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Bemutatkozás 

Kamrás István vagyok, negyedéves államtudományi szakos hallgató. Immáron 2019 óta a kari 

HÖK tagjaként tevékenykedem. Kezdetben a nemzetközi és levelezős hallgatók ügyeivel 

foglalkoztam, jelenleg és az elmúlt fél évben az ÁNTK HÖK elnökeként igyekszem a legtöbbet 

tenni a hallgatók szolgálatában.  

Célom, hogy a hallgatótársaimmal együttműködve olyan egyetemi közösséget hozzunk létre, 

ahol az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar minden személye megtalálhatja a 

számára kedvező programokat, mind a hagyományok, mind az új rendezvények mentén. 

Szeretném, ha az összes egyetemi polgár képviselve lenne, függetlenül attól, hogy milyen 

szakra, képzésre nyert felvételt. Törekszem rá, hogy magamat folyamatosan fejlesztve, 

hatékonyabban tudjak egyetemi polgártársaim segítségére lenni. 

Visszatekintés 

Az elmúlt egy évben pezsgő hallgatói élettel találkozhattunk a Campuson. A hallgatói 

ügyintézés személyesen és online is felgyorsult, a szociális támogatások bírálásának ideje 

lerövidült, a nemzetközi körforgásba való bekapcsolódás egyre zökkenőmentesebb; 

mindemellett közel 40 hallgatói rendezvényt szerveztünk. 

Tavalyi céljaim közül eredményesen megvalósítottuk a Nyílt Hallgatói Önkormányzat 

modelljét, a HÖK Bizottságok Facebook csoportjait fellendítettük, a zenés-táncos 

rendezvények szervezése során követjük az trendeket és figyelünk a folyamatos megújulásra. 

Az elmúlt év visszacsatolásai alapján szakmailag és közösségileg is magas szintű 

mentorprogramot valósítottuk meg. 

Nagy örömömre szolgál, hogy révbe ért a levelezős hallgatók parkolásának megoldása és az 

Erasmus programmal kiutazó hallgatók számára szabályzatban rögzített lehetőséget 

teremtettünk az online vizsgázásra. Felkészültünk arra is, hogy a kollégiumi férőhellyel nem 

rendelkező hallgatótársainknak alternatív szálláslehetőségeket kínáljunk, így egy közös 

csoportban rendszereztük ezeket.  



Sikeresnek tekintem, hogy több ízben együttműködünk a kari szakkollégiumokkal és 

tudományos diákkörökkel, így képesek vagyunk lefedni az egész kar érdekképviseleti 

munkáját. 

Terveim, célkitűzések 

Idegen nyelvi órák bővítése 

Nyilvánvaló tény, hogy a munkapiacon elvárás a stabil nyelvtudás, amelynek a nemzetközi 

szakjaink okán kiemelt figyelmet kell élvezniük. Évek óta dolgozunk azon, hogy megoldás 

születhessen a problémára és minél több nyelvi kurzus álljon rendelkezésre hallgatóink 

számára. Minden követ meg kell mozgatnunk és több fórumon is szükséges képviselnünk ezt 

az álláspontot. 

Hallgatói alapismeretek kurzus létrehozása 

A Kreatív Tanulás Program új nézőpontot hozott egyetemünk oktatási portfóliójába. 

Megfontolásra javasolnám, módszertanilag frissíteni az ÁNTK-n oktatott szabadon választható 

tárgyak tananyagát, annak érdekében, hogy már az elsőévesek is kapjanak olyan tudást, ami 

betekintést nyújt számukra a jövőbeni egyetemi életükbe. Diákélmény szempontjából pozitív 

előrelépés, ha a hallgatók már a tanulmányaik kezdetén megismerkedhetnek a legfontosabb 

egyetemi szabályozókkal és ismeretekkel. Így növelhető az elköteleződés mértéke az első éves 

hallgatók körében. 

Közös közszolgálati gyakorlat 

Egy kiválóan működő eseményt kell újra életre hívni. Sajnos ez a gyakorlat egy ideje kizárólag 

az RTK végzős hallgatóinak kerül megrendezésre, azonban mi civil hallgatók is igényeljük a 

szakmai tanulmányainkon alapuló életszerű gyakorlaton való részvételt. Páratlan lehetőség, 

hogy áthidaljuk a hivatásrendek közötti ellentéteket és együttműködünk egy, az ország jövőjét 

befolyásoló szimulációban.  

Rendezvényszervezés a hallgatói igények mentén 

A rendezvényeinkkel kapcsolatban korábban megismerhettük a  véleményeteket, így 

folyamatosan arra törekszünk, hogy leginkább ezen tematikák és visszajelzések alapján 



szervezzük a hallgatói életet. A tervezés során a mennyiséggel szemben a minőséget helyezzük 

előtérbe. 

Sportos kérdőív 

Kétségtelen, hogy az NKE magas színvonalú infrastruktúrával rendelkezik, amely 

megteremtette a lehetőséget az amatőr és versenyszerű sportolásra is. Szeretném, ha az 

egyetemen ismernék a hallgatók a lehetőségeiket és számukra ideális módon 

tájékozódhatnának a szakosztályok munkájáról, a sportkártya igénylésének lehetőségeiről. Itt 

újra számítanék valamennyi hallgatótársam véleményére és javaslatára egy kérdőíves felmérés 

során. Emellett fontosnak tartom, hogy a sportolási lehetőségek a hallgatói igényekre legyenek 

szabva. 

Kollégiumi mosási problémák megoldása 

Az egyik „legégetőbb” ügy az Orczy Úti Kollégium mosási rendjének tisztázása. Nem vagyunk 

könnyű helyzetben, hiszen a 600 fős kollégium valamennyi lakójának elfogadható koncepciót 

kell kidolgoznunk. Javasolnám, hogy a mosó- és szárítógépeket számozzuk meg, majd egy QR 

kódot rendeljünk hozzájuk. A kód beolvasásának segítségével egy online szerkeszthető 

táblázatot kapnánk, ahova be kellene írni a mosási idő kezdetét és személy nevét, így követhető 

lenne, kinek a ruhái vannak éppen a mosó és szárítógépben, tehát könnyedén tudnánk értesíteni 

egymást, ha lejártak a gépek és nem kellene a közös csoportot ezzel folyamatosan fenntartani. 

Bizottságok, utánpótlás program 

Az idő az egyetlen tényező, ami egy állandó egység és csak a rendelkezésre állóval 

gazdálkodhatunk. A Hallgatói Önkormányzat választmányának mindenkor szüksége van olyan 

lelkes, motivált és társaiért kiálló személyekre, akik nem félnek belevágni az érdekképviselet 

világába. Személyesen azon is dolgozni fogok, hogy képzések és csapatépítő programok által 

utánpótlás bázist hozzunk létre a jövő HÖK generációjának. 

Összegzés 

A legnagyobb kar révén bőven akad feladat, amelyet el kell látni, de ha adott egy jó csapat és 

képesek vagyunk együttműködni, akkor nem történhet olyan, amit ne tudnánk közös erővel 

megoldani.  



A folytonosságot szeretném biztosítani számotokra, ahol megbizonyosodhattatok róla, hogy 

kiállunk értetek és mindent megteszünk a hallgatók szolgálatáért. Megválasztásom esetén 

munkával teli év elé nézünk, és egy percig sem leszünk restek! Ezt tudom számotokra 

megígérni! 

Bízom benne, hogy a pályázatom tartalma alapján sikerült elnyernem a bizalmatokat és 

támogatásotokat. 

 

Budapest, 2022. szeptember 27. 

         Kamrás István s.k. 


