbbek a pótpályázat meghirdetésére. 
A karok között történt egyeztetés eredményeként az a döntés született, hogy a kari koordinátorok 
2017. május 30-ig meghatározzák a karonkénti leadási határidőt. Ahol biztosan tudható, hogy 
hosszabb az elbírálási folyamat, javasolt a korábbi határidő megadása, illetve javasolt figyelembe 
venni a partner egyetemek nominációs határidejét is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy 
a hallgatóknak mikor a legmegfelelőbb a beadási határidő (szükséges kellő időt és tájékoztató 
anyagot a hallgatók rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy a minden hallgató egyenlő 
eséllyel induljon a pályázaton.) 

 
 
 
 
 



VIII. Tájékoztatás: Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program 2017-es 
pályázati eredményei  
 
Telefonos egyeztetést követően a Tempus Közalapítvány nem hivatalos értesítése szerint az 
ELTE a 2017-es pályázati fordulóban az alábbi 17 országokkal nyert el Erasmus+ nemzetközi 
kredit mobilitási projektmegvalósítási lehetőséget összesen 154 mobilitást 469 246 € összegben: 
Angola, Argentína, Cape Verde, Kína, Egyiptom, India, Irán, Izrael, Korea, Marokkó, Mianmar, 
Új-Zéland, Szerbia, Szingapúr, Ukrajna, USA és Vietnám. 
 
 
 
 

IX. Tájékoztatás: A következő ülés időpontjának rögzítése 
 
Javasolt időpont: 2017.10.26. 10.00 
A 2017/18-as kari szervezési keretösszegekről, illetve a folyamatosan beérkező szakmai gyakorlati 
pályázatokról javasolt egy vagy több elektronikus szavazás a nyár folyamán. 
 
X. Egyebek: 
 

1.  Beszámolót tartott a Coimbra Group sienai képzéséről Csukovits Balázs. 
A képzés fő témája az Erasmus+ szakmai gyakorlatok hatékonyabb koordinálása volt. A 
képzésen több párhuzamos kurzusból válogathattak a résztvevők az ELTE 
képviseletében Csukovits Balázs Kari Erasmus Koordinátor (TÁTK) a jó gyakorlatok 
átadása szekció képzésén vett részt, ahol a fő kérdések között elhangzott a hallgatói 
kiutazások finanszírozásának kérdése illetve az oktatók kiemelt szerepe! 
A Coimbra Group 39 tagegyeteme megegyezett abban, hogy szorosabb együttműködés 
kiépítésére törekszik egymás között az Erasmus+ szakmai gyakorlatokra vonatkozóan is. 
Ennek érdekében kérik a tagegyetemeket, hogy legalább egy, de lehetőség szerint akár 
több gyakorlati helyet határozzon meg, ahova a 38 partner küldhet szakmai gyakorlatra 
hallgatót a 2017/18-as tanévtől. Ennek megfelelően az ELTE-n karonként legalább egy 
szakmai gyakorlati fogadóhely megállapításáról egyeztek meg a Bizottsági tagok. 
Szontágh Anikó itt is felhívta a figyelmet a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat 
kiemelt fontosságára és annak népszerűsítésére, a hallgatók szakmai gyakorlati helyhez 
történő hozzásegítésére. 

 
2. A Bizottság titkára tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Külügyi pályázatok jelen évtől 

már nem csak a Nemzetközi alapból, hanem a Nemzetközi Tehetséggondozási Alapból 
összevonva kerülnek finanszírozásra, ennek eredménye, hogy az elnyerhető ösztöndíjak 
maximális összege a tavalyi 100.000 HUF/kiutazásról 200.000 HUF/kiutazásra 
növekedtek. Tekintettel a megújult finanszírozási struktúrára a pályázatok bírálására új 
Bizottság kerül felállításra (HOMB és Tehetséggondozási Tanács), melyre a Hallgatói és 
Oktatói Mobilitási Bizottság 3 fő tagot delegál..  
A Bizottság titkára felkérte a tagokat, kézfeltartással jelezzék, amennyiben szívesen 
vennének részt az új Bizottság munkájában. 
 A felkérésre 3 fő: 
 Gaál Tekla, nemzetközi irodavezető (PPK) 
 Dr. Gercsák Gábor, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán helyettes (IK) 
 Szabó Brigitta, nemzetközi irodavezető (ÁJK) jelentkezett. 
 



A pályázatok leadásának határideje június 19. ezt követi egy összesítési időszak, majd 
várhatóan június végén egy bírálati időszak és ülés.  
 
 
Dalnoki Brigitta kéréssel fordult a Bizottság felé Zeller Orsolya ügyében, akinek súlyos 
betegség következtében szakadt meg Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitása (Vis 
Maior) 2016 őszi félévében, és ösztöndíjának nagy részét az érvényben levő szabályok 
szerint vissza kell fizetnie, melyre jelen betegsége okán nincs lehetősége. 
A BTK-tól érkezett felajánlás, hogy az előző évi keretből hozzá tudnak járulni az érintett 
hallgató által visszafizetendő összeghez. A TÁTK is csatlakozott a felajánláshoz. A 
TÁTK, a BTK a Bizottság titkárával közösen egyeztetve fogja értesíteni az ÁJK-t a végső 
támogatási összegről 
 
További kérdés, kérés vagy hozzászólás nem érkezett. 
 
A Bizottság Titkára 11:20-kor megköszöni a részvételt és lezárja az ülést. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


