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Tisztelt Választási bizottság!
Vass Renátó vagyok' negyedéves
Testnevelés - Környezettan szakos hallgató.
Debrecenben születtem 1996.09.a2 - án.

A p ály ínatomm a 1 a Nyíre gyh ázi E gy etem Hal l gató i
Önkormányzati Testtiletbe szeretnék ismét j elentkezni,
melynek kapcsán szeretnék az egyetem, és a Hallgatói
Önkormányzati Teshiletének életében még nagyobb

illetve maradandóbb szerepet betölteni munkásságommal.

Motivációs levél:

13 éves korom óta sportolok ez aLattaz idő alatt megtanultam, mit is jelent egy csapat

részének lenni, tisztelni a csapattársaimat, és azokat, akikkel egyutt dolgozom a kozös cél

elérése érdekében. A HÖT_os munkámhoz is hasonlóképp álltam hozzá, hogy én is
meg|tatároző része legyek a már meglévő csapatnak' Eddigi tapasztalataim során jól
beilleszkedtem és munkámmalelősegítettern a HÖT által szervezettprogramok gördülékeny

kimenetelét valamint' hogy a HÖt eté ál1ó problémákat közösen, egy csapatként gyűrjük le.

Magamat lelkes, tettre kósz, segítőkész, jó kommunikációs képességekkel rendelkező, őszinte,

megórtő és jó kapcsolatteremtőnek tekintem. Bár általános és középiskolás éveim során nem

végeztem a HÖT-htiz hasonló feladatokat, a Testületen beltil végzett eddigi munkáimra nem

érkezettnegatív visszhang vagy panasz. Eseményeinken és rendezvényeinken rendszeresen

részt vettem és rendszerint a rám bizott feladatokat el is végeztem. Véleményem szerint az

elnökség minden tagsáva| valamint a Testtilet minden tagjávaljó kapcsolatot ápolok. 2016 ota

tevékenykedem a HÖt-on belül és ez alattbetekintést nyerhettem az egyetemi élet minden

részébe, továbbá a Testulet műktidésébe. Idén pedig jobban megismerhettem aZ egyes

rendezvények lebonyolításának menetét, megbizonyosodtam arról mekkora felelősséggel jár.

Ez idő alatt munkatársaimat és hallgatótársaimat is amiben csak tudtam támogattam és

segítettem.

Bízok pály ázatom p ozitív elbírálásában.

Kelt. 2019.11.28.
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l NYILATKOZAT

Alulírott Vass Renátó ( szül.: Debrecen, 1996' 09. 02. Anyjaneve: Barkó Erika,
szem. ig.:377879DE,lakcím.403l, Debrecen, Deréku. 130 7l23)hozzát1árulok, hogy a
Hallgatói Ónkormányzati Testtilet által kiírt választási rendet elolvastam, órtelmeáem és

elfogadom.

AYálasztási Bizottság bármely döntését magaÍWÍanéme kötelező érvényÍien elfogadom'

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájátrulok adataim felhaszrálásához, nyilvánosságra
hozataláboz.

Kelt: Nyíre gyháza, 2019. 1 l. 28.

Vass Renátó


