
 

 

 

Külügyi beszámoló 

Mekker Julianna 

2018 10.05-12.01 

Október: 

Az októberi hónap egész kellemesen alakult, hiszen lezajlott a 

pótpályázási időszak, és ezt 11-én lezajlott matematikus erasmus-os 

bírálással zártuk le. (sajnos a bizottság elég szűkmarkúan bánt az 

ösztöndíj osztással) A bírálást követően alkalmam nyílt egy hosszabb 

beszélgetésre a matematikusok stipendium hungaricum kordinátorával. 

Igen tartalmas beszélgetés volt, amiben a Tanár úr kiemelt több 

problémát, de hangsúlyozta, hogy a tanári gárda igyekszik segíteni a 

hallgatókat a tanulmányaikban, így komolyabb gondok nem maradnak 

megoldatlanul. 

November: 

Ahogy telt az október, szépen átcsúsztunk novemberre, amit én rögtön 

egy 10 napos szünettel kezdtem, egy hét ugye őszi szünet volt, és utána 

egy 4 napos Miskolci terepgyakorlaton vettem részt. Igyekeztem ez idő 

alatt is elérhető lenni, ami az esetek nagy részében meg is valósult, 

hiszen sokáig nem állt email megválaszolatlanul. November 6-án 

tartandó ehök ülésen a fent említett terepgyakorlat miatt nem tudtam 



részt venni, de az utólag megkapott jegyzőkönyvvel igen elégedetlen 

vagy, így ezt a következő ülésen majd tisztázni szeretném. 11-én sikerült 

létrehoznom a külügyes instagram oldalt, amit a közeljövőben szeretnék 

majd megtölteni mindenféle ttk-s ösztöndíjasok képeivel, ezzel is 

motiválva a hallgatókat a kiutazásra. Amennyire lassan telt a november 

eleje, annyira begyorsult a vége. Folyamatos emailezés indult el, aminek 

a végére,már telefonhívások is lettek. Ennek eredmény volt 22-én egy 

megbeszélés a Camp Leaders képviselőjével. 

Promóciós platform: 

A táborokkal kapcsolatos fejleményeket inkább ide írom, ugyanis ez egy 

hosszabb folyamat volt.  

A Camp Leaders-el folytatott megbeszélés egy jó kezdetnek minősül, a 

jövőre nézve. Bíró Máté segítségével sikerült egyeztetni az érdekeinket, 

így hosszú távú szerződéseknek nézünk elébe. Ennek előszeleként készül 

egy előadás ami december 5-én kerül megrendezésre, és a megfelelő 

létszám ellenében a cég megköti az együttműködési szerződésen felüli 

szerződését is a Hallgatói Alapítvánnyal. 

Mintegy hideg zuhanyként ért a konkurens cég felháborodott telefonja, 

amit az előadás facebook esemény létrehozása utáni napon kaptam, 

amely alapján a cég átverve érzi magát, amiért másik céget is 

beengedtünk az egyetemre (ezt előre elmondtuk mindenkinek), így 

jelenleg erőteljesen dolgozunk, hogy ezzel a céggel is meg tudjon 

születni egy együttműködési szerződés, illetve egy jövőbeli előadás.  

Egyéb: 

A sok szünet ellenére igyekeztem ellátni a tisztségviselői feladataimat, 

így az emailekre válaszoltam, a fogadóóráim nagy részben megtartásra 

kerültek. (egy maradt el betegség miatt, és még egy a terepgyakorlat 

miatt).  

Előre is elnézést kérek a küldöttgyűléstől a késésem miatt, az üléssel 

párhuzamosan fog zajlani az ehök-ös ülés, amin meg kell jelennem. 

Köszönöm, hogy elolvastad, bármilyen kérdéseddel nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken, illetve a további fejleményekkel személyesen 

egészítem ki a beszámolómat. 
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