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Az Erasmus Student Networkről 
 
A szervezet melyet a hallgatók maguk között Külügyi Körnek vagy ESN-nek neveznek, 

az Erasmus+, Stipendium Hungaricum és más ösztöndíjjal Magyarországra érkező külföldi 

egyetemisták életét és magyarországi tartózkodásukat, szociális integrációjukat 

megkönnyítő szervezet. Az a szerepkör, amelyet az ESN a létezésével magára vállal, 

kiterjed mind a beérkező hallgatóknak Budapest városával és egyetemünkkel való 

megismertetésével, továbbá az itt tartózkodásuk során felmerülő akadályok kezelésével, 

orvoslásával. A bonyodalmak listája - amely felmerülhet egy külföldi hallgató 

Magyarországon történő életvitele során – elég tágas és hogy csak néhányat soroljak fel 

belőle: szálláskeresés az itteni tanulmányaik idejére, orvosi ellátás, egészségügyi 

problémák, magyarországi telefonszám-, bankszámla intézése és vízum ügyintézési 

problémák. Természetesen ezeken kívül, több kulturális esemény és egyéb program 

megszervezésével is foglalkozik az ESN, melynek során a kultúrák találkozásának és az 

együtt töltött időknek segítségével szoros kapcsolatok alakulnak ki mentor és 

mentoráltjaik között. 

 

Ebből is látszik, hogy a szervezet magyarországi tagjai, úgymond mentorfeladatokat 

látnak el – melyek az élet minden területére kiterjedhetnek - és állandó rendelkezésére 

állnak a beérkezettek számára. 

 

Az idén tíz éves Külügyi Kör mely az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán működik, az ESN ELTE tagja. Az Erasmus Student Network 1989-

ben alakult és azóta harminckilenc (39) országban működik, annak 500 szekciójában, 

továbbá közel több mint tizennégyezer (14.000) taggal büszkélkedik. Az ESN ELTE 

összegyetemi szervezet 2000 óta van az egyetem életében és 2015-ben egyesületté 

alakult. Az ESN az ELTE összes karán jelen van és tevékenykedik, programokat szervez, 

melyekben a mi karunkon lévő Külügyi Kör is szerepet vállal, részt vesz, segítséget nyújt, 

így járulva hozzá a feladatok közös szervezéséhez. 
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A Külügyi Kör a Kar magyar hallgatói közül negyvenhármat (43) tudhat soraiban és a 

beérkezett külföldi hallgatók pedig száztíz (110) fővel bővítik a hallgatói létszámot a 

2016-os őszi félévben meglévő számok alapján. Egyetemi szinten a Rektori Kabinet 

Nemzetközi Irodájának előző félévi statisztikái alapján 27.873 hallgatóból 2.232 külföldi, 

ami a hallgatók kb. 10%-át teszi ki. 

A Külügyi Kör lényege 
 
A fentebb már említett segítségnyújtások mellett a Külügyi Kör, mint említettem, 

különböző programok megszervezésével is büszkélkedhet. Többek között már az első 

héten, az Orientációs Napok alatt megismerkedik minden mentor a beérkezett 

mentoráltjával. Itt kezdődik minden, a kapcsolatok kiépítésének és egymás 

megismerésének ez az első lépcsője, továbbá a külföldről érkezők is itt találkoznak 

először egymással. 

 

A Külügyi Kör saját kasszából tartja fent magát és szervezi meg programjait. Többek 

között ilyen esemény történt az első héten, a Dunán való hajókázással, melynek során 

lehetőség nyílt annak a ténynek a feltárására az Erasmusos hallgatók számára, hogy 

milyen jól döntöttek azzal, hogy Budapestet választották tanulmányaik helyszínéül, 

valamint megismertettük velük városunk egyéb büszkeségeit és nevezetességeit, úgy 

mint a Parlamentet és a Budai Várat. Ez természetesen mind szervezett keretek között 

történt, melynek előzménye a nem elhanyagolható papírmunka is. 

 

A Külügyi Kör szakmai oldaláról el kell mondani azt a nem elhanyagolható tényt, hogy 

mivel emberekkel való foglalkozás a szervezet lényege – bármilyen eset előfordulhat, 

bármilyen életbevágó szituáció megtörténhet – ezért fontos, hogy a tagokról a felvételük 

előtt megbizonyosodjunk arról, hogy valóban alkalmasak a felmerülő problémák 

kezelésére, orvoslására, továbbá, hogy a felmerülő akadályokat a lehető leghamarabb 

képesek-e megoldani. Így a jelentkezőknek elsősorban egy szóbeli fordulón kell átesniük, 

ahol számot adhatnak idegen nyelvi tudásukról, valamint bebizonyíthatják, hogy legalább 

elméleti síkon képesek a lehetséges problémák megoldására. Ennek a szóbeli 
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meghallgatásnak a megszervezése azért is nehézkes és ütközik bonyodalmakba, mert 

először találni kell egy helyet, amely alkalmas arra, hogy ezeket a beszélgetéseket 

nyugodt körülmények között lefolytathassuk.  

 

A felvételi szóbeli részét meghaladva, a Külügyi Kör a mentorai számára külön 

vezetéstechnikai, time management és kommunikációs képességeket fejlesztő órákkal is 

szervez, melyek mind az egyénnek a szervezetben lévő munkáját segítik elő.  

 

A szakmai dolgokon túl a kulturális programok sem szoríthatók háttérbe, ugyanis nem 

csak hajókázásról és a Parlament, Vár megnézéséből, látogatásából áll a Külügyi Kör és 

az ESN ELTE programja. Az elmúlt években egyre népszerűbbé és közkedvelté vált az 

Eurodinner mind a magyar, mind a külföldi hallgatók körében. Ennek lényege, hogy 

vállalkozó szellemű hallgatók vacsorát készítenek a programon résztvevők számára, 

melyek a saját hazai ételeinek felel meg. Így remek lehetőség nyílik a külföldi országok 

konyhai szokásainak megismerésére, valamint arra, hogy a kialakult nyugodt 

környezetben a hallgatók közelebbi kapcsolatba kerülhessenek egymással. 

 

Továbbá fontos megemlíteni a Pub Quizt, amely szintén a Külügyi Kör és az ESN ELTE 

saját szervezésű kvíz estéje. A kisebb vetélkedő folyamán elhangzó kérdések úgy vannak 

összeállítva, hogy valamily módon mindegyik kapcsolódik az Erasmusos hallgatók 

anyaországaihoz, ezzel remek lehetőséget teremtve annak, hogy mindenki megismerje a 

körülötte levő hallgatók országát, legalábbis annak az országnak a kulturális hagyatékaiba 

betekintést nyerhessen. Amilyen egyszerűnek tűnik az est megszervezése és lényege így 

olvasásra, valójában az a valóságban olyannyira bonyolult is egyben. 

 

A kvíz est példáját követve kerül megrendezésre a Hungarian Film Club is, amely 

Magyarország kulturális örökségeit közvetíti a beérkező hallgatók felé, film formájában. 

 

Fontos megemlíteni a Social Erasmus Weeket (SEW), melynek keretében a 

Magyarországon lévő Erasmusos hallgatók különböző önkéntességet népszerűsítő 
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programokban vehetnek részt. Például lehetőségük van menhelyi kutyák sétáltatására 

továbbá arra is jelentkezhetnek, hogy valamilyen fogyatékossággal élő gyerekek számára 

angolt taníthassanak. Ez természetesen mind teljesen önként történik az ESN ELTE 

szervezésében melynek, mint már említettem, a Karon működő Külügyi Kör is tagja, így 

ezekben a mentoraink és az Erasmusos hallgatók is részt vesznek. Továbbá, hogy a 

szervezet közösségi életben vállalt szerepét és érdemeit kiemeljem, sorra került már több 

Focikupának a megrendezése is az ESN keretein belül. Ezen kupára történő nevezés 

minimális jelentkezési díjat követelt ugyan, de ettől eltekintve óriási igény volt erre. A 

tavaly őszi félévben jótékonysági bulit is rendeztünk a SEW keretében, a rendezvényből 

befolyt összeg a budapesti Bethesda Gyermekkórház számára lett adományozva.  

 

Nemzetközi kapcsolatokat építünk ki, melyek akár a politikában, a gazdaságban, de még 

személyes módon is hatást gyakorolhatnak ránk. A jogi karon kifejezetten érvényes ez, 

mivel gyakran a jövőbeli európai uniós, valamint nemzeti politikusok gyermekei, vagy 

ilyen ambíciókkal érkező fiatalok érkeznek hozzánk.  

Az iroda szükségességének indoklása 
 
Ez nemcsak egy egyetemi diák szervezet, ez egy baráti közösség. Aki felvételt nyer az 

ESN ELTE-be, az tudhatja, hogy egy összetartó, befogadó, dinamikus csoport tagja lett. 

Pontosan ezért is fájó, hogy a fennállásunk során nem volt még a szervezetnek irodája. 

Az iroda nemcsak nekünk, a hallgatóknak fontos, mely közösségi térként segítene a 

szervezetünk még szorosabb összetartásában, hanem abban is, hogy a nemzetközi 

hallgatók tudják, hogy van egy hely, ahol bármikor fordulhatnak az egyik tagunkhoz, és 

ott mindig segítségre találnak.  

 

Az ESN ELTE, mint diákszervezet gördülékeny és hatékony működéséhez 

elengedhetetlen, hogy az egy irodával rendelkezzen. Az effektív munkavégzést több 

területen is megkönnyítené és segítené az iroda, mindenekelőtt lenne egy olyan hely, 

ahol a mentorált külföldi hallgatók kérdéseiket személyesen tehetnék fel, kéréseiket 

személyesen fejezhetnék ki szervezetünk felé. A nyitvatartási időben a meghirdetett 
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eseményekre elintézhetnék a regisztrációt és az esetleges kifizetéseket, mindezek 

mellett a félév során folyamatosan megrendezett nyereményjátékok során elnyert, az 

ESN ELTE-hez kötődő promóciós termékeket is átvehetnék. A személyes találkozók 

megnövekedésével az ESN ELTE is egyre bővíthetné a tudását a külföldi hallgatók 

igényeivel kapcsolatban, könnyebb lenne visszacsatolást kapnunk a munkánkról. 

 

A szervezet sikerességének egyik alapköve a folyamatos kommunikáció, melyet a 

hetente megtartott ESN ELTE Board ülések és a kéthetente megrendezett ESN ELTE 

Team ülések biztosítanak. Továbbá a legfontosabb hivatalos ügyeket az ESN ELTE 

Közgyűlése során vitatjuk meg, melyet a félév során több alkalommal is megtartunk. 

Egészen eddig, ezek a megbeszélések, találkozók nyilvános helyeken, főleg 

kávéházakban történtek, ami miatt néhány esetben problematikus volt a helyszín 

megtalálása, illetve így anyagilag is megterhelést jelentett a résztvevők számára, hiszen 

az asztalfoglalás feltétele a fogyasztás. A fent említett üléseket az irodában 

bonyolítanánk le, ezzel is rendszert és állandóságot hozva az ESN ELTE tagjainak az 

életébe.  

 

Emellett abban az esetben, amikor egy ESN ELTE pozíció megüresedik, az írásbeli 

motivációs levél és az önéletrajz benyújtása után mindig személyes találkozó következik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tagok személyesen találkozzanak az adott pozíciójelöltjével 

vagy jelöltjeivel. A jelölt vagy jelöltek prezentálhatják motivációjukat és a jövőbeli 

terveiket, majd a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel és ezek alapján hozzák meg a 

tagfelvétellel vagy elutasítással kapcsolatos döntésüket. Ahogy az ülések, így a 

tagfelvételi prezentációk is legnagyobb részt nyilvánosan, vagy az ELTE valamelyik karán 

egy előadóban történtek. 

 

Mindezek mellett az ESN ELTE rendelkezik olyan dokumentumokkal, eszközökkel és 

tárgyakkal, melyek tárolását lényegesen megkönnyítené az iroda. Erre egy példa az ESN 

Brandhez tartozó ESN zászló, mely ikonikussá vált, a külföldi hallgatók könnyen 

felismerik és egy-egy esemény során így találják meg azokat, akiktől kérdezhetnek. 
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Továbbá a könnyen azonosíthatóság érdekében megterveztünk és beszereztünk ESN 

ELTE Team pólókat, melyeket a mentorok és a tagok viselnek, szintén azért, hogy a 

külföldi hallgatók minél könnyebben felismerjék őket és bátran forduljanak hozzájuk 

bármilyen esetben. Ezek és még sok tárgy, ruhadarab elhelyezése az irodában 

nagymértékben segítené, támogatná az ESN ELTE önkéntes tevékenységét.  


