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Erdős Orsolya vagyok, harmadéves biztonság- és védelempolitikai szakos hallgató, a HHK 

Hallgatói Önkormányzatának munkáját 2020-tól önkéntesként, 2021 tavaszától pedig 

gazdálkodási- és szociális ügyekért felelős alelnökként segítem. Motivációs levelemben 

szeretnék reflektálni az előző választások idején kitűzött céljaimra, illetve kitérek az újabbakat. 

Lehetőségem nyílt alaposan megismerni a tisztségemhez kapcsolódó feladatokat és azok 

végrehajtásához szükséges információkat, azonban úgy gondolom, mindig szükséges fejlődni, 

így amennyiben lehetővé teszitek, hogy továbbra is folytassam a megkezdett munkát, szeretnék 

részt venni különféle, a tisztséghez kapcsolódó képzéseken, hogy az ott megszerzett tudást 

vissza tudjam forgatni a HÖK-ös munkámba. Az elmúlt hónapok során megszerzett 

tapasztalatok természetesen segítségemre vannak; valótlant állítanék, ha azt mondanám, 

egyszerű volt teljesíteni minden aktuális feladatot és kitűzött célt, azonban épp a nehézségek 

miatt szereztem gyakorlati rálátást arra, hogy hol szeretnék fejlődést, változást elérni. A 

hallgatói élet felpezsdítése, a honvéd tisztjelöltek és civil hallgatók egymáshoz való közelebb 

hozása úgy gondolom, a Gólyatábor szervezése és lebonyolítása során elindult egy remek 

irányba, amit nagy sikerként könyvelek el; friss választmányként – hiszen a koronavírus 

következtében 2021-ben csupán áprilisban sikerült lebonyolítanunk a választásokat- sikeresen 

ugrottuk meg ezt a lépcsőfokot az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb egyetemi 

rendezvény szervezésével és sikeres lebonyolításával. A rendezvények mellett a bizottságok 

munkáját is nagyon fontosnak tartom. Célom, hogy hatékonyan működő bizottságokat hozzunk 

létre, melybe nem választmányi tagok is nyerhetnek felvételt. A Diákjóléti Bizottság különféle 

ösztöndíjakkal kapcsolatos munkája kiemelten fontos, így sok energiát szeretnék arra fordítani, 

hogy a Bizottság hatékonyan és dinamikusan működjön annak érdekében, hogy minél nagyobb 

mértékben tudjunk eleget tenni a hallgatói elvárásoknak. Úgy gondolom, a közösségi oldalakon 

történő kommunikációnk is erősödött; sikeresen elkezdtük publikálni a tavasszal indított Interjú 

Projekt keretében készített interjúkat, amellett, hogy az egyéb hasznos információkat - mint 

például az ösztöndíjakkal kapcsolatos információk- is rendszeresen megjelenítjük, amit szintén 

nagyon fontosnak tartok. A továbbiakban is igyekszem hatékonyan együttműködni a 

HTVSZÜB-vel, az EHÖK-kel és minden érintettel azokban a kérdéskörökben, amelyek érintik 

a hallgatói gazdálkodási és szociális ügyeket, így gyakorlatilag folytatni a megkezdett közös 

munkát. 



Töretlen motiváltságom miatt úgy vélem, továbbra is hozzá tudnék járulni a Hallgatói 

Önkormányzat munkájához, hogy minél könnyebbé és élvezetesebbé tegyük az egyetemi 

éveket, ezért szeretnék jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar 2021/2022-es Hallgatói Önkormányzati választására. Szeretném elérni 

azokat a célokat, változtatásokat, amelyek a korábbi tapasztalatok által határozhatóak meg, 

amellett, hogy a meglévő jó gyakorlatokat pedig szeretném tudatosan megtartani és beépíteni a 

munkafolyamatokba. Bízom benne, hogy elnyerem támogatásotokat, és lehetőségem lesz rá, 

hogy folytathassam a hallgatói önkormányzati munkámat. 
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