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Bemutatkozás 

 

Rozs József honvéd tisztjelölt vagyok, lövész, negyedik éve a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vezető 

szak hallgatója. A korábbi években megbízott tagként volt lehetőségem 

betekintést nyerni a karon működő Hallgatói Önkormányzat mindennapjaiba, 

feladataiba, majd már lassan másfél éve elnökként vezetem és irányítom azt.  

 

Szervezet 

 

Korábban egy teljesen új kari Hallgatói Önkormányzatot hoztunk létre a 

hallgatótársaimmal, az én vezetésemmel és idén véleményem szerint valami 

hasonlóra lesz szükség bizonyos szempontból. Eddig sajnos nem volt lehetőség a 

kari HÖK-ben civil hallgatói érdekképviseletre, viszont most már lehetősége nyílt 

a biztpolos hallgatóknak is jelentkezni és feladatot vállalni. 

Szükségünk lesz egy belső identitás kialakítására, ezzel egyidejűleg pedig el kell 

nyernünk hallgatótársaink bizalmát nem csak egyéni, hanem szervezeti szinten is, 

hogy egy hallgatóközeli és a hallgatótársak körében jobban elfogadott és 

megbecsült HÖK-öt hozzunk létre. 

Célom egy sokszínű, jó hangulatú csapat kialakítása, ahol mindenkinek van 

feladata, mindenki egy irányba tart, és mindenki értékes tagja lehet a 

szervezetnek. Szeretném elérni, hogy ne csak a referensek és az alelnökök, hanem 

a választmányi tagok is ugyan úgy fontos és értékes részét képezzék a 

szervezetnek. 

Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az „utánpótlás kinevelésére”, hiszen ez 

biztosítja a HÖK mindenkori működését, ezzel egyidejűleg a hallgatók 

érdekképviseletét. 

Kiemelten fontosnak tartom a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatban a minél 

magasabb szintű eredményesség és hatékonyság elérését, hiszen ez egyet jelent 

a hallgatók jobb minőségű és magasabb szintű érdekképviseletével. Mindezt úgy 

szeretném elérni, hogy a munkafolyamatokat a lehető leghatékonyabban 

próbáljuk megszervezni, valamint egy olyan munkakörnyezet kialakítását tűztem 



 

 

ki célul, ahol mindenki komfortosan érezheti magát és minden a rendelkezésére 

áll a feladatok teljeskörű ellátásához. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karjaként különösen fontosnak érzem azt, hogy 

a HHK-t benntartsuk az NKE vérkeringésébe, közelebb kerüljenek egymáshoz a 

különböző karon tanuló hallgatók a közösen szervezett programok, rendezvények 

segítségével, míg ezzel párhuzamosan szorosabbra fűzzük az együttműködést a 

többi kar Hallgatói Önkormányzatával, valamint az EHÖK-ben munkálkodó 

hallgatótársainkkal is. 

 

Bizottságok 

 

Célom, hogy minden HÖK-öt értintő kérdésben referensi pozíciót hozzunk létre, 

ahol pedig szükséges, ott bizottságot is alakítsunk ki a referensek, illetve alelnökök 

segítésére. A bizottságokba, amennyiben szükséges a létrehozásuk, reményeim 

szerint lelkes, a közösségért tenni akaró hallgatókat választunk, akik valóban 

tudják segíteni a kari HÖK munkáját. 

 

Tanulmányi és tudományos ügyek 

 

Fontosnak tartom, hogy a tanulmányi és a tudományos ügyek is kiemelt hangsúlyt 

kapjanak munkánk során. A hatékonyabb munkavégzés érdekében, célom, hogy 

minden szakon szakfelelős hallgatókat nevezzünk ki a Tanulmányi Bizottságból, 

akik által könnyebben eljutnak hozzánk a problémák.  

Úgy vélem, a Tudományos Diákkörökkel szintén fontos a kapcsolatteremtés, nem 

csak a kari Tudományos Diákköri Tanácsban és az ITDK-n, hanem általános szinten 

is. 

Ezen felül bízom benne, hogy sikerül elindítani a folyamatokat, hogy a következő 

évben már a honvéd tisztjelöltek egy újabb, aktualizált rangsorszabályzat szerint 

kapják meg az ide kapcsolódó pontjaikat. 

 

 



 

 

Gazdálkodási és szociális ügyek 

 

A Gazdálkodási és Szociális ügyeket két pillérre osztanám. A leglátványosabb a 

hallgatók körében a tájékoztatás, ami mindennek az alapja. Kiemelten fontos, 

hogy hallgatóink minden pályázatról és fontos információról időben értesüljenek a 

kari HÖK közösségi média felületein (Instagram és Facebook, később kari HÖK 

honlap) és hivatalos formában (Neptun üzenet) egyaránt. A második pillér a kari 

gazdasági ügyek: nullára kellene csökkenteni a későn leadott igénybejelentők, 

számlák és teljesítményigazolások számát 

 

Rendezvények 

 

Azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, amelyben megteremthetőnek látom azt a 

hallgató közeli és a hallgatók által megbecsült és elfogadott Hallgatói 

Önkormányzatot, amit korábban egyik célomként tűztem ki.  

Sajnos az elmúlt másfél évben nem tudtuk megmutatni a munkánk eme látványos 

részét, az első szemeszterünkben az idő rövidsége, majd azóta a folyamatosan 

jelenlévő koronavírus helyzet miatt, azonban a háttérben sok-sok rendezvény 

előkészítése zajlik és zajlott mind a hivatásos, mind a civil hallgatók számára 

egyaránt.  

Fontos pont lehet a különböző évfolyamok közötti falak, előítéletek, esetleges 

nézeteltérések ledöntése és rendezése a rendezvények és programok 

segítségével, ezzel is elindulva egy olyan közösség létrehozásában, melyet 

korábban említettem. Szeretnénk hagyományt teremteni a Mozi esttel, havonta, 

kéthavonta megrendeznénk egy, a hallgatók körében előzetesen felmért estét 

különböző érdekességekkel kiegészítve. Házi bajnokságot szeretnénk indítani a 

laktanyán belül több csapatsportban is, továbbá szeretnénk két MPC-t is 

megrendezni, egyet a zászlóalj helyszínén, egyet pedig a Ludovika Campuson. 

Szeretnénk közelebbi együttműködést elérni az egyetem többi karjával, és akár 

társszervezőként részt venni több különböző eseményüknél. 

 

 

 



 

 

Kommunikáció 

 

Minden terület és az egész szervezet sikeres működésének kulcsa a megfelelő 

kommunikáció, hiszen nagyon sok információ csak rajtunk keresztül juthat el a 

hallgatókhoz. Fontos az, hogy megtaláljuk azt a felületet, ahol a legközelebb 

kerülhetünk a hallgatókhoz. Nem kérdés, hogy a kommunikáció ezen 

szegmenséhez az online felületeket kell segítségül hívni. Terveim között szerepel 

a kari HÖK közösségi média felületeinek sokkal hatékonyabbá, összehangoltabbá 

tétele, valamint saját tartalom gyártása is. A kommunikáció másik fontos 

szegmense a szervezeten belüli kommunikáció. Azt gondolom, leszűrve így az 

online oktatás alatti munkavégzés tapasztalatait, hogy ebben is még bőven vaj 

fejlődési potenciál. 

 

Összegzés 

 

Pályázatom során igyekeztem a kari Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban 

meghatározott azon feladataira kitérni, melyek relevánsak lehetnek a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző kar esetében, mivel ezek fedik le nagy 

százalékban a szervezet működését. Törekedni fogok arra, hogy ezeken kívül is 

minden területen eredményesen tudjuk képviselni a hallgatói érdekeket. Bízom 

benne, hogy pályázatom és az elmúlt évek tapasztalatai alapján sikerült 

bizalmatokat és támogatásotokat elnyernem. 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2021.04.07. 

 

Rozs József 



 

 

Motivációs levél 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Ezúton szeretnék jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzati Választásra a 2021/2022-es 

tanévre. 

Az eddigi honvéd tisztjelölti pályafutásom során valamilyen úton-módon mindig 

kapcsolódtam a kar Hallgatói Önkormányzatához. Korábban másfél évet töltöttem 

a kari HÖK-ben megbízott tagként. Volt szerencsém figyelni és megfigyelni, hogy 

a dolgok miként működnek. Sajnálatos módon a 2018/2019-es tanév második 

felében a Hallgatói Önkormányzat megszűnt létezni a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karon. Ezt követően néhány hallgatótársammal közösen azon 

munkálkodtunk, hogy újra legyen kari HÖK a HHK-n. Ennek eredményeképp a 

2019/2020-as tanév őszi választása óta töltöm be a kari HÖK elnöki pozícióját. 

Sok mindent sikerült ezalatt az időszak alatt elérni, azonban azt gondolom, van 

még néhány dolog, amire egy picit nagyobb hangsúlyt fektetve jobban előtérbe 

szeretném hozni. 

Jó vezetői képességekkel rendelkezem, szeretek és tudok csapatban dolgozni. A 

kommunikáció alapvető fontosságú számomra, ebben is látom a célok elérésének 

egyik kulcsát. Kellőképp felelősségteljesnek és tapasztaltnak érzem magam a HHK 

HÖK vezetéséhez, a problémamegoldásban igyekszem mindig az élen járni. 

Hivatásos állománnyal történő kapcsolattartás abszolút nem okoz gondot és 

mindenkinek igyekszem segíteni bármiben, ha a lehetőségeim engedik. 

 

Amit el szeretnék érni az az, hogy 

- még több tapasztalatot szerezzek, fejlődjek vezetőként és emberként, 

- egy sokszínű, eredményes és jó hangulatú csapat tagja legyek, 

- jobban megismerjem egyetemi hallgatótársaim, sikerüljön egy kicsit az 

NKE „vérkeringésébe” bekerülni, ott akár vezető szerepet betölteni 

- hatékony munkavégzéshez megfelelő munkakörnyezet kialakítása, 

- szorosabb együttműködés az egyetemen lévő többi karral, illetve az 

EHÖK-kel, 



 

 

- a hallgatók továbbra is bármikor bármilyen problémával, bizalommal 

fordulhassanak a HÖK-höz, 

- lássák és érezzék, hogy értük vagyunk (érdekképviselet, 

programlehetőségek)  

- és egy olyan rendszert próbáljunk megteremteni, amiben biztosítjuk a 

HÖK mindenkori működését azzal, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a 

következő „generáció” kinevelésére. 

 

Bízom a pozitív elbírálásban. 

Üdvözlettel: 

           

              Rozs József 

         IV. évfolyamos HTJ 


