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Nóv: Botos Akos
E-mail: botos.akos@gmail.com
Tel.: +36 30 42 79 769

Tanulmányok:
2008 * 2012Inczédy György Középiskola Szakiskola

és Kollé gium, Informatikai szakmac soport, 2a 12 -ben érettsé giztem.

2012 * Jelenleg is a Nyíregyhéni Főiskola Matematikai és Informatikai lntézet,
Programtervező Informatikus 4. évfolyamos hal hatój a vagyok'

Munkatapasztalat:
2010 - 2011 Egy budapesti klubban segédkeztem rendezvények szervezésében és azok lebo-
nyolításában, valamint ugyan itt fotóaam

2013 Március - 2013 December NYF-HÖT segítettem a Halhatói Önkormányzati Testtilst mun-
káját'

2013 Decemberétől - Jelenleg is megválasztott tag|a vagyok a Hallgatói Önkormányzati Tes-
tületnek, azon beliil a Mentor és Kulturális Bizottságnak valamint a Marketing és PR tsizott-
ságnak

2014 November 10.-tő1 a Magyar Telekorn NYRT.-nél dolgozom' rnint Ugyfólélményért fele-
lős IT támogató.

20i5 oktÓber 22.-től a Magyar Telekorn NYRT. Mobiltudós Balogának újságírojaként tevé_
kenykedem.

Informatikai ismeretek:
Frogramozási ismeretek

Microsoft office kezelése, ECDL vizsga

Mobileszktizok professzionáli s ismerete

Photoshop professzionális használat

Tanulmányi sikerek:
2012 * Intézményi TDK I. helyezós

2aB * MIRK országos I' Helyezés Táncliga.

2aru - M1RK Menekítő B., Táncliga I. helyezés.

2015 - Intézményi TDK III' helyezés, MIRK Tácliga lI. helyezés.

Személyiség:
Kiernelkedő problérnamegoldó készség és eredményorientáltság jellemez. Mindenből igyek_
szem kihozni és ki is tudom hozni a lehető legjobbat. Szereteln a csoportos munkákat, és tudok
is csoportban dolgozni.

Érdeklődési ktiro hobbik:

IT eszkÖzok, Informatikai szakirodalom' fotózás, sportolás, testedzés, társasági é|et, mestersé-

ges intelligencia alkalmazása, robotika, szoftverfejlesztós mobilplatformokra'
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Motiváció:

Fontos számomra ahaIlgatőtánsaim illetve saját magam minőségi szőrakoztatása'részben emi-

att is jelentkezÍem a Hallgatói Önkormányzati testületbe. Azonban azt is fontosának tartom,

hogy ezt színes' kulturált, színvonalas programokon tehessük, meg ezért igyekszem ötleteim-

mel és lelkesedésemmel színesíteni azhrftézmény programj ait. Azeddigi tapasztalataimaztmu'

tatjÍk,hogy azNYF-HÖT verhetetlen a hallgatók képviselésében és a mínőségi' színes hallga-

tói élet megteremtésében. }/rÍLr 20lr3 óta aktívan segítem a HÖT munkáját. Ez idő alatt úgy

éreztem, hogy egy különleges és szakmailag nélkülözhetetlen csapat tagjaként végezhetem a

hallgatótársaim segítését. Remélem az elkövetkezendő időszakban is folytathatom eú a mrrnkát

az NYF-HÖT berkein belül.

Tisztelettel:

Nyíregyháza,
2015. november 24.
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Nyilatkozat

Alulírott, Botos Ákos (4400 Nyíregyháza, Muskotály u' 19' száműlakos)

kijelentemo

_ a jelen válasáási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a Választási
Bizottság dtintéseit magamra nézve ktitelező érvényűen elfogadom'' valamint

- hozzájárulok a fslsorolt adataimnak nyilvánosságra hozatalához a választás időtartamára.

Kelt. : Nyíregyhaza, 2015. november 24.


