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Ezűton szeretném benyújtani pályénatomat és fenyképes
önél etraj zo mat, a Nyíregyházi E gyetem H allgatói
onkormányzati Testületi tisztségviselő pozíció betöltésére

Elgondolásom szerint,megfelelő lennék a poszt betöltésére,hiszen
sok tapasztalatom van,a sport és rendezvényszervezésben.
Tagja vagyok az egyk egyetemi csapatnak,rendszeresen játszok
házi bajnokságon,illetve más varosi bajnokságokon.

Szilágyi Dávid Atti|ának hívnak, Mátészalkán születtem
(1997.05.09.) Jelenleg a Nlregyházi Egyetem osztatlan
Te s tn ev e l é s - Te rm é s z e t i s m e re t - Kö r ny e Z e t t an nappali szakán tanulok
második évfolyamon.

A mátészalkai Esze Tamás Gimnázium Biológia-Kémiatagozatán érettségiztem20l6-ban.
Emelt testnevelés érettségi vizsgát tettem,rendkívül szép eredménnyel (83%).
Tagja voltam a gimnáziumi foci csapatnak,emellett 2 évet futsaloztam NB2-ben Csengerben,illetve
nagypályán megye l-es színvonalon'Fehergyarmaton.Nyaranta rendszeresen vállalok
munkákat,ennek köszönhetően jól tudok csapatban dolgozni és megfelelő az alkalmazkodó
képességem is.

Leköteleznének,ha elfogadnák a jelentkezésem a HÖT-be,és segíthetném az egyetem fejlődését,a
többi diák problémáinak megoldását és egy kellemes hangulat megteremtését az egyetemen.
Jó kapcsolatot ápolok,mind a felsőbb éves,mind az alsóbb éves hallgatókkal is.

Adatarm
Név: Szilágyi Dávid Attila / Lakcímem: 4700 Mátészalka,Kraszna utca 35.

Tel efonszámom : +3 6/3 0- 3 06. 5 0. 5 0 9 lE-mall címem : szil .dav id97 @,gmail. com
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NI-YILATKOZNT

Alulírott Szilágyi Dávid Attila (szül.: Mátészalka,L997.05.09.) kijelentem, hogy a Nyíregyhazi
Egyetem Hallgatói Önkormanyzati Testtilet által,tisúségviselő megválasztásával kapcsolatos

szabályzatát eljarási rendjét elolvastam, értelmeztem és rendeikezéseit, illetve aYálasztási :

Bizottság döntéseit magamÍa nézxe kötelező érvényíinek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájarulok adataim felhasznáIáséútoz, nyilviánosságra

hozataláitoz.

Kelt: Nyíre gyhaza 2017 . november 23.

Tisáelettel , S,1iry ]ou,/ ü^-&,Io.

PáIyaző'aIáfuása



Tisztelt KüIdöttgyűtés !

Ezutonszeretném aNyíregyháziBgyetemHallgatói Önkormanyzati Testületi tag

posújátmegpá|yazni. Az egyetemre a 2016-os tanévben kerültem,mint Testnevelő-Edző.

Sajnos ezerI a szakon nem sikerült kamatoztatni a tudásom,és nem éteúem elég potenciált,így 
!

a2017 -es tanévtől osáatlan tanáti szakon,Testneve1és-Természetismeret-Környezettan szakon

vagyok,nap palí tagozato s hall gató.

Rendkívül sok csapatban dolgoáam mar,gondolok itt akar a sportra,akar a munka területére

is. Ismerőseim'barátaim elmondásai alapjan egy megbízható,szorgalmas ember vagyok,akire

bármikor lehet számítani' Sok olyan gondolat van mar most a fejemben,amit szeretnék

megvalósítani,ha elfogadjak a jelentkezésem'gondolok iu mikulás kuparajótékonysági foci

gá1ákra,évfolyam,,harcokra'' stb.

Tanu1mrínyaim során olyan új ismereteket szereüem, melyeket hasznosítani tudok a

munkám soriín.

Szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, az egyetemi életiiket legjobb tudásom szerint

segíteni,megkönnyíteni,hogy gyorsan de kellemesen teljenek az egyetemi éveink

B ízom p ály ánatom p o zitív elb írá1 ás áb an.

Köszönettel és Tisáelettel:

Szilágyi Dávid Attila

II. évfolyam

Osztatlantanfui

Nyíregyhaza, 2017 . 1I.24.
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