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Bemutatkozás 

Nagy Máté Gergely vagyok, másodéves államtudományi szakos hallgató. 

Győrből, a „folyók városából” érkeztem a fővárosba. Már a gimnáziumi éveim alatt 

tagja voltam a Diákönkormányzatnak, ebből merítettem a motivációmat a tavalyi 

választások előtt, hogy itt is aktív részese tudjak lenni a hallgatói élet alakításában 

és szervezésében. A tavalyi választások óta töltöm be a HÖK-ben a Választmányi 

tagsági pozíciót, valamint szintén ősz óta vagyok tagja a Diákjóléti Bizottságnak 

is. Az elmúlt egy évben számos területen kipróbálhattam magam, mint például az 

általános feladatok ellátásban, a Kari Tanács munkájában, a DJB-hez tartozó 

szociális pályázatok bírálásban, de a rendezvényszervezés területén is értékes 

tapasztalatokat szereztem. Ezentúl az idei Gólyatábor szervezésében és 

lebonyolításában is részt vettem, mint mentorsegítő. 

Magamat egy nagyon közösségi, kommunikatív, közvetlen embernek 

tartom, emellett segítőkésznek is. Alapvető motivációm, hogy diáktársaimnak a 

legjobb tudásom szerint a lehető legtöbb segítséggel tudjak szolgálni. 

Tervek 

I. Kultúra 

Életem egyik, ha nem a legmeghatározóbb pontja a kultúra, kis költői 

túlzással szinte több időt töltöttem életem során színházakban, mint otthon. 

A vírus okozta tavalyi év nehézségeit senkinek nem kell bemutatni, 

ugyanakkor több olyan rendezvény is meg tudott valósulni – ha csak az 

online térben is – ami felkeltette a hallgatók érdeklődését. Legnagyobb 

örömömre ilyen volt az ÁNTKultúr – Minden ami színház című beszélgetés 

Nagy Balázs és Nagy Sándor színművészekkel. A kultúra az elmúlt másfél 

évben nem úgy, és nem olyan formában volt részese életünknek, mint az 

korábban, de tavasszal ezzel a beszélgetéssel a színház szerelmeseivel 

betekintést nyerhettünk a színfalak mögé. Éppen ezért szeretném folytatni 

a megkezdett munkát és egy előadássorozatot létrehozni, mely során a 

kulturális paletta más területének képviselőivel is hasonló beszélgetést 

folytathatnánk. Ezen kívül szívesen szerveznék közös színházlátogatásokat 

is, ugyanis úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő kapocs arra, hogy jobban 

megismerjük egymást és közelebb hozzon mindenkit egymáshoz és a 

kultúrához. 



II. Diákjóléti Bizottság 

A biztosság munkájában is lassan egy éve veszek részt, mely során 

beleláttam a kollégiumi pályázatok, a rendszeres- és rendkívüli szociális 

ösztöndíjak és a tanulmányi ösztöndíjak rengetegébe. A pályázatok 

hatékonyságának növelése érdekében szorgalmaznám, hogy a különböző 

pályázási időszakokban legyenek fogadóórák. Ugyanis abból fakadóan, hogy 

nincs két azonos szociális helyzet, nem lehet egy szabályzatot mindenki 

helyzetére érvényesíteni, így a több napon át tartó levelezéseket a felmerülő 

kérdések kapcsán személyesen sokkal hatékonyabban lehet kezelni. A 

tavasz folyamán a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat egyes szociális 

pontja megváltoztak a bizottság közreműködése és javaslattétele nyomán, 

melynek köszönhetően egyes szociális helyzetre adható pontok reálisabb 

képet mutatnak. 

III. Szociális ügyek 

Az adományozásoknak és jótékonykodásnak az egyetemen nagy 

hagyományai vannak, hiszen valamilyen formában minden évben folynak 

adománygyűjtések. Ezt a hagyományt folytatva először a Dankó utcai 

Wesley János Óvoda számára szerveznénk gyűjtést, amely „hajléktalan 

óvoda” néven vált ismertté. Az év során ugyanakkor nem csak ezt az egy 

jótékonysági eseményt szeretném megvalósítani. 

IV. Vitaestek 

Egyetemünk rengeteg lehetőséget kínál az órákon túli szakmai 

fejlődésre, elég csak a különböző előadásokra, konferenciákra gondolni. A 

szakmai fejlődés lehetősége nem csak ezekkel az eszközökkel lehetséges, 

hanem versenyeken keresztül is. A vitaestek folyamán aktuális témákban, 

pro és kontra érvekkel versenyeznének hallgatókból álló csapatok, melynek 

végén egy zsűri értékeli a teljesítményüket.  

Bízom benne, hogy pályázatommal, valamint az elmúlt évi munkámmal elnyertem 

a bizalmatokat, és továbbra is támogattok, hogy folytathassam a megkezdett 

munkát. 

Győr, 2021. 10. 02.     

Nagy Máté Gergely s.k. 


