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Szakmai tapasztalat

20 I 3 -20 t 4: S zórakozóhelye k promóc iós munkái'
j eg,vértékesíiés, szervezés

2015 Június - 20l 5 Augusztus : Különböző nrcrmóciós munkák_
2016 Júrrius - 2016. Augusztus: Eladó: Debreceni Tesco Global áruház.
F*la,'lafairy. fcittéh űla.-*á!.

2017 - Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkonnányzati Testtilet Sport, Kulfurális' Mentor, PR és
! ?' á\ 1r'|'ÍIlaI'KgLlÍlB, \-rszl"LrlluU oIlULtsaB tagja

2017 -Nyíregyházi Egyetem keretein belül: roHE fesztiválmunkálatai: éoítés" zenekar'kíséret -
illetve minden egy'etemi r'endezvény rrrunkálatai, építóse, lebonyolítása (Gólyatábor, gólyanap,
*l1-'*l-at _-^l.^_+ a*_-_*- --__ +./*1 _*-* 1_á-;L^:_^1'._:^-l- 1^L^_*"-1a+.a.-^\
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20|2-2016, Általános vegyész. Debrecsni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközép Iskola
?915_: }Jvíreg;;ház; Eg'''etem. Testnevelés Ptörn'''ezettan. Tem;'ászetismgret
20l8- : Nyíregyházt SzC Szóchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgirrrnáziuma és
it ^ir ^-.,,---^ r, i--. i' ^^- r^ r rr:-i^Li^
-Lw1r\;g-1t"ri-rr& - ÍJLI/l\,il r\vya9ö u_\\/ylalr\lcr szcrl\clé.,

Nyelvtudás

Angol alapszint

Számítástechnikai ismeretek

Fe lhasz*ál ói szi*ti! W*rd' Fxc el. Fcyrerpaint
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tviegyei 1. ireiyezés - Labciarugás
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Városi i. helyezós * Szertorna
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Ezek mellett országos döntőn vettem résá Röplabda és Kózilabda spor1okban.
SiiS 20io - iviix r<ipiabcia iii. heiyezés (Nyíregyiráza)
SHs ?ill7 - Mix rönlahrla I helvezés íSznmhaflrelv\'------L J' -- -t/

SHS 2018 - Mix röplabda i. irelyezés (Szeged)
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Motivációs Íevél

Tisztelt HÖt elnök és HöT Tisztségviselők!

Ezúton szeretném benyújtani pályázatomat a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati

Testülete által meghirdetett ttot t<ulturális Bizottság elnöki tisztség betöltésére.

2016. szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetemen Osztat|an _ Testneve!és _

Környezettan, Természetismeret szakon. Kicsit több mint egy teljesített félév után sikeresen tagja
la{-íam . lJalio:tÁi ii-L^.*{^..r:ti Tacl-illa+^-v ljn'l'Í\
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Természetesen, mint sok más hallgató, úgy én is a gólyatábor után már célomnak tűztem ki, hogy

ennek a rernek csapatnak a tagja szeretnék lenni és valami rnaradandót alkotni az egyetem falain

belül. Eddigi rnunkáirn legfőkéor a bizottságokon belüli kiszabctt feladatok teljesítése vclt {Sport.

Kulturális, Mentor, Ösztöndíj, Marketing és PR), többek közott: FoHE, Gólyatábor, Gólyanap,

Góiyabái. Farsang, SporLi:izoLiság kereiein beiüi küiönb aző házibajrrokságok szervezése és

|ebonyolítása. Az innen szerzelt tapasztalatairnat szeretném egv magasabb szintre emelni ezzel a

pályázattaÍ és egy szorosabb kapcsolatrendszert kialakítani.
iáiam at alázá oinÁlz által mantoromfot+VítáiÁlÁabÁr Ác to|iací+Á a'vatai Íanntari:íqa;,111a7r1a c2iár'vEiUiii oÁ -lU-U Eii.Ui\ -iaúi iii-Öa-i -iiii-ai iiivúiÚ lvblrv

ötleteimmel, az újonnan érkező HoT tagok felkarolása, illetve bevezetése ebbe a szűk csapatba, hogy

a későbbiekben 100%'ot tudjanak nyújtani, akár nem csak az egyetemi rendezvényeken, azok
gzervezésében és lebonvglításában. Ebben *élkülözhetetlen rrlegeríilítengrir. ho6v bízok elődeirn

segítségében is.

Terveim:

- AdqtJ rendezvénYeken munkacsoportok kialakítása a hatékonyabb feladatvéglés érdekében
(csapatépítés}

- Rizr,ttcá Ü.lkÍln lriiziltti <7.-ri-._}(-$.rh |r* nr<rrl :t,rk kialxL ítáq:
-.;-!i;-o-rr '"-r---.*"-..

- Havi szintű ,,Brainstorming", közelgő/letudott feladatok értékelése, közös szervezése illetve

csoportos attanu lmanyozasa.
- Eg'lik lesfőbb célorn: Leerrdő HÖT tagck segítése ér'dekében létrehozni egY rendszeft, arnivel

a tapasztaltabb HÖT Tagok/ Elnöki tisztségviselők egy afféle ,,Mentor program" keretein belÜl
^^:arl--!.- -1. -- ..tl J*l- l.:.- ^. --l i ^ !l- -,-rl5eB,t Ll ltrLr r Er\ dl. /ru Luuua( Kl I lev glE5Eutrl I

A 4 éves mandátumijog miatt ezt a tervet tartom az egvik legfontosabbna'k. ugyani's a ',rövid
ídőkeret'' miatt célszerűnek tartom, hogy az új tagok mirrél hamarabb tapasztalatot

szete::ettei._ és i.ésőbl^l a 'rereiíí! pL,ti:|,!l'"reit_iiié:e lrtál rte ,_rk-u:z,*'rt sellrrrliíél* ,;l,;i-'iárrráL.

_ Az átláthatóság érdekében a nagyobb rendezvények előttjavaslok a Bizottsági Elnököknek

egy megbeszeles keretein elul egy ulést, ahol atbeszélhet1uk a teendöket, otleteket, amiket
+nrl4l.rI.ríf l'ratnslz a Elizattcinailzh: annalz ÁrrlobÁlran hnorl a ml rn|rái nrorízalr}ran tr láiálz
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végrehajtani.

Bízom a pályázatom pozitív elbírálásában, és ezúton szeretném kérni a Testület tagjait, hogy
+;*_-_^_^l. _^ll ,ár^+^E_+ { i;.'xh^tl l/Á';- h.,'*!,^ ^'lJ^r^F-AFÁ^_|' 
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NYILATKOZAT

Alulírott Demeter Áta* { sziil.: De}:recerr, 1997 . 12.IÜ. ) kijelenierr, hogy a Hallgatói
Önkormányza_ti Testí_i|Bt álf]al kiíít Klllfilrális Bizottság Eln*ki tisztség szabályzatatelolvastam

és elfogadom.

A Választási Bizottság bármely döntését magamÍa nézve kötelező órvényiínek tartom.

Nyilatkozatornmal egvúttal hozzajáruIak adataim felhasználásához. nyilvánosságra
hozatalátboz.

Kelt: Nyíre gyháza, 2019. al . 22.

Tiaztelaffel


