
 

 

Tisztelt Olvasó! 

Molnár Anna vagyok, a nemzetközi biztonság-és védelempolitika alapszak harmadéves 

hallgatója, jelentkezésemet pedig ezúton szeretném benyújtani a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzatának 2022/23-as 

rendes időszaki választására. 

Ugyan még csak valamivel több mint fél éves HÖK-ös tagságot tudhatok a hátam mögött, ez idő 

alatt igyekeztem annyi mindenben szerepet és feladatot vállalni, hogy most úgy érződik, mintha 

évek óta ezt csináltam volna. Irodavezetőként – mely egyben a jelenlegi pozícióm is – 

elsődleges feladatom a kari Választmány adminisztratív ügyeinek intézése és kezelése, hogy 

mindig egy naprakész HÖK álljon a Hallgatók rendelkezésére, mindemellett viszont 

folyamatosan törekszem arra, hogy pozícióm hatásköréből kilépve sok más egyéb feladatból is 

kivegyem a részem. Így vettem részt szervezőként az NKE 2022-es gólyatáborában és 

gólyahetében, a tavaszi felkészüléstől egészen az őszi teljesítmény-és tapasztalat értékelésig 

bezárólag, mely során amellett, hogy számtalan új barátra tehettem szert az egyetem minden 

karáról, éles helyzetben tesztelhettem szervezői-és vezetői képességeimet. Nem fogok hazudni, 

akadtak hibák és váratlan helyzetek, ezekből viszont kari Választmányi és egyetemi HÖK 

szinten levontuk a tanulságokat, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezekre építkezve mind 

egyénileg, illetve csapatszinten tovább fejlődjünk és építkezzünk.  Emellett szintén 

adminisztratív munkaként a Kollégiumi Bizottság munkáját segítve részt vettem a nyár során a 

civil hallgatók kollégiumi felvételi jelentkezéseinek bírálásában, valamint a felvételt nyert 

hallgatók beköltöztetésében. 

A lelkesedésem pedig továbbra is töretlen, így eddigi tapasztalataimat, precizitásomat és további 

ötleteimet szeretném arra felhasználni, hogy végzős évem alatt is minél többet tegyek a 

Hallgatókért, melynek leglátványosabb megnyilvánulása a rendezvényeken keresztül történik. 

Az elmúlt fél évben láthattuk, hogy a megfelelő eseményeken keresztül milyen könnyű 

kapcsolódási pontokat teremteni a kar civil és hivatásos állományban tanuló Hallgatói között, 

így ezt, valamint a Hallgatói igényeket figyelembe véve szeretnék minél több olyan programot 

rendezni, melyek amellett, hogy fenntartják az egyetem pezsgő közösségi életét, lehetőséget 



 

 

nyújtanak a Kar egységének további erősítésére és a Hallgatói aktivitás növelésére. Az elmúlt 

két évben láthattam ennek a folyamatnak a pozitív alakulását, így kiemelt célom ezt a 

későbbiekben is minden lehetőségen keresztül segíteni és ösztönözni. Ennek keretében úgy 

gondolom, a Közös Közszolgálati Gyakorlat mintájára el lehetne indítani egy hasonló egy vagy 

akár két napos Kari Szimulációt. Így játékosabb keretek között és gyakorlati tapasztalaton 

keresztül is kipróbálhatnák mind a civil és a hivatásos állomány Hallgatói, hogy hogyan néz ki 

és mivel jár a szakmán belül együtt dolgozni és megoldani egy adott helyzetet. 

A Hallagatói Önkormányzat kapcsolatában azonnali hívószóként jut eszembe az átláthatóság és 

a párbeszéd. Mindez kiemelten fontos a HÖK sikeres és hatékony belső működését illetően, de 

nem szabad elfeledkezni ezek jelentőségéről a Hallgatók, a HÖK és az Egyetem közötti 

kommunikáció eredményességében és sikerességében sem. Ennek érdekében úgy gondolom 

megérett az idő egy olyan Fórum megtartására, ahol mindhárom fél személyesen vagy igény 

szerint anonim módon elmondhatná eddigi észrevételeit, tapasztalatait és jövőt illető javaslatait, 

hiszen így mindenki egyértelműebben láthatná azt az irányt, amerre a későbbiekben érdemes 

lehet tovább haladni. 

Kollégistaként szívügyemként tekintek kolis társaim helyzetére, s látva azt, hogy a kollégiumi 

jelentkezés még rutinosabb felsőéves hallgatók számára is kisebb-nagyobb nehézségekkel jár a 

hiánytalan pályázat leadását tekintve, az idén pilot jelleggel elkészített és az elsős hallgatók 

számára kiküldött Kollégiumi felvételi kisokos kezdeményezését szeretném tökéletesíteni és 

kibővíteni. Ennek eredményeként remélhetőleg a következő nyári pályázati időszakban 

kevesebb nehézséggel kell majd megküzdeniük mind a bírálást végzőknek, és a pályázatukat 

leadó Hallgatóknak egyaránt. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Amennyiben eddigi munkám és terveim 

meggyőztek a feladatra való alkalmasságról, kérlek támogass szavazatoddal, hogy utolsó 

évemben is folytathassam hallgatói érdekképviseleti tevékenységemet. 

Budapest, 2022. október 10. 

Molnár Anna s.k. 

 


