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A február elejétől lezajló Erasmus+ fő pályázási időszak talán a legkatyvaszosabb, kulimászos
pályázási időszak volt regnálásom alatt. Természetesen az eseménysor a bolygók együttállása, és a
holdfázisok zavaros egymásra következése miatt is alakulhatott volna így, azonban a jelentkezők
alacsony számát sokkal inkább a Nemzetközi Iroda tárgyalási és rendezvénytervezési stílusa, valamint
a Hallgatói Önkormányzat téves besorolása az Iroda által indokolja. Természetesen a részletes leírást
alább is közölni fogom. Emellett a többszöri felhívás ellenére továbbra is csak egy jelentkező van a
tisztség további betöltésére, így az utódképzést több fázisban megkezdtem.
Kapcsolattartás
Ez idő alatt nem volt emelkedett igény fogadóóráimban ténylegesen emberek fogadására,
azonban gyakorta hallgatói megkeresések érkeztek, ettől eltérő időpontokban. Ezen esetekben az
érdeklődőket a tanszéki tárgyalóban fogadtam. Telefonon is érkeztek megkeresések, melyekre
készséggel válaszoltam. Ezek mellett a Külügyi bizottsággal aktív kommunikáció zajlott a teljes
pályázási időszak alatt, mely nagyban segítette a gördülékenyebb szervezést. A Minority SafePack
kapcsán is aktív belső levelezés zajlott a bizottság tagjai közt.
Levelezésem természetesen szinte szokásos módon izzott a levélváltások tömkelegétől, noha a
beérkező levelek mintegy 90%-a továbbra is arra irányul, hogy a Balatonon nyaraljak, javítsam ágybéli
teljesítőképességem, vagy megjavítsam látásom. Természetesen ezen lehetőségek nagyja hidegen hagy,
de főként március végétől a legaktívabb fiókom egyértelműen a spam volt. Ezek ellenére az érdemi
leveleket továbbra is a lehető leghamarabb igyekszem megválaszolni.
Események
Fő pályázati időszak Eramsus+: Jan.30-Márc.12.: A pályázati időszak kezdetén még
minden úgy tűnt, hogy a novemberi EHKB ülésen tárgyaltak alapján fog történni. Azonban ekkor
beérkezett pár hír, ami mintegy három hétig annyira feltolta a vérnyomásomat, mint egy dupla presszó
öt cukorral. A kis híján bekövetkező parasztfelkelés és masszív szívritmuszavar kiváltója a
Nemzetközi Iroda, és különösképp Szontágh Anikó volt. A korábban tervezett programok már
megbeszélt időpontjait ugyanis autokratikus módon felülírták, melynek hatására a Camapuson ugyan
volt két tájékoztató előadás, azonban ezek időpontjai és helyszínei velünk nem lettek egyeztetve,
valamint az időpont és a terem szűkössége okán nem tudott az érdeklődő hallgatók majd 1/3-a
megjelenni a tájékoztatókon. Természeteses ez még csak az odaégett grillázs a dobostortán, de maga a
torta is el lett sózva, hiszen a szóróanyagokat nem hogy nem postázták ki, ahogy arra utalást tettek, de
csak elnök kisasszonyunk hathatós közbenjárása okán jutott el hozzánk (köszi Luca még egyszer!).
Természetesen ekkor már nem voltunk meglepve, hogy a kiérkezett plakátok gyűröttek, szakadtak és
borzalmasan pixelesek voltak, valamint semmiféle módon nem mutattak TTK kari identitást.
Mindezek után (nem meglepő módon) a pályázati időszak a karon meglehetősen alacsony
jelentkezői létszámmal zajlott. Míg tavaly Koczur Szilvivel együttműködve, saját ötletek alapján
hirdetve 53 ember nyerte el az ösztöndíjat, addig idén az Iroda vezetésével lezajlott kampány nyomán
mindössze 26 ember utazhat ki Erasmus+ ösztöndíjjal. Ez a 27 ember különbség több, mint 50 %
csökkenést jelent a pályázatot nyert hallgatók számában. Ezek mellett megjegyzendő, hogy
mindösszesen két pályázatot utasítottak el a bírálat során, tehát a jelentkezők számára sem volt olyan
szimpatikus a pályázás, mint tavaly.

Campus Mundi tájékoztató előadás, Feb. 15.: Ez az előadás tekinthető a pályázati időszak
sikerének, a fehér foltnak a sötétségben. Ez az előadás főleg doktori képzésben részt vevő diákoknak
szólt, azonban MSc-n tanuló hallgatók is megjelentek. Az előadást egy volt Campus Mundi
ösztöndíjas hallgató tartotta, de a szakmai hátteret a Tempus Alapítvány ügyintézője is erősítette.
Ezen előadás valamint a kiterjedt Campus Mundi ösztöndíjat reklámozó standok és programok okán
várhatólag akár megkétszereződik a tavalyi (9 fő) Campus Mundi pályázói létszám.
EHKB Ülés, Febr 23.: Ezen az ülésen családi okokból kifolyólag nem tudtam részt venni,
azonban a távollétemben is határozatképes bizottság megválasztotta az operatív bizottsági tag
tisztségbe Varga Flóra Antóniát.
Rendkívüli EHKB Ülés, Március 9.: A HÖOK tervezett Stipendium Hungaricum
ösztöndíjas hallgatók integrálást célzó mentorprogramja várhatólag ez év szeptemberétől indulna.
Ennek kapcsán meglátogatta a bizottsági ülést Kaizinger Tamás Töhötöm. Az ülésen szó esett a
mentorprogram finanszírozásáról, a mentorok anyagi juttatásokban való részesítéséről, a leendő
mentorok képzéséről, valamint az ESN-el való lehetséges együttműködésről. Ezek mellet szó esett
valamennyi bizottsági tag elégedetlenségéről a pályázási időszak lebonyolítása miatt. Itt egybehangzó
véleményként megfogalmazható a kari HÖK tisztségviselőkkel szembeni lenézés, valamint az
autokratikus módszerekkel történő programszervezés nehezményezése.
Utódképzés
Mint szorgos tisztviselő, valamint meglett államférfi gondoskodnom illő utódlásomról.
Természetesen ehhez kell keresni egy nőt… izé. Tehát az egyetlen jelölt, aki megkeresett engem
utódképzéssel kapcsolatban Mekker Julianna, akinek képzését a korábbi programokra való invitáláson
túl már hivatalos alkalmakon is megkezdtem. Ennek keretein belül a jelölt ismerkedik az
ösztöndíjprogramokkal, a bürokrácia bürkös ingoványával, valamint a hivatali személyekkel és
feladataikkal. Továbbiakban a HÖK oldal kezelését – mely egy valódi mágia – valamint az e-mail fiók
tanulmányozásával esettanulmányok megoldásával a mindennapi kihívásokat adom át neki.
Zárszó
Tisztben töltött időm alatt (2016.10.04-2018.04.27) mintegy 160 hallgató nyert el Erasmus+
szakmai gyakorlat vagy résztanulmányi ösztöndíjat. Ez természetesen sikerélményként képződik le
bennem, hiszen úgy érzem sok hallgatónak segítettem a külföldi tanulmányok helyének
megtalálásában, valamint sokak számára biztosítottam a szükséges információt, vagy személyes
támogatást, hogy megadják ezt a lökést az életüknek.
Másik célom az ESN-el a szoros együttműködés kialakítása valamint a mentorok létszámának
emelése az ESN nyitottságának és az érdeklődő hallgatóknak köszönhetően sikerrel megvalósult, és
összesen három Orientációs napon több mint 40 különböző mentorral együtt dolgozva fogadtuk az
egyetemre érkező külföldi hallgatókat.
Természetesen sajnálatomat fejezem ki az iránt, hogy nem sikerült minden kitűzött célomat
elérni. Így sajnálatos, hogy az egyik kedvenc elgondolásom a vegyes nyelvi teadélután nem jött létre,
valamint hogy nem sikerült fát ültetnünk, és ezzel kifejeznünk nemzetközi kapcsolatok építése iránti
egyre burjánzó eltökéltségünk.
Zárásul a beszámolómat, hogy vers nélkül ne maradjanak a kedves küldöttek egy bár sorral
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Huszonhat, biz, dalolva ment
Erasmusra TéTéKás
Így gyarapítva tovább
A kivándorlók sorát.

Ha, ha! Elő tollat
S szavazócédulát
S fogadjátok el utoljára
Beszámlóm sok sorát!
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