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Szürletési idő, hely: 1993.02.09, Kisvárda

Á l lampolgárság: Magyar

Cím: 4524, Ajak Sziget út 35.

Telefon: +36-30-3 11 -71 58

E -mai l : !ud-ja.david93 93 ídgmai l.corrt

VÉczprrsÉc
1999 -2007 :

2007 -2011:

Tamási Áron Általános Iskola, Ajak

Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza

2014 - jelenleg is : NYF - Testnevelés és Sporttudományi Intézet- Testnevelés - Földra.iz

osztatlan tanári képzés

NynlvtsnrERET
Angol

SzÁntÍrÓcÉpBs lsmnRETEK
Microsoft Office(Word, Power Point, Picture Manager) Internet, E-mail.

EcvÉn lSMERETEK' vERSENYEREDMÉNYEK, TEVÉKENYSÉGEK
Rendszeresenrésztvettem spoftesemények és egyéb diák rendezvények szervezésében

Magyar Diákolimpai Labdarúgás III. helyezés 2010

Nyíregyháza Spartacus NB-II.. bajnokság III. helyezett csapat tagja (20l 1)

Magyar U-l 8 Labdarúgó Válogatott (2010-201 1)

PMFC- NB-l csapat kerettag (2011-2012)

B kate góriás gépkocsivezetői j ogos ítv ány (2 0 1 0)

TulnrooNSÁGoK
Megbízhatóság, rugalmasság, jő szewező képessóg, gyors helyzetfelismerés és megoldás

j el lemez. Rendszeresen sportolok.

Ntiot*c!r. Ü\lt' k^tz. &) rs 1\ aS It, ba



Enooxt-ooÉsI rÖn
S port(Labdarugás,Kézilabda), I nternet

Nyíregyház a, 2015 .1 1 .24.



Motivúciós IevéI

Ezúton szeretném a Hallgatói Önkormányzati Testület által meghirdetett posztot megpátyéuni.

Úgy érzem, hogy a Hallgatói Önkormányzati Testület munkáját leginkább
talpraesettségemmel, jó kommunikációs képességemmel, és szervezőképességemmel tudnám
színesebbé tenni.

Szeretném folytatni a sportban elért sikerel<hez vezető programok szervezését (különböző
sportesemények, vetélkedok, előadások, bálok szervezése). Szeretnék egy olyan testület tagja
lenni, melyben nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatói érdekképviseletre'

A Nyíregyházi Főiskolát nagyon megszerettem ezért a közösségi életben is szívesen részt
vennék.
Másod éves hallgató létemre bepillantást nyertem a HÖt egy-két rendezvényébe, munkájába,
ezért feltételezem, hogy könnyen boldogulnék az áItalammegpályázott poszttal.
F'zűton nyilatkozom' hogy adaÍatmat a rt-or felhasználhatja.

P ály ázatom p o zitív e lb írál ása reményéb en maradok ti sztel ettel :

Nyíregyháza 20I 5 -l 1 -24

Tudja Dávid

Testnevelés és

S p or1tudom ány i Intézet

Iléves hallgató



NYILATKOZAT

Alulírott '1-u rat,+ D/1\', rT) nyilatkozom, hogy a páúyázat benyújtásával

egyidejiileg nyilatkoáam arral, hogy a Választási rendet elolvastam, értelmeztem és

rendelkezéseit, illetve a Yálasztási Bizottság dtintéseit magamra nérue krltelező érvényúnek

fogadom el.

NyÍregyháza, 2Ű1 5'1 1.26.

aláírás


