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Motivációs levél

Tisztelt HÖr ehök és HÖT Tisztségviselők!

Ezuton szeretném benyújtani pályázatomat a Nyíregybázi Egyetem Hallgatói

Önkormányzatí Testülete által meghirdetett HÖr ehöki tisztség betöltésére.

2014 szeptemberétől vagyok a Nyíregybázi Egyetem osztatlan (testnevelés-

foldrajz) szakos hallgatója. Idén negyedik éve, hogy a Hallgatói Önkormányzati

Testület tagjának mondhatom magam. Mindig is célom volt, hogy fontos

szerepet töltsek be a Testületen belül, ezáltal is segítve ha|Igatőtársaimat. Ennek

okán lehetőségem nyílt megpáIyázni 2017 tavaszán a HÖT Kulturális Bizottság

elnöki posztját. A támogatői szavazatoknak köszönhetően onnantól fogva ezt az

elnöki tisztséget töltöttem be. Sikerült kialakítanom egy nagyon jól dolgozó

bízottságot' ame lynek fe 1 e 1 ő s s é gte |j e s tagj air a b árm i kor számíthattam.

Az elmúlt években minden munkaterületen sikerült tapasztalatot szereznem. A
HÖr legnagyobb rende zvényein eleinte csak segítettem tudásom legaváva|, a

bizottsági elnöki pozíciő betöltése által pedig a legnagyobb rendezvények

(Gólyatábor' Gólyanap, GólyabáI, Szakestek, Farsang, Eorm; megszervezése és

lebonyolítása volt a legnagyobb feladatom.

A rendezvények megszervezése alatt sikenilt olyan kapcsolatrendszert

kialakítani, amit szeretnék még szorosabbá tenni, ha pá\yázatomat támogatja a

Testület.

Saját kapcsolataimat is felhaszná|va sikerült partneri viszonyt kialakítani tobbek

között a Nyíregyháza Spaftacussal' akikkel közösen jótékonysági gálaestet

szerveztünk. 2018 nyarán részt vettem a HÖot< Mentorprogram táborában is,

hogy az itt szerzett tapasztalatokat' új informáciőkat felhasználva minél jobban,

minél szélesebb körben tudjam segíteni a hallgatókat.

2018 decembere őta a Nyíregyházi Egyetem Szenátusának tagja lettem, ennek

köszönhetően még szorosabbá tudom tenni a kapcsolatomat aZ oktatókkal,

vezetőséggel a még sikeresebb munka érdekében.



2019 januárjában megüresedett a HoT alelnöki tisztség. Mindenképp szerettem

volna ezt megpáIyázni, és a Tisztségviselőknek köszönhetően sikerült

elnyernem a tisztséget. Ebben a bő fél évben még jobban belemélyültem a HÖT

feladataiba, minden területen képeztem magam.

Ezuton szeretném kérni a Testület tagait, hogy támogassák pá|yázatomat,

ugyanis a HÖT elnökkel közösen rengeteg feladatot oldottunk meg sikeresen'

ezért az t| pozíciő betöltésével járó feladatok/kötelezettségek teljesítését is

megkönnyitené, hogy már meliette rengeteg feladatot sikeresenvégeztem el.

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni. Szeretném a Testület új

tagjaival megismer1etni a nÖr működését' ugyanis a hallgatóknak szüksége van

a segítségre, és ehhez egy hozzáértő, intelligens tátsaságra van szükség.

A Testületben töltött évek alatt bizonyítottam, hogy mindig nagy ambíciókkal,

nagy ielkesedéssel vágtam bele minden munkába. Mindent határidő előtt

elkészítettem, mert a legjobb munkát akkor lehet végezni, ha nem kel| azutolsó

pillanatban kapkodni. M"g szeretném említeni, hogy eddig nem volt panasz a

munkámra, minden aprő részletre odafigyeltem az évek alatt, hogy ne kövessek

el apró hibákat se. Személyiségemből kiinduIva érzem magamban azt az erot,

hogy ezt a tisztséget maradéktalanul betoltsem.

Terveimet, céljaimat a fentiekben foglaltam össze, amit azzal szeretnék

kiegészíteni' hogy mindig a megújulás, a jobbá váIásra szeretnék törekedni,

hogy a HÖt méltó módon végezze munkáját, ahogy az egyetem és a hallgatók is

elvárják.

B ízom p ály ázatom p o zitív e|b ír á1 ás áb an'

Köszönettel és Tisztelettel :

Tudja Dávid

páIyaző

Nyíregyháza,2079. augusztus 27 .
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NYILATKOZAT

Alulírott Tudja Dávid kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati
Testület Elnökségi tagok megválasztásával kapcsolatos szabályzatát' eljárási rendjét
elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit' illetve a Szavazúszámlá|ő Bizottság döntéseit
magaÍnra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájarulok adataim felhaszná|ásához, nyilvánosságra
hozataléútoz.

Kelt: Nyíre gyháza, 2019 . augusztus 27.

Tisztelettel:

PáIyáző neve


