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Bevezetés: 

A téli időszak csendjéből kitörve megindult a tavaszi zsongás a külügyi 

területen is. Több ügyet sikerült lezárni, így egy igen aktív és eredményes 

időszak van a hátunk mögött. 

Február: 

Február elején volt a legutóbbi beszámolóm vége, amikor is a 

küldöttgyűlésről szokásos kellemes késéssel érkezve beszámoltam az 

aktuális ehök külügyi üléséről. 

Még azon a szombaton, 16-án volt egy tisztségviselői nap, ahol a 

lényeges képzési részen én is részt vettem. 

Február hónapot egy komolyabb programmal zártuk, hiszen hosszú idő 

után újra megjelent a tétékás nyúz, és ebből a külügyi szekció se 

maradhatott ki. Került bele egy hosszabb összefoglaló/áttekintő cikk a 



külföldi ösztöndíjakról, illetve egy külügyi hirdetés is, de erről külön 

pontban írok majd.  

Március: 

Ahogy márciusba lendültünk újabb bejegyzés került írásra, ezúttal a 

mentorkisokos külügyi részét kellett frissíteni.  

12-ére hívta össze a matekos Lakos Gyula az Erasmus bírálást, ám ezen 

sajnos gyakorlati órám miatt nem tudtam részt venni, helyettem Horváth 

Luca ment, itt is köszönöm neki a helyettesítést.  

Április: 

Április elején volt a már hagyományos külügyi bizottsági ülésünk, ahol 

több fontosabb dolog is tárgyalásra került. Elsősorban a kiegészítő 

Erasmus+ ösztöndíjak elbírálásra kerültek, és így 39 hallgató kapott 

támogatást. Szakmai gyakorlatos tájékoztató előadás lesz május 9-én, 

mindenkit sok szeretettel várunk! Emellett egy igen érdekes 

megkeresést is kaptunk a nemzetközi irodától, amelyben igényt tartanak 

a különféle gólyatábori megjelenésre is. Ezzel kapcsolatban Menyhárt 

Barbi vette át a szervezést, és mivel a mi karunk gólyatábori helyzete 

még igen mobilis, ezért én utódomra fogom hagyni ennek a 

levezénylését.  

Promóciós platform: 

Február 20-án került megrendezésre a CCusa második előadása is, ami 

igen kevés sikert aratott, mivel ezzel párhuzamosan zajlott a gömb 

aulában a dékáni programok bemutatása. 

Szerencsére ez nem szegte kedvét senkinek, így a már említett hirdetés 

tőlük került be a márciusi nyúzba. 

És utána, hogy be is fejezzem a mostani ívet, március közepén került az 

alapítvánnyal megírásra, majd teljesítésre is a támogatási szerződés.  

Camp Leaders céggel is hasonlóan jól alakultak a dolgok, ám ennek 

szervezését teljes mértékben az alapítvány intézte, így arról nem tudok 

írni.  

Egyéb: 



A tavasz indulásával több érdeklődő email is érkezett, igyekeztem 

mindegyikre a legjobb tudásom szerint időben válaszolni. 

Az elmúlt időszak legkomolyabb részét is lassan lezártnak tekintem, 

ugyanis Dénes Dorottya személyében megtaláltam az utódomat, és a 

képzését is megtartottam. Mostanra már az alakuló küldöttgyűlést 

várjuk izgatottan, ahová beadhatja a pályázatát.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, bármilyen kérdéseddel 

nyugodtan keress az alábbi elérhetőségeken. 

Budapest, 2019.04.27 

 

Mekker Julianna 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

70/5671809 

 

mailto:kulugy@ttkhok.elte.hu

