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Tisztelt Elnti[iség, és'['isz*ségviselőkl

[Jarnai Viktor vagr'tlk' {'}sziatlari til'ttlt.t' s:i:a}'*s haílgixó' F"zcrrlrel szeretnitn benyújtani a
pályázatorrrat a |.'lyíreg'vlrázi Egyeterrr l'{allgatÓi CllrkorLnlrnyzati 'i esíiiletólre'

Motir áciris let'él:

}aw rjta vagyok a }rJyíregyházi Egyctern Ltal}gatói Örrk<rrrrrányzati Testület tagsa.
Pályatirtásornal elő[:b tisr'tségviseltikérrt }tezrlt.e*r, rnaicl a Kutrtrrrális I*izottság elnökeként
tblytatlam' A lirrlIgatÓi {inkornránYzaltran eltiiirlitt ir'ii1 sorlrn sokat tanu{tanr és fejlődtem, és

mindig a legjtlblr {u<já'sclltr szerjt:l j;illa'rlr 
'*] 

i* íc}acJataitna{" Szol"girllui.lsan és }ejkiisrrreretesen
végeztem a rám bízott niunkiit" Strlra nclll óltem vissza íársainr bizalnrával' Az tisztöndíj
időszaktran is rrrinilig segírettein valanrinI a hallgatri {ársairn is rnindig bizalomrnal Íbrdulhattak
hclzzárrr. Munk;inrat alap<rsan. pr*cíz*lr" lil*gtlrrlt*ltarr és kov*tkez*tesen végerJem. 'l'ársaimmal

mindig jól tudtam egytiti c1olgozni. "!Ól tuciok alkalrrtaz}todrli az ú.i helyzetekhez és szeretem a

kihívásokat" .IÓ lromnrrrníkációs készséggel l-endelkezetrr' ai'ni ah'hoz" hoEy egy ilyen
közösséglxl tar'Írlzzak" * l r:t t g*t! lic {c í ] *;:'
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Célok' tervek:

Célom, hog.v- a Hallgatói Önkonlrányzat trrvábbra is a hallgal-irk érdekeit tekintse elsódleges
szempontjának. Szeretnék egy criyan csapat tagja i*nni' akik egyűtt dcligoznak azon, hogy jobb
és felejtlretetlerreblr lrellyé tegyék a Nyíregylr/rzi Egyeten:et" Edrligi mun-kátruna] is arra
törekedtern, }rc'lgY nrincien hallgatótárs'irn a }eheto le61iobban étezze magát ebben a közösségben
és rnindent megkapjon aZ tgyetemi él,ei ;rlatt, ami :negilleti Ot. Ame'.nyiben rnegtisztelnek
ismét a bizalmukkal' irgy megígérerrl, ez ezek utálr sem lesz rrrilsképp. Megbecsülcjrn a bizalmat,
és rrrirrden nap a hal}gatÓlá'sairr: érdekr:iér"í logrrk kiii]]rii'

Koszönettel' és J isztelettcl:

Ilarnai Viktor

Nyíregyhaza 2021.12"{:} l .

l{yi!xtk*z*t

Alulírcltt Bmnai VitrLtor, hozzájárr.rlo{i a f*'}soroít adatok nyilvárrosságra lrozataliihoz, és

felhasználásá.hoz a vii]aszlások egész irjijtalta:na aIaft. toválrbá nyilat}rrrzcltrr. lrogy a Választasi
Bizottság á}tal leírtakat és eiöntésekeÍ kotelezij órl'én_1tr_rrek *}fbgadclm, i}letve a választási
rendet elolvastam, teljes rrrér1éklierr érteinlezteln és re:_rdelk*z'éseit elÍbgadtrm.
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