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Bevezetés: 

Kicsit több mint egy éve kezdtem meg tisztségviselői pályámat, de mégis 

olyan, mintha már egy örökkévalóság óta csinálnám. Azt hiszem az időt 

nem az óra határozza meg, hanem az eltelt események.  

Célok megvalósulása: 

Pályázatomban nagy tervek voltak leírva, most egy áttekintést szeretnék 

adni (kicsit magamnak is), hogy átlássuk, hogyan áll a külügy, mi merre 

fejlődött az elmúlt egy évben. 

Legfontosabb célkitűzésem az a külföldi mentorprogramok 

népszerűsítése, és átláthatóbbá tétele volt. Ennek kapcsán több előadás, 

élménybeszámoló, sőt még nyúz cikk is jelent meg. (újra jár a köszönet a 

jelenleg is regnáló Főszerkesztőnek). Számokban kifejezve a tavaszi és 

őszi hallgatóforgalom (ki-, és beérkező hallgatók) jelenlegi állása alapján 

200%-os növekedést mutat, de ez még változhat.  



Az ösztöndíjak népszerűsítése mellett egy véletlenszerű ötlet alapján 

elindult egy program, amiben a Hallgatói Alapítvány sokat segített, 

aminek célja a nyári külföldi szakmai gyakorlatos, és táboroztatós 

programok megismertetése volt. Sok előadás után, több kevesebb 

hallgatót megmozgatva, sikerült felfrissíteni, illetve kiépíteni ezt az utat 

is, így a jövő hallgatóinak még több lehetőséget biztosítva. 

A külföldi hallgatók bevonására több próbálkozás is történt, illetve az 

eseményeket igyekeztünk mindig angolul is kiírni, hogy a nemzetközi 

hallgatókat is bevonzzuk, ám ez sajnos nem rajtunk bukott el. Mint 

utólag egy beszélgetésből kiderült, sajnos a külföldi hallgatók is nagy 

passzivitást mutatnak, így nem csak a mi próbálkozásaink haltak el. 

Másik nagyobb vonalú ötletem azt hiszem a jövő generációira vár, 

miszerint egy olyan platformot létrehozni, amin az ösztöndíjak 

átláthatóan, és naprakészen szerepelnek. Erre indult az EHÖK külügyi 

bizottságában egy projekt, remélem célt ér mihamarabb. 

Jövő: 

A fenti célok egy részének megvalósítása, és az új kihívások az utódomra 

várnak, amire én teljesen megfelelőnek találom Dorottyát. Hosszú 

felkészítési időszak van a hátunk mögött, és Dorka annak ellenére, hogy 

nem sokat mozgott a HÖK berkein belül (pedig mindenki a HÖK tagja), 

nagy lendülettel és odaadással vetette bele magát. Szorgalmasan tanult, 

és ismerkedett emberekkel és feladatokkal egyaránt. Teljes 

nyugalommal adom át a stafétát. (amennyiben a küldöttgyűlés bizalmat 

szavaz neki) 

Lezárás: 

Szeretném megköszönni az elmúlt egy évet mindenkinek, aki segítette a 

munkámat, nagyszerű dolog volt tisztségviselőnek lenni. A terveim nagy 

részét a legjobb tudásom szerint megvalósítottam, és véleményem 

szerint a külügy most is olyan lendületes és intenzíven fejlődő terület, 

mint amikor én kaptam, és szeretném így továbbadni a jövőnek. 

A tisztségviselői pályám mellett az ELTE-s utam is félbeszakad egy hónap 

múlva, de bármiben tudok segíteni, keressetek nyugodtan. (vannak 

jegyzeteim is) 



A kihagyhatatlan mondat még kell a végére: köszönöm, hogy elolvastad 

a beszámolómat, bármilyen kérdéseddel nyugodtan keress az alábbi 

elérhetőségeken. 

Köszönöm srácok, egy élmény volt. 

Budapest, 2019.05.31. 
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