
 

 

 

 

 

 

 
MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

HADTUDOMÁNYI ÉS 

HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 

 

 

Fülöp Bence harmadéves nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakos hallgató vagyok, a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző kar Közösségszervező Bizottság tagja és ezúton 

jelentkezem a kar Hallgatói Önkormányzat 2022/23. évi rendes választására. 

Gimnáziumi és egyetemi éveim alatt több vezetőségi pozíciót töltöttem be, továbbá számos 

program szervezésében és lebonyolításában vettem részt. A teljesség igénye nélkül: 

▪ Gyula Városi Diákönkormányzatának oszlopos tagja voltam évekig, ennek elnöki 

pozícióját egy évig töltöttem be, majd mandátumom lejárta után az alelnöki 

pozícióért indultam. Ezt társaim bizalmából szintén egy évre megkaptam. 

▪ 2019-es Erkel Diák Ünnepek (országos tehetségkutató/verseny/diákfesztivál) 

sikeres megvalósulása és lebonyolítása érdekében a főszervezők egyike voltam. 

▪ 24 órás vetélkedőt szerveztünk a Gyulai Városi Diákönkormányzattal gimnazisták 

részére, melybe bevontuk a Békéscsabai Városi Diákönkormányzatot is. 

▪ A Magyar Vöröskereszt által szervezett táborokban több alkalommal önkéntesként 

tevékenykedtem az egyhetes táborok teljes időtartama alatt. A szervezet keretein 

belül elsősegélyt is oktattam számos alkalommal általános iskolásoknak. 

▪ Gimnáziumom „Csigabáljának”, mely lényegében egy játékos gólyabál 

megvalósításában aktívan vettem részt Diákelnökként. 

▪ Egyetemünk 2021-es és 2022-es évben megrendezett gólyatáboraiban mentorként 

vettem részt. 

▪ A Közösségszervező Bizottság tagjaként számos esemény lebonyolításában 

segédkeztem, társaim munkáját segítettem. 

▪ A HHK Erasmus Elbíráló Bizottságában 2021-ben részt vettem, ez az idei évben is 

így lesz. 

▪ A Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium Fegyveres Válságok és Konfliktusok 

kutatósejt vezetői pozícióját töltöm be 2022 szeptembere óta. 

Karunk Hallgatói Önkormányzatának azért szeretnék tagja lenni, hogy a választmány részeként 

munkámmal a hallatgatásaim egyetemi mindennapjait nagyobb mértékben meg tudjam 

könnyíteni. 

Jó kommunikációs képességekkel rendelkezem, jól bánok az emberekkel, csapatban jól 

funkcionálok. Ahogy azt a felsorolásban említettem számos vezetőségi, adminisztratív és 

szervezői pozícióban voltam több ízben és vagyok jelenleg is. Ezek többsége diákokkal 

kapcsolatos. 

A Hallgatói Önkormányzat működésébe KSZB tagságom alatt és ismerőseim, barátaimon 

keresztül jelentős belátást szereztem. Széles ismeretségi körömnek köszönhetően egyetemünk 

többi karának, illetve más egyetemek Hallgatói Önkormányzataival való kommunikációban 

segítséget tudok nyújtani. Többszörös mentorságom és szakkollégiumi tevékenységem 

jóvoltából napi szintem tartok kapcsolatot hallgatótársaimmal, ezáltal az információáramlás 

megkönnyebbítésében - a HÖK és a hallgatók között – jelentős segítséget tudnék nyújtani. 

 

 



Amennyiben A HHK HÖK tagjává választ a hallagatóság, abban az esetben bármilyen pozíciót 

kész vagyok betölteni, de legszívesebben nem vinnék bizottságot, hanem a többiek munkáját 

segíteném aktívan. Véleményem szerint ezzel az egész csapat működését gördülékenyebbé 

tudnám tenni, illetve saját tudásom gyarapítását is jelentősen segítené, így, ha a szükség úgy 

hozza be tudok „ugrani” bármelyik feladat elvégzésébe, illetve későbbi HÖK-ös éveim során 

akár egy bizottság vezetőjeként is jobban helyt tudok állni a saját és társaim munkakörébe való 

nagyobb belátás végett. 
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