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         Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Baja  2021.11.09.       Víztudományi Kar,  

         Hallgatói Önkormányzat 



Motivációs levél/ Program  

 

Homoki-Nagy Simon vagyok, IV. éves Környezetmérnök hallgató, és II. 

éves építőmérnök hallgató. 

 

Immáron negyedik éve vagyok tagja a Hallgatói Önkormányzatnak, ahol 

elsőévesként választmányi tagként képviseltem évfolyamom. 

 

Az első évben a sport- és kultúráért felelős bizottságban ténykedtem, 

mint bizottsági alelnök mellyel többek között lehetőségem volt bele látni 

a szervezés nehézségeibe és kihívásaiba. 

 

Az előbb említett bizottsági munkán felül szerepet vállaltam: - a diákjóléti 

bizottság munkájában, mint bizottsági titkár. 

 

Segítettem lebonyolítani az ezekkel kapcsolatos teendőket. Ilyen volt 

többek között: - Az év elején történő pályázati elbírálások;- gazdasági 

ügyekből adódó egyéb feladatok. 

 

Elsőévesként azért jelentkeztem a Hallgatói Önkormányzatba, mert 

szerettem volna aktívan részt venni a közösségi élet szervezésében, és 

tenni azért, hogy a hallgatók Egyetemi évei a lehető legjobban teljenek. Ez 

a fajta motiváció, amely 4 éve fogalmazódott meg bennem, ismételten 

prioritást élvez számomra a jelentkezésem során. Az elmúlt 3 év alatt 

szerencsére számos lehetőségem adódott effajta elhivatottságomnak eleget 

tenni, például a fent említett Kari sport-és kultúráért felelős bizottság által 

szervezet események lebonyolításánál, a tanulmányi ügyek kapcsán, illetve 

az elmúlt 3 év összes szociális, és ösztöndíj pályázat elbírálásánál.  

 

Az első éves tevékenységeim után II. évesként tavaly előtt, illetve tavaly 

III. évesként is megpályáztam a HÖK általános elnökhelyettesi 

posztját, melyet sikerült elnyernem mindkét alkalommal. 

 

Rengeteg dolgunk akadt Elnök Urakkal, -ez kiterjedt a vezetőséggel való 

szoros kapcsolattartásra; a Kari Hallgatói Önkormányzat elnökségi 

munkájának szervezésében, irányításában; az ezzel kapcsolatos ügyek 

intézésében, Szabályzat módosításokban, rengeteg érdekképviseletben, 

rendezvények szervezésében; megemlékezéseken, fórumokon 

szervezetfejlesztési tréningeken és sok egyéb dologban, való részvételben; 

illetve személyes tanácsadásokban a hallgatók részére.  

 



Az elmúlt évben jómagam feleltem a tanulmányi ügyek, és a 

szociális ügyek gördülékenységének fenntartásáért, illetve az 

alapszabályzatunk betartatásáért a bizottságok részéről. Ezeken felül 

számos platformon képviseltem Hallgatótársaim érdekeit. Ilyenek voltak 

többek közt:- Kari Tanács, -Szenátus, -EHÖK küldöttgyűlés, -

választmányi gyűlések, -és egyéb platformok: -mind Kari, mind 

Egyetemi, mind Egyetemek közötti szinten.  

 

Érzem magamban kellő motivációt ahhoz, hogy a poszthoz tartozó - 

feladatokat, -problémákat, idén is ugyan olyan pontossággal, és 

lelkiismeretesen tudjam megoldani. Úgy vélem eddigi teendőimmel 

kapcsolatban méltón helyt álltam. és megfeleltem az irányomba támasztott 

elvárásoknak is. Minden feladatom maximális precizitással és odafigyeléssel 

láttam el, hiszen tisztában voltam az Egyetem mindenkori, hatályos 

szabályzataival, amikor ezzel kapcsolatban tanácsot kértek vagy kérdést 

intéztek felém.  

 

Fő célom: - az új Tanulmányi, és -Szociális ügyekért felelős 

alelnökök segítése, betanítása. Szeretném betölteni az ő 

bizottságaikban az „ellenőrző” szerepkört, ezzel is elősegítve, a hallgatók 

számára az eddigiél még gyorsabb ügyintézést, probléma megoldást. 

Szeretnék több hangsúlyt fektetni a személyes tanácsadásra, és az 

érdekképviseletre a választmányi gyűléseken, valamint a Küldött 

gyűléseken. (ami minden Hallgató érdeke) A következő elnökségben célom 

továbbá:- az elnök segítése, a rá nehezedő terhek feladatok 

megosztása, illetve hallgatók toborzása a HÖK-be, Továbbra is fő 

céljaim közé sorolható, - az iroda további fejlesztése, a kitűnő 

kapcsolat ápolása az EHÖKkel.  

 

Remélem a Hallgatók elégedettek eddigi munkámmal, és támogatnak 

választmányi pozícióm újbóli betöltésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja, 2021.11.09.      Homoki-Nagy Simon 


