
Motivációs levél 

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Dinnyés Gábor vagyok, elsőéves (gólya) nemzetközi biztonság 

és védelempolitikai szakos hallgató. A HÖK számomra lehetőség hallgatótársaim véleményének 

megosztására és ötleteinek megvalósítására, az egyetemi hallgatói élet jobbátételére. Ezen szerepkör 

rengeteg munkával és felelősséggel jár, amelyet készen állok felvállalni. 

Miért is lennék én kiváló jelölt a Hallgatói Önkormányzatba? Személyiségemből és múltamból 

adódóan a kapcsolatteremtés és közösségszervezés nem okoz nekem gondot. Rengeteg közösségi 

munkában vettem részt a gimnáziumi éveim alatt és rendszeresen látogattam közösségi tereket, 

színjátszó köröket, ahol a beilleszkedés volt a legkisebb akadály. Diáktársaim érdekeit rendszeresen 

képviseltem a tanári kar előtt, melyek általában megvalósításra is kerültek. 

A HÖK munkája és a hallgatók közti kapcsolat szerény véleményem szerint a jelenlegi helyzetben 

elszigetelten működik a karon, de ezen lehetne változtatni olyan tagokkal, akik érzékeltetik az 

egyetemi polgárok számára, hogy igenis érdekel minket a véleményük és szervesen belefolyhatnak az 

egyetem ügyleteibe. Legyen szó akár csak egy klasszikus ,,Heaven”-ről vagy egy kollégiumi 

beszélgetős estről, esetlegesen ügyintézésről, a HHK HÖK-nak segítséget és lehetőséget kell nyújtania 

a hallgatóknak, hogy ők is befolyásolhassák ezen események menetrendjét és programjait. 

A honvédtisztjelöltek és civilek összehangolása a HÖK egyik legnagyobb feladata. 

Tapasztalataim szerint a civil hallgatók elszigetelve érzik magukat az egyetemi hallgatók világától. Az 

Orczy úti kollégiumhoz tartoznak, órákra járnak, azonban az egyetemi közösségben nem tudnak 

közösségi életet élni, hiszen mind az ÁNTK-s hallgatóktól, mind a saját karukon lévő 

honvédtisztjelöltektől elszigetelve érzik magukat. A legtöbb program az ÁNTK szervezésében 

történik, melyeket a bizpolos hallgatók is rendszeresen látogatnak, de kívülállóként érzik magukat már 

abból a tényből is adódóan, hogy a buli/est ,,nem nekik lett szervezve”.  

Fontos lenne a katonákkal való rendszeres programok szervezése is, hiszen papíron egy közösséget 

képzünk és a munkánk is későbbiekben szervesen összefonódik, mégis szegregáltan élünk, nincsenek 

közös programjaink, egyedül a gólyatáboros emlékeket ápoljuk közösen Messenger-csoportokban. 

Remélem, hogy jelentkezésem mihamarabbi elbírálásra kerül és ötleteimet minél hamarabb 

szorgalmaztatni tudom HÖK Fórumain és gyűlésein! 
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