
Önéletrajz

Név: Gönc"y Ákos

Születési hely, idő: Miskolc 1999. 09. l8'

Lakcím: 3565 Tiszalúc Kinizsi utca 1/A

Tel.: +3670 238-8193

E -mai l : heroes. akos@gmail. com

Tanulmányok:
!

2006-2014.' Tiszalúci Arany János Általános Iskola 'i

20 1 4-20 1 8: Miskolci Diósgyőri Gimnázium

20 1 8 - 20 19 : Nyíregyhá zi Egyetem Sport-és Rekreáció Szervezés

20 1 9 - : Nyíregyhá zi E'gy etem osztatlan Tanári Szakirány (Testnevelés'

Számítőgépes is meretek :

Microsoft Office: World, PowerPoint, Excel,

környezet)

Tisztelt Elnökség' és Tisztségviselők!

Ezennel szeretném benyújtani a pályázatomat a Nlregyházi Egyetem Hallgatói
Önkorm ányzati Testületébe.

Motivációs levél:

Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok' meghozva a szüksóges önálló
döntéseket és végrehajtva azokat. Nagyon jó kommunikációs és vezetői képességű, rugalmas
és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett embernek tartom magam, aki magával tudja
ragadni társait. 20l8 szeptenrberében kezdtem meg tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetemen.
Feladataimat mindig maximálisan, és legjobb tudásom szerint |áttam el. Mivel ez alatt a
párhónap alatt bepillantást nyertem a HÖt testületébe, biztosan állíthatom, szeretném ezt a

tevékenységemet ugyan ilyen odaadással folytatni.

Célok, tervek:

Célom, hogy egy olyan közösség aktív tagia lehessek, ami a diákok számára sok kedvezo
lehetőséget biztosít. Szeretnék, ha csak minimális szinten is tudok, de segíteni a diákoknak és

felejthetetlenné tenni a diákéveiket. Egy olyan közösséget szeretnék az egyetemen
megvalósítani, akik segítik egymást és számíthatnak eg5nnásra.

Köszönettel, és Tisztelettel :
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Gönczy Ákos

Nyíregyhríz a 20 I 9 . I I .26.

Nyilatkozat

Alulírott Gönczy Ákos kijelentem, hogy a Nyíregyhéai Egyetem Hallgatói Önkormányzati l

Testület tisztségviselőinek eseti megvá|asztásával kapcsolatos szabályzatát, e|játási rendjét
elolvastam, értelmeztem, rendelkezóseit, és a Szavazatszámlálő Bizottság döntését magamra
nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Hozzájílru\okaz adataim felhasználásíúloz, és nyilvánosságra hozatalához'

Kelt: Nyíre gyhaza 2019. IL26.

Tisztelettel:
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Gönczy Ákos


