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Emlékeztető a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (továbbiakban: HOMB) 
2016. április 26-ai üléséről 

 
 
 
A HOMB-on megjelent Bizottsági tagok, kari képviselők és egyéb megjelent munkatársak listája a 
jelenléti ív elnevezésű mellékletben található.  
 
A Bizottsági ülés határozatképes. A Bizottságon mind a 8 kar az elnök és a Hallgatói Önkormányzat 
is képviselteti magát.  
 
A Bizottsági Ülést megnyitja, Dr. Erdődy Péter, nemzetközi rektorhelyettes, a Bizottság Elnöke. 
A Bizottsági ülést Szontágh Anikó, Intézményi Erasmus+ Koordinátor vezeti, a Bizottság titkára. 
 
1. Tájékoztatás a 2015/2016. tanévi Erasmus+ keretösszegek felhasználásáról: 

 
a) 1. sz. melléklet, első évközi beszámoló 
b) 2. sz. melléklet, hosszabbítási kérelmet benyújtott hallgatók listája. 

 
Tervezet: A (2. sz. mellékletben felsorolt) hosszabbítási kérelmet benyújtott hallgatók további támogatása a 

fennmaradó támogatási keret terhére. 
 
Döntés: HOMB/2016/II/1. 
HOMB 9 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint az Egyetem, a 2015/16-os 
tanévre vonatkozó Erasmus+ KA103 projekt terhére támogatja az adott tanévben 
hosszabbítási kérelmet benyújtott hallgatók mobilitását. 
 

c) maradványösszeg visszaigénylése a Nemzeti Irodától. 
 
Tervezet: Az első évközi beszámoló alapján visszafizetendő 24 062€ visszaigényléséről a Tempus Közalapítványtól. 
(Megfontolva a nemzetközi kreditmobilitási program és a Campus Mundi program hatásait.) 
 
Döntés: HOMB/2016/II/2. 
A HOMB 10 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint a 2016. április 4-én 
benyújtott első évközi Intézményi Beszámolóban jelzett 24 062€ „várható fel nem használt 
támogatást” visszaigényeli a Tempus Közalapítványtól és a HOMB/2016/1. döntés 
értelmében az összeget felhasználja a mobilitások és egyéb az Erasmus programhoz 
köthető tevékenységekre. 
 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások a maradványösszeg felhasználásáról lehetséges mobilitás 
keretében:  
 

 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (továbbiakban: ÁJTK): 3 hallgatói érdeklődést jelzett szakmai 
gyakorlatra, 

 INFORMATIKAI KAR (továbbiakban: IK): oktatói és személyzeti kiutazást jelzett, további 2-3 fő 
tekintetében, továbbá amennyiben lehetséges a projekt meghosszabbítása, akkor további 1 
oktatói Erasmus+ mobilitás is várható, 

 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR (továbbiakban: TTK): 1 fő hallgatói mobilitás szakmai gyakorlat 
céllal, 

 PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR (továbbiakban: PPK): oktatói és személyzeti kiutazás 
várható, 
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 TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR (továbbiakban: TÓK): oktatói kiutazások várhatóak, 

 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (továbbiakban: TáTK): 2 fő hallgatói szakmai gyakorlati 
mobilitás biztosan, valamint további 1 fő oktatói mobilitás várható, 

 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (továbbiakban: BTK): oktatói és személyzeti kiutazás 
valószínűsíthető a 2015/16-os tanév második félévében. 

 
d) Terv, a projekt második részletének felhasználásáról: 

 

 hallgatói tanulmányi ösztöndíjak (az Erasmus+ támogatás kapcsán fennmaradó 
10%, illetve a hosszabbítást benyújtott hallgatói ösztöndíjak vonatkozásában) 

 
Tervezet: A még ki nem fizetett hallgatói 10% ösztöndíjak fedezésére, előleg igényelése az Egyetemtől.(175 fő, 

38.923 €) 
 
Döntés: HOMB/2016/II/3. 
A HOMB 10 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint tekintettel arra, hogy az 
intézmény részére átutalt támogatás 65%-a felhasználásra került, de a TKA még nem utalta 
a maradék támogatást, a kifizetések zavartalan folytatásának érdekében, az Erasmus+ 
osztály kérelmezi a 10% maradványösztöndíjak kifizetéséhez szükséges összeget az 
Egyetem Gazdasági Igazgatóságától. 
 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások a hallgatói hosszabbítási kérelmeket tartalmazó melléklet 
kapcsán: 
 

 TÁTK: a jelenlévők jelezték, hogy további hallgatói hosszabbítást kérnek feltüntetni a fent 
nevezett mellékletben. A hallgató neve Kungl Nóra. 

 ÁJK:  
o Klicsku Annamária hallgató egy tanévre kötötte az Erasmus+ támogatási szerződést, 

így nem hosszabbított, de ennek ellenére is kérik a listára történő feljegyzését a Kar 
jelenlévő képviselői, továbbá 

o Nyitrai Tibor által elnyert Erasmus+ ösztöndíj fennmaradó 10% utalási folyamatáról 
érdeklődtek. A Nemzetközi Iroda jelenlévő képviselői jelezték, hogy utána néznek és 
értesítik a koordinátort, illetőleg a hallgatót. 

 

 hallgatók szakmai gyakorlati célú ösztöndíjazása 

Tervezet: 2016. május 10-ig a karspecifikus igényeket figyelembe véve meghosszabbításra/ újra kiírásra kerül a 
pályázati felhívás csak szakmai gyakorlatokra. A beérkező és megfelelő pályázatok hallgatói támogatási keret teljes 

kihasználásáig támogatásban részesülnek. 
 
Döntés: HOMB/2016/II/4. 
A HOMB 10 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint a Karok május 10-ig még 
lehetőséget adnak szakmai gyakorlatos hallgatói pályázásra. 
 

e) A 2015/16-os projekt időtartamának meghosszabbítása 2017. január 31-ig. 
 
Tervezet: A 2015/16-os projekt hosszabbítási kérelméről 2017. január 31-ig. 
 
Döntés: HOMB/2016/II/5. 
A HOMB 10 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint az Egyetem, hosszabbítási 
kérelemmel fordul a Tempus Közalapítványhoz a 2015/16-os tanévre vonatkozó Erasmus+ 
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KA103 projekt meghosszabbítására vonatkozóan, ezáltal a szükséges maradványösszegek 
felhasználásra kerülnek. 
 
 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások a 2015/16-os projekt időtartamának meghosszabbítása 
kapcsán: 

 PPK: Az igények lefedik-e a rendelkezésre álló helyeket?- Erről a beérkezett pontos pályázati 
számokat követően tudunk érdemi választ adni. Az előzetes információk alapján igen. 

 TTK: A döntés csökkenteni fogja-e a 2016/17-es Erasmus+ projekt keretlétszámot? 
o Válasz a Nemzetközi Irodától: nem fogja csökkenteni, erről már döntött a Nemzeti Iroda. 

 IK: Oktatói-, vagy hallgatói mobilitásra lehet felhasználni a maradványösszeget? 
o Válasz a Nemzetközi Irodától: A projekt szabályzata értelmében az átcsoportosítások 

függvényében lehet elkölteni. Várjuk a Karok visszajelzését a felhasználási igényekre 
vonatkozóan. 

 ÁJK: Mi a stratégia a 2016/17-es keretek feltöltésére, ha a projektidőszakot 
meghosszabbítjuk? 

o Válasz a Nemzetközi Irodától: Többek között pótpályázatok hirdetésével, továbbá kiemelt 
hangsúlyt kapna a mobilitási promóció. és a szakmai gyakorlati mobilitás támogatása. 

 
Várható következmény: bizonyos számú hallgatói mobilitás (magas megélhetőségi országokban), a 
2016/17-es projekt helyett a 2015/16-os projekt keretein belül kerül finanszírozásra. 

 
f) egyéb a 2015/16-os projektre vonatkozó kérdés, megjegyzés 

 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
2. Tájékoztatás a 2016/2017. tanévi Erasmus+ támogatási összegekről  

 
A Tempus Közalapítvány előzetes tájékoztatása alapján az ELTE az alábbi Erasmus 

támogatási összegeket használhatja fel a 2015/2016. tanévben: 
 

 Pályázatban igényelt 
mobilitási szám 

Elnyert mobilitási 
szám 

Elnyert 
mobilitási napok 

Elnyert támogatási 
összeg 

SMS 480 460 66138 943.570€ 

SMP 100 59 8100 133.940€ 

STA 150 107 750 62.700€ 

STT 55 34 174 24.440€ 

Mob.szervezése    147.000€ 

Összesen  660  1.311.650€ 

 
+ OLS teszt licence: 519 
 

Magasabb megélhetési összegek a hallgatói mobilitásokra vonatkozóan: 
 

 

Tanulmányi célú 
mobilitás 

 

Szakmai gyakorlat 
 

2015/2016 
 

2016/2017 
 

2015/2016 
 

2016/2017 
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Magas megélhetési költségű célországok 
(Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Írország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, 
Olaszország, Svédország) 

 

500€ 500€ 600€ 600€ 

Közepes megélhetési költségű célországok 
(Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, 
Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, 

Németország, Portugália, Spanyolország, 
Szlovénia, Törökország) 

 

400 € 
 
 

 
450 € 

 
 

500 € 
 
 

550 € 
 

Alacsonyabb megélhetési költségű célországok 
(Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia) 
 

300 € 
 
 

 
400 € 

 
 

400 € 
 
 

500 € 
 

 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások: 

 NEMZETKÖZI IRODA: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor kiemelte, hogy az 
elnyert napok számát is szükséges figyelembe venni az egyes ösztöndíjtípusok 
felhasználásakor. Nem elég, ha csak az elnyert hallgatói keretszámot töltjük fel.  A hallgatói 
mobilitások meghatározó többségében ugyanis 5 hónappal számolt az intézmény a 
főpályázat benyújtásánál, ennek ellenére átlagosan 3-4 hónapos mobilitási időtartamokról 
beszélhetünk ténylegesen. 

 NEMZETKÖZI IRODA: Kérjük, hogy az OLS nyelvi szintfelmérőről megfelelően tájékoztassák 
a kari koordinátorok a hallgatókat, mind a kitöltés és mind az adatok megadása tekintetében. 
Ehhez Szontágh Anikó fog segítséget nyújtani, miután részt vett a Tempus Közalapítványnál 
egy OLS továbbképzésen, melyről feljegyzésben tájékoztatni fogja a résztvevőket. A 
képzésre meghívást fognak kapni a kari koordinátorok is. 

 
3. Javaslat a 2016/2017. tanévi Erasmus+ hallgatói támogatási összeg felhasználására 

Erasmus+ részképzésre vonatkozóan. 
 
Az előzetesen beérkezett információk alapján a részképzésre vonatkozó mobilitási keretszámok az 
alábbiak szerint alakulhatnak: 

 ÁJTK BTK BGGYK IK PPK TÁTK TÓK TTK Össz 

fő 90 183 10 15 50 40 30 45 463 

nap 12976 25776 1466 2181 7186 5756 4326 6471 66138 

 
A Karok képviselői nyilatkozzanak, tudják e vállalni a fent megjelölt minimumlétszámokat a 2016/17-es tanévre 

vonatkozóan? 
A Karok nyilatkozata: 
 

 A BTK –Balaci Sándor, kari koordinátor képviseletében- az alábbi kéréssel fordult a HOMB-
hoz: A táblázatban található 180 fő egy minimum küldhető számot jelentsen a további 
értelmezések vonatkozásában, ugyanis a BTK 183 főt szeretne nominálni. 

 A jelenlévők egyhangúan elfogadták a felosztást, különös tekintettel a BTK kérésére. 
 

Tervezet: Az adott karra megjelölt mobilitási számokról és napokról.  
Döntés: HOMB/2016/II/5. 



Emlékeztető  

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság 

2016. április 26. 

5 

A HOMB 10 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint a 2016/17-es tanévben 
kiutazó hallgatói létszámok a karok esetében a 3. pontban bemutatott táblázatban foglaltak 
szerint fog alakulni. 
 
A Campus Mundival kapcsolatban felmerült kérdésekre Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ 
koordinátor jelezte, hogy jelen ülésen nem vitatjuk meg ezt a fent nevezett pályázatot, erre 
vonatkozóan egy külön Campus Mundi ösztöndíj pályázatról szóló megbeszélésen fogja tájékoztatni 
az érintetteket. 
 

a) A 2016/2017 tanévben az Erasmus hallgatói részképzésre egy szemeszter (5 hónap) 
időtartamra adható ösztöndíj.  

 Amennyiben a hallgató kettős diplomát nyújtó képzésre utazik ki, akkor a tanéven 
belül legfeljebb 10 hónapra adható ösztöndíj.  

 Amennyiben a hallgató hosszabb időtartamról hoz igazolást, mint 5 hónap a HOMB 
ülés dönt az egyes hallgatók kompenzációjáról. 

 
Döntés: HOMB/2016/II/6. 
A HOMB egyhangúan elfogadta, hogy az éves fennmaradó keret függvényében több 
támogatást is kaphatnak a visszatérő mobilitásban résztvevő hallgatók, az eredetileg 
megállapított 150 napra vonatkozó támogatáson túl. Megállapodtak továbbá a jelenlévők, 
hogy a fent nevezett döntés minden évben felülvizsgálat tárgyát képezi, az adott évi 
költségvetés függvénye. 
 

b) A 2016/2017. tanévben kérjük, hogy a karok, az őszi szemeszterben mind Erasmus+ 
(program országokra vonatkozóan) és mind az Erasmus+ ICM programban még elérhető 
szabad mobilitási helyekre hirdessenek pótpályázatot.  

 A pótpályázati időszakban beérkező pályázatok bírálata során a nyertes pályázókat 
ösztöndíjra is jelölhetik, amennyiben a kari ösztöndíjas keretlétszám illetve a 
jóváhagyott napok száma a fő pályázati időszakban nem került feltöltésre.  

 Amennyiben a karnak nem marad ösztöndíjas helye, akkor label (zero grant) státuszú 
kiutazásra javasolhatják a pályázó hallgatókat, illetve tartaléklistára is kerülhetnek, így 
az esetleges év közbeni lemondások esetén, vagy kiegészítő pályázatból e hallgatók 
kiutazása ösztöndíjjal támogatható. 

c) Egyéb 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 
4. Szociális és tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók támogatásával kapcsolatos 

tudnivalók. 
 

a) A pályázati felhívások szövege a 3. sz. mellékletben található. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
b) Ezúton kérjük a karokat, hogy szíveskedjenek a felhívást közzétenni a kari fórumokon is. A 

pályázatok leadási határideje: 2016. május 25. (őszi félévre vonatkozóan) 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 
5. Erasmus+ eljárásrend tervezet a 4. sz. mellékletben csatoltan 
 
Jelen ülésen nem szavazott róla a HOMB.  
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Szontágh Anikó, a Nemzetközi Iroda munkatársa ismertette az eljárásrend fő pontjait, ezen túl 
azonban nem került részletes megbeszélésre a fent nevezett dokumentum.  
 
Minden Kar véleményezheti az eljárásrendet 2016. május 10. napjáig -illetőleg a BTK külön 
kérésére legkésőbb 2016. május 16. napjáig-, melyet változás-bejelentővel követett korrektúra 
formátumban megjegyzésekkel együtt szükséges visszaküldeni a megjelölt időpontig elektronikus 
formában Szontágh Anikó részére az aniko.szontagh@rk.elte.hu e-mail címre. 
A BTK képviseletében Balaci Sándor kari koordinátor jelen ülésen jelezte, hogy a május 10-i 
határidőt nem fogja tudni tartani a Karon történő belső egyeztetések hosszadalmas volta miatt. 
Balaci Sándor az adott héten legkésőbb péntekig jelzi e-mailben, hogy mikorra tudja 
teljesíteni a véleményezést. 
 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások: 

 ÁJK: Kérvényezi, hogy a HOMB Ülés meghívója az ülés előtt legalább 7 nappal legyen 
kiküldve, ahogy az a rektori utasításban is áll. Szontágh Anikó szíves elnézését kérte a 
karoknak a későbbi 85 nappal az ülés előtti) értesítés miatt és ígéretét tette, hogy a jövőben 
arra törekszünk, hogy a meghívó minél előbb kiküldésre kerüljön. 

 
6. Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program 2015/17: 

 
a) Elnyert mobilitási számok: 5. sz. mellékletben 

 
Első, tavaszi pályázati felhívásra jelenleg: 
 
4 fő oktatói pályázat (1 fő BTK, 3 fő TTK) 
1 fő hallgatói pályázat érkezett (TÁTK) 
 

A szakmai koordinátorok előterjesztése alapján a beérkezett pályázatok megfelelnek a pályázati és 
bírálati feltételeknek, a pályázókat egyhangúan az ösztöndíj elnyerésére javasolják. 

 
 

Tervezet: A Nemzetközi Kreditmobilitási programban benyújtott oktatói és hallgatói pályázatokról. 
 
Döntés: HOMB/2016/II/6. 
A HOMB 9 igenlő szavazattal támogatta a tervezetet, miszerint a szakmailag pozitívan 
elbírált pályázatokat Erasmus+ kreditmobilitási ösztöndíjban részesíti a Bizottság.  

 
A Nemzetközi Iroda jelezte, hogy ezen pályázat esetében is kérvényezni fogjuk a projekt 
meghosszabbítását június 31-ig. 
 
Észrevételek, javaslatok, hozzászólások az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Programhoz: 
 
IK: Az egyéni támogatási szerződések kapcsán felmerült azon javaslat, miszerint egy oldalon 
szerepeljen a magyar és az angol nyelvű szöveg tükörfordításban, ugyanis nem várható el a külföldi 
hallgatóktól, hogy számukra idegen nyelvű szerződést írjanak alá. 
 
A Nemzetközi Iroda elfogadta a javaslatot jelezve, hogy további egyeztetés szükséges a fent nevezett 
javaslat kapcsán a egyeztetnünk kell a jogi-, illetve a pénzügyi osztállyal is. 
 

b) Őszi félév, pályázati kiírás kérdései. 

mailto:aniko.szontagh@rk.elte.hu
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Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. A Karok és a központ is külön figyelemmel kísért 
kampányra készül annak érdekében, hogy minél több résztvevőt toborozzon. 

 
c) 2016/18-as projektidőszakra vonatkozó pályázati eredményeket várhatóan május 

közepén teszi elérhetővé a Nemzeti Iroda. A projekt megvalósításának kezdete 2016. 
június 1. 

 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
7. Egyéb 
 
Bencsik Gergő kérdései az EHÖK képviseletében: 
 
1.: Miért akadt el a Campus Mundi pályázat bírálata a TTK-án? 
TTK válasza: folyamatban van a hallgatói pályázatok feldolgozás. 
A kari koordinátorok számára nem volt egyértelmű a bírálatok határideje, így jelenleg is vannak olyan 
hallgatói pályázatok, melyek elbírálás alatt állnak. 
 
2.: Mi volt az a hibafaktor, ami az ösztöndíjak utalásának csúszását eredményezte? Különös 
tekintettel arra, hogy miért nem volt betöltve az intézményi Erasmus+ koordinátori pozíció 
januárközepe és április eleje között. A jövőben milyen intézkedésekkel kívánja a Nemzetközi Iroda a 
hibafaktorokat csökkenteni? 
NEMZETKÖZI IRODA válasza: 150 hallgató ösztöndíjának fennmaradó 10%-a már utalásra került, a 
hallgatói anyagok feldolgozása folyamatos és az új Eljárásrendben foglaltaktól várjuk a hibafaktorok 
megszűnését. A Hallgatói Önkormányzatot az Iroda külön részletezett e-mailben tájékoztatta az 
Egyetem álláspontjáról a kérdéseket illetően.  
 
Költségtérítéses hallgatók és Erasmus+ program 
 
ÁJK: A költségtérítéses hallgatóknak az Erasmus félévükben a tandíjuknak csak egy részét kelljen 
kifizetniük. Mindez hozzájárulna a keretszámok feltöltéséhez és a projekt népszerűsítéséhez. 
 
BTK és PPK: Ez nem csak kari mérlegelés, hanem egyetemi vezetői hatáskör.  
 
NEMZETKÖZI IRODA: A jelenlévők hozzájárultak ahhoz, hogy a Nemzetközi Iroda járjon utána, 
hogy van-e igény a mobilitási számok ilyen módon való növelésére.  
 
 
 HOMB állandó időpontja 
 
IK részéről javaslat egy fix és állandó időpont meghatározására a HOMB ülésre, ami beilleszthető a 
Dékánhelyettesek órarendjébe. 
 
A résztvevők megállapodtak, hogy Doodle szavazás keretében döntenek a HOMB ülés fix 
idősávjáról, melyet Szontágh Anikó küld majd el az illetékeseknek. 
 
Irányadó javaslatként az időpont kapcsán a csütörtök délelőtt hangzott el.  
 
Campus Mundi Felsőoktatás Nemzetköziesítéséért Díj 
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Záró gondolatként Szontágh Anikó beszámolt arról, hogy az IK harmadik helyet ért el a Campus 
Mundi program Felsőoktatási Nemzetköziesítési Díjazottjai közül, melyhez gratulál a Nemzetközi 
Iroda és kéri, hogy a többi kar is nevezzen a következő fordulókban. 
 
Budapest, 2016. április 26. 
 
 
 
 Szontágh Anikó 

intézményi Erasmus+ koordinátor 
 

 
Seregi Renáta 

nemzetközi koordinátor- Erasmus+ 
nk.kreditmobilitás 

 
 

Dajka Henrietta 
nemzetközi ügyvivő 

 
 
 
 


