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Tisztelt Hallgatótársaim! 

Kérlek titeket, szánjatok néhány percet az összefoglalómra, 

programomra és terveimre! 

 

Bemutatkozás 

Kamrás István másodéves, államtudományi szakos hallgató vagyok. A kisalföldi 

megyeszékhelyről, Győr városából érkeztem fővárosunkba. 

Általános és középiskolai tanulmányaimat az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontba 

végeztem. Kilencedikes korom óta lételemem a közösség és a tettrekészség. Aktívan részt 

vettem a diákönkormányzat munkájában, amelynek 2018-től az elnökévé is választottak. 

Ennek ellenére nem csak szeretett iskolám diákságának életét szerettem volna felpörgetni, 

hanem szélesebb körben is tenni akartam a diákságért. Bizonyíthattam a győri Városi Diák 

Fórum jegyzőjeként, majd elnökeként is képviselhettem városomat. A közösségi életre és az 

érdekképviseletre mindig is szívügyemként tekintettem. 

2019 szeptemberében kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok karán. A Hallgatói Önkormányzat 

választáson nagy örömömre szolgált, hogy elsős hallgatóként bizalmat szavaztatok nekem. 

Az elmúlt egy évben számos területen bizonyíthattam. Részt vettem a választmány 

összehangolt munkájában, bizottsági feladatvégzésben, a kari Tanács döntéshozó 

tevékenységében és az ÁNTK gólyahét teljes szervezésében illetve lebonyolításában, a 

levelezős hallgatók ügyeiért pedig egy személyben feleltem.  

Célom, hogy a hallgatókkal együttműködve, olyan egyetemi közösséget hozzunk létre, ahol az 

ÁNTK kar minden egyéne 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.  
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Miért pont az ÁNTK-n? 

Á- állhatatos: Következetesen kitartó személy vagyok. Ragaszkodom elképzeléseimhez és 

céljaimhoz, kitartok mellettük és nem változtatja meg őket egyik napról a másikra. 

N-naprakész: A legkülönbözőbb helyzetek megkívánják, hogy felkészült és informált 

személyek álljanak rendelkezésre, akik biztos információs csatornaként szolgáljanak. 

T-talpraesett: Szeretem, ha a körülmények feltérképezését követően, gyors és hatékony döntés 

születik, amely megkívánja a határozottságot. 

K-közösségi: Lételemem a társasági élet. Közösségben hatékonyabb a munka, élvezetesebb a 

szórakozás és boldogabb az ember. Az NKE-s közösség erről kifejezetten híres! 

 

Levelezős hallgatók ügyei 

Karunk jelentős részét képezik a levelezős hallgatók. Referensi pályázatom céljául tűztem ki a 

hatékony párbeszédet és a kapcsolattartói szerepet. Sikerként könyvelem el, hogy a levelezős 

hallgatók bizalommal fordulnak hozzám, és problémáikra mihamarabb megoldást keresek.  

Folytatni kívánom a fogadóórákat, ahol személyesen oszthatják meg velem problémáikat, és 

lehetőséget szeretnék biztosítani egy fakultatív közös találkozóra is. A távoktatás ugyan 

nehézségeket szült, de ezeket a kölcsönös párbeszéd eszközével sikerült orvosolnunk.  

A levelezős hallgatók 2 nagyobb észrevételével kapcsolatosan is sikerült eredményeket 

elérnem: kibővítettük a büfék kínálatát, és annak nyitva tartását számukra kedvezően 

alakítottuk, továbbá a parkolási rendszer kidolgozása is az utolsó fázisában van. A tájékoztatást 

a tanulmányokkal, vizsgákkal és változásokkal kapcsolatosan biztosítottam. Összhangban, az 

igények mentén haladva szeretném folytatni az érdekképviseleti munkát. 

 

Bizottsági munka 

A Rendezvényszervező Bizottság oszlopos tagjaként igyekeztem mindent megtenni, hogy a 

tanulás mellett a szórakozás is a megfelelő minőségben folyjon karunkon. Kihívást jelentett 

számunkra, hogy az ÁNTK kar létrejöttével egy új struktúrában kellett dolgoznunk, ennek 
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ellenére kiváló lehetőségünk nyílt a hagyományos programok fejlesztésére és új, rendkívül 

népszerű eseményeink létrehozására.  

Sajnos a pandémia nem kedvezett nekünk, de a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk idén is 

színesíteni a mindennapjaitokat. Sok ötlet és rendezvény maradt megvalósulatlanul, de 

maximálisan törekszünk ezek megvalósítására is.  

Szeretném, ha lehetőség nyílna a hallgatótársaimmal közös sítáborban részt venni, egy jeges 

esetén korcsolyázni a Városligetben, és néhány izgalmas gyárlátogatást is ütemeznék a 

naptárba. Támogatnám a közös színházi látogatásokat és a további kulturális programok, körök 

létrejöttét.  

A Hallgatói Operatív Bizottságban végzett munkám során „ad hoc” jellegű feladatokat kellett 

ellátnom. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ezen szervezetében folyamatos munka folyik: 

a kollégiumi ki- és beköltözés, plakátolás, teremrendezés, regisztráció, adminisztráció és egyéb 

tevékenységek mind hozzánk tartoztak. Bár nem látványos, de elengedhetetlen munkát 

folytatunk. 

 

Választmányi tevékenység, önértékelés 

Lelkes elsősként sok ígérettel mutatkoztam be. A választásnak köszönhetően értékelhetem 

tevékenységem és kitűzöm a további célokat. Összességében elmondható, hogy van még miért 

munkálkodnom. Nagy örömömre szolgál, hogy bővült a rendezvénykínálat, így olyan 

programokon is részt vehettetek, amelyeken eddig nem. Megvalósult a felsőbb éves hallgatók 

kollégiumi pályázatának kiírása a nyár közepén, így nem kellett az utolsó pillanatig 

idegeskedni. A „kolipontok” rendszere is bővült, több eseményért lehetett őket megszerezni. 

Az advent kapcsán kedves üzenetekkel teremtettünk kellemes ünnepeket barátainknak. A 

„Vájúhoz day”, ha nem is a tervezett keretek között, de adventi forralt borozás és 

gesztenyesütéssel megvalósult.  

A kolis főzőleckék ötletét továbbra is meg kívánom valósítani. Támogatom a faültetést és a 

környezetvédelmi intézkedéseket. A „Quiz night”-ok létrehozása folyamatban van, s egy 

meglehetősen izgalmas esemény van már most is a tervezőasztalon.  
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S talán a legfájóbb pont, amiért mindenki legalább hallott rólam, a Pumis kedvezmény. 

Többszöri próbálkozásom és széleskörű érvelésem ellenére sem voltak tárgyalópartnerek. 

Sajnos a Pumuklis kedvezmény álom marad kizárólag. 

A vírushelyzet olyan kondíciókat teremtett, amely miatt az előző félév nem a tervek szerint 

alakult. Így számos programot, eseményt és rendezvényt kellett lemondanunk, átgondolnunk 

és újraértelmeznünk. 

 

Törekvéseim 

Szeretnék szorosabb együttműködést a szakkollégiumi mozgalmak és a Hallgatói 

Önkormányzat között, hiszen a közösség és a szakmaiság egyaránt erősségünk.  

Szeretnék közbenjárni az egyetemi kommunikáció hatékonyabb és gyorsabb működésében.  

Szorgalmaznám egy olyan hallgatói felmérés létrejöttét, amelyben felmérjük, hogy valójában 

miben várják segítségünket a hallgatók, illetve milyen programokat szeretnének a kari 

struktúrában.  

A nyelvi szabadon választható tárgyak számát szeretném megemelni, és azokat univerzálissá 

tenni az egész karon.  

 

Összegzés 

Pályáztam során igyekeztem kitérni az elmúlt egy évben elvégzett munkásságomra. Mint az 

láthattátok, maradt még szép számmal megvalósítandó cél. Amit biztosan ígérhetek, továbbra 

is elérhető leszek, s minden tőlem telhetőt megteszek a közösségért! Szeretnék továbbra is 

értetek és veletek együtt dolgozni, hiszen ezt szeretem csinálni!  

Remélem, hogy pályázatommal sikerült elnyernem a bizalmatokat és támogatásotokat! 

 

Kelt: Budapest, 2020. 09. 30. 

Kamrás István s.k. 
 


