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Motivációs levéI

Bemutatkozás: Hetei Norbert vagyok lg8g' 12' 2a-án sztilettem Vásárosnaményban' A
Nyíregyházi Főiskola Programtervező-informatikus szakos hallgatőja vagyok, 2008

októberében jelentkeztem Hallgatói Önkonn ányzati Testület (továbbiakban: HÓT) tagnak.

Jelentkezésem elfogadása után posztnéIküli tagként tevékenykedtem fel óvig' A kari HoT_ben

ttibb bizottságnak is tagja voltam/vagyok: Kari Tanács, Táiékaztatásí Bizottság, Diák Jóléti

Albizottság, Kulturális és Sport Bizottság' Kulturális Bizottság. 20l0.05'01 -tőI-2O11.04.31_ig

HÖT alelntiki pozícióban tevékenykedtem. 2al1.05'01-től- 201l.decernberéig megbízott

elnÖkként doigoztam, 2011 decemberétől a mai napig HoT elnÖkként vezettem a testtiletet

minden tertiLleten tapasáalatot szereztem: rendezvények szerevezése, lebonyolítása szociális

támogatások pontozása, új szociális rendszer bevezetése, estei választási rend megirása, az

intézmény tÖrténetében első érvényes válaszüís lebonyolítása, HoT alapszabály zaténak

elkészítése' elektronikus szociális támogatási rendszer kialakítása, gólyabálok, szakestek,

FŐHE szervezése,lebonyolítása, Határozott személyiségem' lelkes bozzáállásom'

segítőkészségern képessé tesz arra, hogy ismét teljes jogu tag1a lehessek a Hallgatói

Önkormányzatnak. Úgy érzem, hogy a HoT kialakításában felépttésében tapasztalataimma1

továbbra is segíteni tudnám halt gatótársaimat'

Tervek. célok: Amit mfu a HoT alelnöki páLyázaÍomban említettem. ,,A HÖT számomra

fontos ,'intézmény" amit személyes véleményem szerint fejleszteni, formálni kell.,'

Észrevétele imet az alábbiak szerint Ös szegezném :



-Szervezeti átalakítása segítése Intézményunk egyetemmé alakul ezze1 kapcsolatos

minden teendőben szeretném segíteni mind az intézmén74 mind pedlg a hallgatói

Önkormányzatot' Karok visszaallítása, kari HÓT megalkotása és kari tanácsok visszaállítása.

_Még Tiibb sportra, iskolán belüli bajnokságra van szükség. Jelenleg egyre tÖbb

szabadidősportra van lehetős ég az intézményben. Ez a sport bizottságnak kÖszÖnhető, amelyet

elnÖkségern alatt hoztunk létre az alapszabályzat módosításával. Ezeket a rendezvényeket

kellene fejleszteni, egész éves bajnokságokat szeweznimás szakágakat is bevonva.

-A hallgatói éIet fellendítése. Sztikség lenne mozi délutánokra, a tánchénvisszaa1lÍtására

A színjátszó kÖr segítségével kisebb szitthÍai esteket hozhatnánk létre, az iskola énekkar

ttibbet szerepelhetne: akár egy kisebb szinpadfelállítasával, szabadtéren is.

Főiskolai zenekaroknak lehetőséget binosítani prÓbákhoz, fellépésekhez' Ezt az előző

pályázatamban is leírtam ezekhez mindenképpen szükséges egy hallgatói tér kialakítása,

ezzel kapcsolatosan megkezdtem aZ egyeztetéseket a foiskola vezetésével ezt a munkát

továbbra is foly.tatrri szeretném.

_Igényesebbo érdekesebb, átgondoltabb rendezvónyek A kcivetkező sorokat írtam

201l_ben: 
'"MikÖzben ezeket a sorokat gépelem, a Főiskola területén teljes erővel zajlik a

FÖHE, ami eléggé erőtlenre sikertilt az idén' Igaz ebben az időjárás is k<izre játszott'

Meggyőződésem' hogy ezen a jtivőben változtatni keil. Érdekesebb, nem mindrg ugyanolyan

sablonos rendezvényre van sztiksége a Fóiskolának, illetve a tanulóknak. A szponzorok

megfogyatkoáak, a sátrak száma folyamatosan cstikken' A jÖvőben érdekesebb' átgondoltabb

szervezésre van szúkség, hogy a Főiskola legnagyobb, hallgatóknak szervezett rendezvénye

gazdaságilag hatékony és a diákok szernében értékes legyen.,,

Ezzel szemben az idei r'orm-n egy helyett három sátor kenilt felállítasra, és rekord számű

vendég volt kíváncsi a város legnagyobb rendezvényére. Ezt a hatékonyságot továbbra is

nÖvelni szeretném és a FiHE-t az ország legnagyobb egyetemi rendezvényei kÖzzé



szeretném emelni' Továbbra is nagy lelkesedéssel, és teljes erőbedobással vetném bele

magam FÖiskolánk leendó Egyetemtink legnagyobb rendezvényének a szervezésébe.

_CélkitíÍzés: ahogy már említettem, úgy érzem, hogy a HÓt fejteszthetó, formálható, ;

átalakítható' Céljaim az elmult évek során nem változtak. Úgy gondolom, hogy Ötleteim'

gondolataim segítenék fejleszteni, átformálni a Hallgatói Önkorm ányzati Testtiletet, ós vele

együtt a hallgatói életet' Ezzel az egyetemi hallgatók minden napjait egyszerűbbéo

órdekesebbé és mozgalmasabbá tehetnénk
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N-TILATKOZAT

AlulÍrott Hetei Norbert (sziil.: Vásárosnamény' t989.l2.20.) kijelentem, hogy a Hallgatói

Testíilet által kiírt eseti választrás szabátyzaIát elolvastarrr és ettogadom" a

Válaszhási Bizotts4g bármely döntését magaÍnra néane kiitelezö érvényünektartom. 
:

Nyilatkozatommal egnittal bor.zájfuilok az adataim felhasznrítrásáhoa nyilvrínosságra

hozataláfriaz

NyÍregyháza 2015. november 25.
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