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Mielőtt nekirugaszkodtam megírni motivációs levelemet, előkerestem azt a levelet, amit még 
novemberben írtam ugyanezen indíttatásból; indulni szerettem volna a HHK HÖK 
választásokon. Gondoltam, majd csak átírom itt-ott, és nem nagyon lesz vele dolgom. Azonban 
ahogy átolvastam, idegennek éreztem, ami nem meglepő; november óta eltelt sok idő, azóta 
sok minden változott, fél év pedig éppen elegendő idő arra, hogy változzunk mi magunk is.  

HHK HÖK önkéntesként lehetőségem adódott jobban belelátni a szervezet munkájába, 
feladatköreibe. Láthattam, hogy a HÖK sok olyan feladatot is ellát, amelyek kevésbé 
látványosak, ám a hiányuk annál inkább az. Egy egész egyszerű hasonlattal élve ez olyasmi 
lehet, mint a takarítás; ha megcsinálod, senki nem veszi észre, ám ha elmulasztod, mindenkinek 
feltűnik a rendetlenség. A koronavírus elég sok rendetlenséget okozott; a hallgatói életet 
teljesen lekorlátozta, ami személyesen rosszul érint; nagyon szeretem a pezsgést, hallgatói 
rendezvényeket, eseményeket, és ezen programok hiánya a leglátványosabb. 

Az utóbbi, közösségi élet tekintetében passzívabb időszak semmit nem változtatott azon 
elhatározásomon, mely szerint szeretném megvalósítani a HHK összes szakjának aktívabb 
bevonását az egyetem vérkeringésébe. Úgy gondolom, cselekvőkészeknek kell maradnunk 
ahhoz, hogy az egyetemi éveket olyan minőségben élhessük meg, hogy érdemes és örömteli 
legyen visszaemlékezni erre az időszakra. 

Közelebb szeretném hozni egymáshoz a honvéd tisztjelölteket és civileket olyan keretek között, 
ami megfelel mind a Kar szellemének, mind a szórakozni kívánó hallgatók igényeinek. 
Fontosnak tartom a hallgatók széles körű tájékoztatását, naprakészséget, elérhetőséget és a 
bizalmat, aminek kiérdemléséhez elengedhetetlen a hatékony, kétoldalú kommunikáció. Ez 
utóbbi meggyőződésem miatt is kerestem a kapcsolatot a HÖK-kel már a szakáthelyezésünk 
óta, azóta segítem a munkáját olyan kérdésekben, amelyekben kompetens vagyok; így 
legfőképp a bizpolos hallgatókat érintő ügyekben. Mentorként célom volt, hogy az idei félév 
bizonytalansága ellenére az elsőévesek mégis egy olyan közegbe kerüljenek, ahol vannak biztos 
pontok, és tudják: szükség esetén segítséget kapnak. Hallgatótársaim bármikor fordulhatnak 
hozzám problémáikkal, amikre legjobb tudásom szerint keresem a megoldást. A HÖK kiváló 
lehetőséget nyújtana számomra, hogy a hallgatói ügyekkel a megfelelő eszközök gyakorlásával 
foglalkozhassak, hallgatótársaim érdekeit képviselhessem.  

Töretlen motiváltságom miatt úgy vélem, 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 2020/2021-es Hallgatói Önkormányzati választására. 

Bízom benne, hogy elnyerem bizalmatokat, és csatlakozhatok a HHK HÖK csapatához. 

Köszönettel, 

Erdős Orsolya, biztpol II.évfolyam 
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