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Bemutatkozás 

Kamrás István vagyok, az államtudományi osztatlan mesterképzés harmadéves hallgatója.  

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 két évben már számos területen bizonyíthattam. Részt vettem a választmány 

összehangolt munkájában, bizottsági feladatvégzésben, a Kari Tanács döntéshozó 

tevékenységében és a gólyatábor teljes szervezésében illetve lebonyolításában, a nemzetközi 

és levelezős hallgatók ügyeiért pedig egy személyben feleltem.  

Az elmúlt időszakban különleges megtiszteltetésben volt részem, hiszen Huszti Dóra Anna 

mentortársammal tervezhettük, szervezhettük és alakíthattuk ki az ÁNTK Mentorprogramját. 

Közel fél éves tevékenységem alatt, olyan tapasztalatokat szereztem, amelyeket a jövőben is 

szeretnék kamatoztatni. 

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.  

Nemzetközi ügyek 

A nemzetköziség, karunk jelentős szegmense, amelyről sokszor hajlamosak vagyunk 

megfeledkezni. Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a nemzetköziség aspektusait elültessük 

kari struktúránkba és a hallgatók is élvezhessék az ezzel járó előnyöket. 

A nemzetközi színtéren olyan lehetőségek nyílnak meg számunkra, amely a későbbi 

életünkben fontos tapasztalatnak számítanak. Karunkon több, mint 20 ország, 77 

partnerintézménye várja kalandvágyó hallgatóink jelentkezését. Külföldön tölthetik 

tanulmányi félévüket és szakmai gyakorlatukat is, megismerkedhetnek a kultúra 

vendégszeretetével és az idegen nyelv sajátosságaival. Buzdítani szeretném valamennyi 

hallgatótársam a külföldi tanulmányi lehetőségek kiaknázására. A mobilitási programokból 

népszerűsíteni szeretném még az International Credit Mobility-t is, hiszen a lehetőségek itt a 



világ minden tájára kiterjednek és a hallgatók Európát elhagyva nem mindennapi tudást 

szerezhetnek. 

Azt tapasztaltam, hogy mindig van még hova fejlődni. Többször problémát jelent a külföldön 

hallgatott tárgyak elfogadtatása, a közben párhuzamosan végzett hazai félév teljesítése. Emiatt 

kezdeményeztem egyeztetéseket a kari vezetéssel és Nemzetközi Rektorhelyettes Asszonnyal, 

hogy mielőbb megoldást találhassunk. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a Nemzetközi Bizottsággal sikerült hidat képezni a hallgatók és 

a Nemzetközi Osztály között. Az együttműködés sikereként indítottuk el az Erasmus 

Fogadóórákat, ahol a hallgatók minden kérdésükre választ kaphatnak a Nemzetközi és 

Tanulmányi Osztály munkatársaitól. 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékkel közösen, Dr. Zachar Péter Krisztián 

Dékánhelyettes Úrral együttműködve útjára indítottuk a Fotelból a világ körül! 

eseménysorozatot, amely nagy sikerrel futott az online térben és most jelenlétben is. Az őszi 

szemeszterben további 3 érdekfeszítő témával várjuk hallgatótársainkat minden hónap második 

csütörtökjén. A tarsolyunkban még mindig számtalan ötlet rejlik, ami megvalósításra vár. 

Sajnos a hallgatók számára limitált számú idegen nyelvű óra áll rendelkezésre, emiatt 

kezdeményeztem egyeztetéseket a dékáni vezetéssel és az Idegennyelvi és Szaknyelvi 

Lektorátus vezetőjével, hogy mielőbb orvosolni tudjuk ezt a régóta fennálló problémát. 

Hamarosan egy hallgatói igényfelmérést indítunk, ahol számítunk a véleményetekre, hogy az 

eredmény birtokában fel tudjuk lépni több és színesebb nyelvi tanóráért. 

A törekvéseim közé tartozik, hogy folytassam a gyümölcsöző együttműködésünket az Erasmus 

Student Network (ESN) szervezetével, emellett szívesen dolgoznék össze a 

szakkollégiumokkal és egyéb diákszervezetekkel. 

A Nemzetközi Bizottság struktúrájába sikerült új lendületet hozni és olyan közösség alakult ki, 

akikkel innovatívan tudunk hatni a nemzetközi ügyekre és partneri együttműködésben állunk 

a Nemzetközi Igazgatóság, ÁNTK Nemzetközi Osztály és az egyetem valamennyi polgárával.  

Levelezős hallgatók ügyei 

Karunk jelentős részét képezik a levelezős hallgatók. Helyzetük korántsem szokványos. A 

képzéseinket pénteken és szombaton tartják, így kevésbé találkoznak nappalis társaikkal. 



Néhány esetben azonban szükségük van egy olyan támaszra, akik a hétköznapokban is 

rendelkezésükre állnak. 

A képviseletben fontosnak tartom a személyes kapcsolatokat, ezért szeretnék továbbra is 

lehetőséget biztosítani a fogadóórákra és Teams-es beszélgetésekre, amelyek mindannyiunk 

javára válhatnak. Az ilyen találkozások és beszélgetések jó alapul szolgálhatnak a jövő 

fejlesztéseihez. 

A levelezős hallgatókkal folytatott munkám során felismertem, hogy komoly gondot jelent 

számukra a parkolás. Közel egy éve dolgozunk a megoldáson és szeretném, ha 

megvalósulhatna az új rendszer és a levelezősök parkolási problémái megoldódnának. Annak 

érdekében, hogy mindig naprakész és hiteles tájékoztatásban legyen részük, létrehoztam az 

ÁNTK Levelezős Parkolás Facebook csoportot.  

Fontosnak tartom, hogy a levelezős hallgatókhoz is eljussanak az egyetemmel, 

tanulmányokkal, vizsgákkal és változásokkal kapcsolatos információk. Emiatt az idei tanévben 

egy tájékoztató anyagot is készítettem számukra a könnyebb boldogulás érdekében. Tudatni 

kell velük, milyen lehetőségekkel élhetnek és milyen problémamegoldó mechanizmusok 

léteznek, amelyek segíthetik boldogulásukat. 

Összhangban, az igények mentén haladva szeretném folytatni az érdekképviseleti munkát. 

Egyéb ötletek és kezdeményezések 

• Nyílt Hallgatói Önkormányzat: Az átfogó koncepció részeként szeretném rendszeresíteni 

a képviselők fogadóóráit, félévente pedig Hallgatói Fórumot szerveznék, ahol minden 

képviselő jelenlétével tehetnek fel kérdéseket a hallgatók és megoszthatják ötleteiket és 

igényeiket.  

• A kolis főzőleckéket szeretném a közeljövőben megvalósítani, ahol néhány alapfogás 

elkészítését sajátíthatják el az érdeklődők a kollégium konyhájában. 

• A Zöld Kollégium koncepció részeként előrelépést sürgetnék a használt olaj gyűjtésével 

kapcsolatban és örömteli volna, ha ez újrahasznosításra kerülne. 

• Az ÁNTK HÖK Bizottságok Facebook csoportjait szeretném újra fellendíteni, hogy a 

hallgatók folyamatosan tájékoztatást kapjanak a tanulmányi, szociális, kollégiumi és 

nemzetközi ügyekben egyaránt. Itt megosztásra kerülhetnek a legfontosabb határidők, 

kitöltési útmutatók és kisokosok is. Így megkönnyíthetjük a hallgatók hétköznapjait. 



• A rendezvények terén számos kiváló programmal rendelkezünk, azonban szükségesnek 

érzem a megújulást, így szorgalmaznám a kulturális, sport és egészségformáló 

eseményeket. Figyelemmel kell lennünk minden hallgatótársunk igényeire, így egy 

felmérést végeztetnék, amelyben elmondhatjátok véleményeteket. Támogatnám a 

tematikus bulik megvalósulását. (Pl: Color Party, Mulatós buli stb.) 

• A körúti vetélkedők és kocsma kvízek kiváló csapatépítő és összerázó programok, így 

ezekből is szívesen szerveznék többet, akár szakonként és szeretném bevonni a külföldi 

vendéghallgatókat is a programokba. 

• A kötetlenség erejével élve, kihasználnám a közösségi tereink adottságait, így társasjáték 

esteket, random sörpong versenyt vagy egyéb közös meccsnézéseket szerveznék. 

 

Összegzés 

Számomra a Hallgatói Önkormányzat, valamennyi program megszervezésén és adminisztratív 

feladaton túl, az egyetem polgárainak mindenkori képviselete. Az elmúlt 2 év során 

megszerettem a munkámat, így ezt folytatni szeretném tovább. 

A hallgatói érdekképviselet terén számos megpróbáltatással kell szembenéznünk, de nem félek 

a kihívásoktól és tettrekészségem arra ösztönöz, hogy tegyem a dolgom. Megválasztásom 

esetén munkával teli év elé nézünk, de egy percig sem leszünk restek! Ezt tudom megígérni! 

Remélem, hogy pályázatommal sikerült elnyernem a bizalmatokat és támogatásotokat. 

 

Budapest, 2021. szeptember 29. 

         Kamrás István s.k. 


