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Tisztelt Tóth Kinga!
Ezúton szeretnék jelentkezni a HÖT Sportbizottság Elnöki pozÍciőjára.
Elóre is köszönöm.
Vass Renátó



Név: Va-rs Íl-enátl

Szak: osutetlan trrnári szak

Megpályrízntt tisztség;

l,,lyíregyhfui Egyctcm Hallgatói Önkonrrrin1'r_lrti '[estül*t Sport t}izottságának elnski

pozíci{rja.

'l'isr.te lt |'lagy Arabe lla" t i sz"tc lt V ál a_tzrÓ i b iza tt sá g I

Vass Renáto vllgyok, negyedéves'l'estncr'elés * Ternrészctismcrül szakos hallgató.

Debrecenben sztlletten:l 1í}96'09.ü2 * an.

A pÁlyrízaromma! a Nyíreg'hrízi Egyelerrr hlallgatói onktirrnány:z*rti 'lestÜlet Sport

Birnttságának elntiki poszljÍlra szeretnék jclr:n{kezni, melynek knpcsárr szercínók aZ egyciem.

ós a Hal|gatii Önkorrnányr-ati J"estület*nck *letljbcn nlég nagyohh' illetve nraradandobb

szeropgt bEtölteni munkrisságomnra'l.

l!1otiváciirs levél:

i 3 éves koronr ita sportcrlok en alatt' az irlö *latt ntegti}ntlltffm, rrtit is jtlünt sgy c$$pat

reszÉnek lenni. tiszrclni l csapattárs$imat, ós uzokat, akikkel egyiltt dnlguz;rlnr a közos c*l

el&ése érdr*ében. n ilÖ'f_os nrunkáunhge is hastlnllképp úllturrr lroztá. hclgy én is

nreghatározó része legyek a mirr nrr,glivi csaparnak. Edttigi rrrpasztalatairrr során jnl

bei1leszkedtenr és nrutrkámrnalcl&scgítettsm a t'to'r *ratszervczütlprtrgntntoh gthdüldkeny

kinrcnetetét valamint. hngy a l tÖ'r ei; állri protrlénrÁkat ktieŐscrr. e61' csaprrtkúnl $ytiÍjiik le'

M*gamat lclkes. tettrt kéL, scgít&kész' jó komrnunikúciús kepesség*kkcl rendelk*zó' rlsr'ilrte'

.*[er'o dls jó kapcsoliltt€remtÖ szenrélynek tekihÍcrn' l}ür álta]ünos es kcizépiskoiás éveinl

során n** végezlcm a }IÖT-helz has*nlo tblndatnkal, a Testiil*tcn bt'lüi vigaett cddígi

lnunkáimru nern érkezett rregutív visszhong Vffgy prrnas;{. l]rcrltérryein'kcli és

rendezvdnycinken rerrtlsuefesen részi vc{t*nt ds rendsecrint a rii:rrr bizon Íbladats}kat e l ís

ue|*''**.'Úgy vélem az, elniikség m:indcn txgiával v*lonrint a'['cslülu( nrirrd$n tag.iával jó

kapcsolatrrt apotolr. 2Ü 16 Óte tcvékenykerlem a HtiT-tin brlril cls *n elatt bctekint{ist

nyerhenem ar. egyutcnri élet nrinden résuótrc. tcrvátrbá * Testtilet mii]tödé*eb*. ldtln pedig

1r:uuan megismerh*{tcm a:{ rgyes reltdervdnyek lebclrryr:lításának' ntenet*t,

m*gbizonyoso<lt'lnr ar:ról nrekkora ltlelősséggeljár cgy_tgy rendezveny ltbonyolltasrr' bz ido

alan munkatársaimgt és hallgt{ixársaimat is. iunibcn csak tutltant tánri;grtltrrrrr Ós scgitettem'

Cél<rk, ten'ek:

Levelemmel azt a célt srsrclttdm elérni, hogy r:sÉlyr ka1:jak és bizrrnyithrrssak" hogy kiszen

állok errc e tisztségre. F'ó fe ladarainrnak drzem t{rblrek k$zÓtl, az utárrpútlás kinevolóstt'. 
.

rnelyst az clntikstig scgitsegéve l sz*rclnék rncgvnlositani' Szenrély szerint a tanáraimntnl ús a

hallgatfi Érsaimnral is clégió ka;:csol*tnt *p,:ttrt;. b]zírltal szrlrtltném fbnntflrt'úni a HÖT jó

himrvét fiÍ' egyet*m tnntraic, a lrallgattik' szgm{tun. ezr-*! burd{tva teibrb hallgati:társunlqal

arra, hogy cs{rtlakcrz"7árruk a Testtilctünkhiir" l'trvábbá cé|j"lim ktli:t szcrep*l. hogy e g}'r'temtlnk

Ó. ;-s--; HÖT is nagyobb isnrerctséget szergíu*n" Hhhci a.ir:lcrllegi és a'i{yvöbeli HÖ i'ugok

ismererségét hnsznúlr:ánl l'el külÓnbrzÖ cúgekkel és szerntilyckkel, rriint irhogy ene rráLr v*lt is

pr"lda.

Bízok p*lyaz{ltoÚl pozití \' cl b írúlacíbffi '

Kglt.:20l9.Ü8"2?.



I'{Yilatktznt

Alulíron Vats Renátir {4Ü3l Ü*brecen DerÉk u' l3CI) nyilathr:zonr arra vtlnatkoróan' hogy a

felsorolt adat*k nyilvánosságra hrlzh*ti!*k, iJletve, hogy a választási rendet elolvast*m'

értrlrnez;em és rendelkezései1, vularnint a szavazatsz&rrláló L]izattság rJsntéseit n]agilmra

nézve kstelezö érr'ényükÉnt elfugadorn.

AláÍrás


