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Bemutatkozás 

Nemes Lídia Kamilla vagyok harmadéves nemzetközi igazgatás szakos hallgató.  

2020 szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok karán. Amint bekerültem az egyetemi életbe, 

rájöttem, hogy szeretnék valami pluszt csinálni az itt töltött éveim alatt. Erre az első adandó 

alkalom a bizottsági börzén jött el, ahol megtaláltam az érdeklődésemhez leginkább passzoló 

bizottságot. Így történt, hogy az első évben felvételt nyertem a Nemzetközi Bizottságba, így 

már az egyetemi pályafutásom elején bepillantást nyerhettem abba, hogy hogyan működik egy 

hallgatói szervezet. Sokat tanultam azokról a nemzetközi vonatkozású ügyekről, ami minket, 

hallgatókat érint. A bizottság munkájából aktívan kivettem a részem és ezt nagyon élveztem. 

Második félévben beválasztottak mentornak, így még jobban megismerhettem a karunk és az 

egyetem életének szervezésének fortélyait.  A mentorprogram keretein belül hatalmas 

fejlődésen mentem keresztül, hiszen ez egy nagyon átfogó program volt. Fél év alatt olyan 

tapasztalatokat szereztem, amik egyre inkább segítik az egyetemi és az egyetemen kívüli 

életemet. Mivel nagyon élveztem az efféle pörgést, azután is, ahol csak lehetett, ott voltam és 

segítettem. Ezért eldöntöttem, hogy kipróbálom magam a Hallgatói Önkormányzat tagjaként 

és 2022 tavaszán a félévközi választásokon elindultam és a bizalmatoknak köszönhetően be is 

kerültem a választmányba. Az egyetemi előéletemből adódóan megválasztottak a Nemzetközi 

és levelezős ügyekért felelős referensi pozícióba.   

Szeretném ezt a munkát folytatni. Fontosnak tartom könnyebbé és átláthatóbbá tenni a hallgatói 

létet és mindezt közösségépítő új és már hagyománnyá nőtt programokkal és rendezvényekkel 

színesíteni. 

 

Terveim  

Fotelból a világ körül 

Mint ahogy fentebb említettem, szeretném a már megkezdett munkámat folytatni, ezáltal 

tovább vinni a mára már hagyománnyá vált eseménysorozatot. Észrevételeim szerint van igény 

az efféle előadásokra, amik megadják a lehetőséget, hogy kiszakadjunk az egyetemi előadások 

kötöttségéből mégis lehetőséget biztosít az érdeklődők széles körének a tájékozódásra. 



Külföldi hallgatótársaink integrálása 

A tavalyi évhez hasonlóan szeretnék egyre több olyan programot szervezni, ami lehetőséget 

biztosít külföldi hallgatótársainknak is a kapcsolatépítésre. Nagy siker fogadta az International 

Quiz-nightot és a Diversity Dayt is, ahol magyar és külföldi hallgatók együtt élvezhették a 

programokat és egymás társaságát. Ezek, habár most kerültek először megrendezésre, 

szeretném, ha minden évben lehetne rájuk számítani. 

Erasmus program 

Úgy gondolom, hogy az összes mobilitás közül a legkidogozottabb rendszere az Erasmusnak 

van, de mint mindennek, ennek is van hova fejlődnie. Szeretném a kommunikációt javítani, 

pontosabban szeretném, ha gyorsabban jutnának el hozzátok az információk az időpontokról. 

Kirándulás 

Az egyetemi környezeten kívüli ismerkedés különösen fontos eleme a fiatal éveinknek. 

Személy szerint én nagyon szeretek utazni és úgy vélem egy kirándulás keretein belül mindenki 

közvetlenebbül áll a társaihoz, így a baráti társaságokon kívül olyanokkal is részt vehetünk 

élményekben, akikkel, nem feltétlenül találkoznánk az egyetemi rohanós mindennapokban. 

Szeretnék a tavalyi kirándulás mintájára idén is szervezni egy egynapos túrát. 

Környezetvédelem 

Olajgyűjtés 

Napjainknak elengedhetetlen része a környezetvédelem, ami az egyetemünk számára is 

kifejezetten fontos. Véleményem szerint nagy lépés lenne a fenntarthatóság irányába, ha az 

egyetem kollégiumaiban összegyűjtenénk a használt étolajat és azt elszállítva professzionálisan 

fel lehetne dolgozni. A begyűjtésből származó tisztított növényi olajat feldolgozást követően 

elsősorban a biodízel iparág számára értékesítik. 

Cigicsikk gyűjtés 

Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ne szemeteljünk a campus területén sem; még olyan apró 

dolgokkal se szennyezzük a környezetünket, mint a cigaretta csikkek. Célom olyan cigicsikk 

gyűjtők kihelyezése, amikkel egyszerre tudunk tenni környezetünk tisztaságáért és veletek 

kommunikálni. Ezekben a tárolókban a csikkeddel „szavazhatsz”, -akár vicces kérdésekben- a 

véleményedre, vagy egy-egy buli zenei stílus felmérésénél is láthatjuk mire tartotok igényt. 



 

Összegzés 

Mindent összevetve, szeretném tovább vinni a már megkezdett nemzetköziesítést és előre 

mozdítani az egyetemünk zöldítését. Remélem sikerült meggyőznöm Titeket és bizalmat 

szavaztok nekem, hogy folytathassam a munkámat a Hallgatói Önkormányzat tagjaként.  
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