
 

Motivációs levél 

NKE HHK HÖK Választások 2021/22 

Tisztelt Olvasó! 

Csengeri Dániel harmadéves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzéses 

hallgató vagyok. Ezúton szeretnék jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzatának 2021/22-es 

választására. 

Jelentkezésemet leginkább az motiválta, miszerint az elmúlt másfél évben sikerült egy 

megújult, összetartó közösségben aktívan tevékenykednem, a HÖK által. A testületben a 

ranglétrán végig haladva először önkéntesként, majd mandátummal rendelkező 

választmányi tagként segítettem hallgatótársaim munkáját. Az előző tanév második 

felének végén rövid ideig a kollégiumi ügyekért felelős referensi titulus feladatköreit láttam 

el, majd augusztusban lehetőségem nyílt, hogy a testület elnökeként folytassam tovább 

az érdekképviseleti tevekénységemet. A 2021-es Gólyatábor volt a „tűzkeresztség” 

számomra, hiszen itt egyrészt bizonyítanom kellett szerveztvezetői képességeimet és 

rátermettségemet a társaim számára, másrészt pedig a hallgatók számára is megfelelő 

élményt kellett biztosítanunk, amely végső soron kari szinten az én felelősségem volt. 

Továbbá, véleményem szerint sikerült elérnem, hogy a kar eltérő hivatásrendű hallgatói 

közelebb kerülhessenek egymáshoz. Sikerült egy jól bevált koncepciót elindítanunk, ennek 

tapasztalataiból építkezve szeretném, hogy a jövőben is lehetőség nyíljon a hallgatók 

számára, hogy közös eseményeken, programokon, rendezvényeken vegyenek részt a HÖK 

szerevezése által. 

Szervezeti szinten minden előtt a legfontosabbnak tartom, hogy újra teljes létszámmal 

működjön a HÖK. Az eddigi vezetői tevékenységem legnagyobb kihívását a megszűnt 

mandátumú képviselők távozása által okozott űr kezelése jelentette, mely eredményeként 

nagyobb teher hárult a képviselőtársaimra a feladataik ellátása közben, illetve jómagamra 



 

is. Mindemellett szeretném, hogy a HHK HÖK munkáját is bizottságok segítség, mint a 

többi kari önkormányzat esetében. Egyrészt ez növelheti az adott szakterületen végzett 

tevékenység hatékonyságát, másrészt az utánpótlás biztosítására is lehetőség nyílhat, ha 

bevonjuk a hallgatókat a HÖK tevékenységébe. 

Úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján sikerült bizonyítanom, hogy képes vagyok 

ellátni a hallgatói érdekképviseleten túl, a kari HÖK vezetését és koordinálását is, mivel a 

jelenléti oktatásba való visszatérés okozta kezdeti nehézségek ellenére is, összehangolt és 

hatékony munkát végzünk a HÖK minden tagjának közös munkájával. Az eddigi 

visszajelzések alapján merem állítani, hogy rendelkezek azokkal a tulajdonságokkal, 

melyek a sikeres csapatmunkához szükségesek, mint például a naprakészség, 

felkészültség, kommunikáció és kölcsönös tisztelet.  

A feladatokat, melyeket az eddigi tevékenységem során kaptam, felelősségteljesen 

vállaltam és a lehető legjobban teljesítettem. Továbbá, képes vagyok alkalmazkodni az 

adott szituációhoz, ahol a találékonyságom és rugalmas gondolkozásom által, akár 

hosszútávon is alkalmas vagyok a hatékony munkavégzésre. Ezen tulajdonságaimat és 

képességeimet szeretném alkalmazni és kamatoztatni egy családias és összetartó csapat 

keretein belül, ahol a közös munkával a hallgatók érdekét szolgálhatom.  Testületi szinten 

szeretném az elnöki feladatokat tovább folytatni, egy összetartó közösség felelős 

vezetőjeként tevékenykedni, mivel számomra a legnagyobb motivációt a társaimmal elért 

közös sikerek, és a hallgatók érdekében önkéntesen vállalt szolgálat jelenti. 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat. Amennyiben az eddigi munkám elnyerte 

bizalmadat és az elképzeléseim felkeltették az érdeklődésed, kérlek támogass a 

szavazatoddal, hogy a jövőben is folytathassam a hallgatói érdekképviseleti 

tevékenységem. 

Budapest, 2021. október 16.      

Csengeri Dániel sk. 


