
Motivációs levél 

NKE HHK HÖK Választások 2021 

Tisztelt Cím! 

Csengeri Dániel másodéves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzéses hallgató 

vagyok. Ezúton szeretnék jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzatának 2021-es választására. 

Jelentkezésem legfőbb indoka, az a tényállás, mely szerint a szakáthelyezést körül ölelő időszak 

során a biztonság védelempolitika szakos hallgatók érdekképviseleti rendszere egy rövid 

időszakra „zavaros” utat vett.  

Ebben a „zavaros” időszakban igyekeztem legjobb tudásom és képességeim alapján segíteni 

hallgatótársaimat, amikor bármilyen egyetemi témával kapcsolatban probléma vagy 

kérés/kérdés merült fel, akár tanulmányi, akár kollégiumi vagy közéleti témában.  

Fontos szerepet vállaltam az idei elsőéves civil évfolyam egyetemi környezetbe való 

bevezetésével a mentorprogramon keresztül, amely segítségével a sajátos körülmények ellenére 

is bízom abban, hogy mindenkinek szakszerű, és kimerítő segítséget, támogatást tudtam 

nyújtani, a személyes beszélgetések vagy csoportos találkozások során. Továbbá a 

választásokat megelőzően a Hallgató Önkormányzat munkáját segítő, önkéntesi pozícióban a 

civil hallgatók ügyét képviseltem, és számos kezdeményezben aktív szerepet vállaltam, ami a 

hallgatók számára praktikus haszonnal bírt. 

A tapasztalatok és visszajelzések alapján bátran kijelenthetem, hogy sikerült hasznos munkával 

a közösség érdekét szolgálnom, melyet az elkövetkező időszakban is legalább ugyanilyen 

hatékonysággal szeretnék folytatni és további tevékenységeket, feladatokat vállalni, immár a 

Kari Hallgatói Önkormányzat rendszerén belül.  

Úgy gondolom, 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 képes 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. 

A Hallgatói Önkormányzat szervezetén belül, az észszerűség alapján és a civil hallgatók 

képviseletére való tekintettel a kollégiumi ügyekért felelős alelnöki pozíciót szeretném 

megpályázni. 

Tisztelettel és bízva a pozitív elbírálásban: 
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