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TÓth Bálint harmadéves jármŰmérnÖk szakos hallgató vagyok, ezze| a

motiváciÓs levéllel szeretn ék ;elentkezn i a Nyíregyhá zi Egyetem H alI gatói

Ö n ko rmá nyzati Te stÜ l et TÍszts égvisel ői p osztjá ra.

Két és fél év Tisztségviselői és kultÚrális bízottságí tapasztalattaI az
elkovetkezendő félévekben is szeretnék hozzájárulni a Hallgatók problérnáinak

rnegoldás ához, illetőleg résztvenni a számukra létrehozott események
szervezésében a HÖt berkein belÜl, és szeretném folytatnia mŰszaki kar
képvíseletét a SZervezeten bel Ül mérn ok ha l l gatótársa im maI.

Cinrnáziunritanulnrányaim során sikerÜIt rengeteg tapasztalatot gyűjtenem

osztálytitkárként a diákélet ígazgatásáróI és szebbétételérőI, ezáltal sikerÜlt

nregtanuInom' hogyan is kell igazán jó csapatjátékosnak lenní, és mi által
lehetek hasznos és megbecsÜlt tagja az iskolának.

zot9-ben ÍnduIÓ lÖr pályafutásom során ezeket az Isrnereteket igyekeztem
elmély'tteni. Mindig is tÖrekedtem a kreativ problémamegoldásra, amit
karnatoztattarn számos álIásborzén és egyéb rendezvényeken, azok
lebonyolitásán. Szeretném a felmerulő kihivásokat lekÜzdeni, és ennek a remek
csapat SZorgoS tagjaként folytatni a tevéknységeimet az egyetemi
hallgatókéft. KÜldetésernnek érzern azt, hogy a diákéletet szebbé és

élvezhetőbbé tegyem.
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2021márciusában kezdtem el a kÜlfÖIdről érkezett haIlgatókat mentorálni.
Profilom egy fontos elemeként tekintek a kÜlÖnbÖző kulturálís,
szociális programok szervezésére, amiket számukra és aZ Összes
érdeklődő egyetemi hallgató számára hoztunk létre. Ezek az események
nagy síkernekÖrvendenek, remélhetől eg a későbbbiekben egyre nagyobb
kor számára.

Az á ltalam benyÚjtott pályázat pozitív elbírálásában bízva, kÖszÖnetteI:

N yíregyhá Za, 2021.11.3o
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Tóth Bálint
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Nyilatkozat

AIulírott TÓth Bálint ki1eIentern, hogy a Nyíregyházi tgyetern HalIgatói
Önkormá nyzati TestÜlet El no kségi ta gok nregvá lasztásáva l ka pcsolatos
szabály zatát, e ljá rá Sí re n dj ét e I o lva sta nr,

értel meztem, rendel kezéseit és a Szav azatszámlá I ó bizottsá g dontését
rnaga m ra nézve kotel ező érvé nyŰne k fogadom eI.

Hozzájárul ok az a dataim feI ha szná lásá h oz, és nyiIvá nossá gra h ozata lá hoz.
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Tóth BáIint

Tiszteltettel,


