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Motivációs levél

Tiszte lt t IÖT' elnök és t{Ö't' 'I'isztségviselok!

tjzúton szeretném benyújtani pá|yáz'atomat a Nyírcgy'házi l:gyetern Ilallgatói

Önkorrnány,zatil'estületc által rncghirdetett r{Ö'I alclnöki tisztsóg betöltésórc-.

20l4 szepternberétől vagyol< a Nyíregyhár-i Ilgyctcm osztatlarr (tcstncvclós-

földra.|z) szaktls hallgatója. Iclcn harmadik éve, hogv a tlallgatói Önkor'nányz'ati

'fcstülct tagjának tnonclhatont magam' Minc1ig is cólclrtl r"olt. hogy lbntos

szerepct töltsek be a 'I-estÜlctcn belül, ezá|tal is segítve liallgatótársaitlrat' l''nnek

okán lehetőségern nyílt rnegpályá z'ni 2OlJ tavaslán a tl()'l' Kulturális [}izottság

elnöki posztját. A tárnogatőí sz.avaz,atoknak köszönhctőcn onnantól fbgva ezt az'

elnöki tisztsóget töltöttem be. Sikerült kialakítanom egy nagyon jól dolgozó

bizottságot, amelynek t-cleltjsstlgtcljes tagiaira bárrrril<or szárníthattarn'

Az clrnúlt években rr'rindcn tnutlkaterületen sikcriilt tapasztalatot szcrczttctlt' A

r{Ö1" legnagyobb rendezvónycin cleinte csak scgítcttenr tudásom legiavával, a

bizottsági elnöki pozíció bctöltésc által pcc1ig a lcgnag1'obb re ndczr'ónyck

(Gólyatábor. Gólyarrap, Gól1,abál, Szakestck, l"arsang, l"()}II]) rncgszcrr'czósc ós

leborryolítása volt a legnagyobb Í'cladatom'

A rcr-rc1czvónyek mcgszcr\ cz.ósc alatt sikcrLjlt olyar-r kapcsolatre ndszer1

kialakítani' arnit szeretnék még szorosabbá tenni, ha pá|yá't'atomat tárnogatia a

Testület.

Sa.iát kapcsolatairnat is Í'ellrasználva sil<erült partncri viszon;-t l<ialakítani többek

között a Nyíregyháza Spar1acussal, akikkel közöscn .iótékonysági gálaestet

szerveztünk. 20l8 nyarán rc{szt vettem a l1Ö(lr Mcntorprogram táborában is'

hogy. az' itt szerzett tapasztalattlliat, ú.i irrlbrrnációl<at 1'elhaszrrálva minól .iobban'

rninél szeilcscbb körben tuc1.ialrl scgítcni a hallgat(ll<at'

20lB clcccmbere óta a Nyírcgyház'i |'gyetctn Szcniítusának tagia lettct"l'l' ennck

köszonhetően még szorosabbá tuclorn tenni a kapcsolator-nat a7' ol<tatókkal,

vezetőséggel a még sikeresebb munka érdekében'



E,zútonszeretnémkérnia'festülettagiait,hogytámogassák

ugyanis a } IÖ'f elnökkel közosen rengeteg f'e ladatot oldottunk

ezétt aZ űj pozíció betöltósév'cl járó l'eladatok/kötclezettsógek

megkönnyítené, hogy már ismerjük a másik munkastílusát'

'fovábbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni' A -I'estület

vizsgálva rneg kcll állapítarri. hogy rövid időn bclÍ'il nagy' szcrnólyi

megy rnajd keresztül.

Szeretnérn a 'l'estület új tagiaival rnegismer1etni a llÖ'l' működésót' ugyanis a

hallgatóknak szüksége van a segítségre' és ehhez egy hozzáértő' intelligens

társaságra van szükség'

A Testületben toltött évek alatt bizonyítottam' hogy rnindig nagy ambíciókkal'

nagy lelkesedéssel vágtarn bele 
. 
minden munkába' Mindent határidő clőtt

elkészítettem, mert a legjobb munkát akkor lehet vógezni' ha nem kell az utolsó

pillanatban kapkodni' Meg szeretnétn említeni, hogy eddig nem volt panasz' a

munkámra, minde n apró rÓszlctre oda1.rgycltcrn az c{l ck aIatt, lrogy' nc l<öve ssck

el apró hibákat se .

Személyiségembol kiindulva ér'zem magamban azl

maradéktalanul betöltsem'

pályáz'atomat,

rneg sikeresen,

tel.|esítósót is

öSSZetótelét

átalakuláson

az' erőÍ, hogy ez.t a tisztséget

Terveimet,céljairnatalcntiekbenfoglaltarlöSSZC,arnitaz'z'a]t

kiegészíteni, hogy mindig a megújulás' a jobbá válásra szeretnék

hogy a HOT méltó módon vógezz'e munkáját' ahogy az' egyetem és a

elváriák '

Bízom pá|y ázatom pozitív clbírálásában'

Köszönettel és'f isztelettel :

szcretnók

töre ke dni,

hallgatók is
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Alulírott Tudja Dávid kijelentem, hogy a Nyíregyhazi EgyeÍem Hallgatói Önkormányzati
Testület Elnökségi tagok megvá|asrtásával kapcsolatos szabályzatát, eljarási rendjét
elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a SzavazatszámláIő Bizottság döntéseit
magaÍnra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájérulok adataim feIhasználáséútoz, nyilvánosságra
hozatalához.

l' , Í t
Kelt: .tj1 i.".*.3n$*t . (.q.4.:tr' l..b

Tisztelettel:

Tudja Dávid


