
 
 
 
 
 

 
Légy a legnagyobb országos doktorandusz konferencia 

önkéntese május 1-2 között, és gyere velünk Brüsszelbe, az 
Európai Parlament által április 14-15 között szervezett 

Ifjúsági Szemináriumra! 
 

Amit kínálunk: 

- 2020. április 14-15 tanulmányút Brüsszelben, külképviselet, Európai Parlament és Könyvtár látogatással 

- az Európai Parlamenti választások után egy évvel inspiráló nemzetközi környezetben tanácskozhatsz az 

uniót és Téged érintő kérdésekről, fókuszban az integráció jövőjével 

- Hivatalos oklevél önkéntesi tevékenységedről 

- Részese lehetsz egy kitűnő csapatnak, amiben kapcsolatokat építhetsz és felébresztheted tudományos 

érdeklődésed, vagy esetleg mentort találhatsz magadnak kutatásod kiteljesítésére 

- a szerencsés kiválasztottak Brüsszeli utazását és szállását fedezi az Európai Parlament, emellett egyszeri 

napidíjat és ebédet biztosítunk április 15-én 

Téged keresünk, ha: 

- 18-25 éves vagy 

- jól kommunikálsz angol nyelven 

- érdekel az Európai Unió, és szeretnél bepillantást nyerni gyakorlati működésébe, valamint megismerkedni 

EP képviselőkkel, munkatársakkal, az Európáért Közösséggel, és megosztanád gondolataid hozzád 

hasonló fiatalokkal 

- érdekel a tudomány és szeretnél egy olyan közösség része lenni, akik nyitottak új ismeretek befogadására 

- vállalod hogy részt veszel március 17-én az Európa Pontban és április 29-én a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen szervezett találkozón, amelyen az önkéntesi feladatokról és a brüsszeli 

utazásról egyeztetünk 

- kitöltöd a jelentkezési űrlapot, amiben vállalod, hogy részt veszel a brüsszeli tanulmányúton április 

14-15 között 

- aláírásoddal vállalod, hogy önkéntesként részt veszel a Tavaszi Szél Konferencia lebonyolításában 

2020. május 1-2 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

- a Tavaszi Szél Konferencia idejére rendelkezel budapesti szállással 

 

 

 



Mi vár rád Brüsszelben? 

Április 14-én reggel indulunk együtt repülővel Budapestről. A nap során a csoporttal egyeztetettek és a lehetőségek 

alapján ellátogatunk Magyarország NATO, vagy EU Állandó Képviseletére. A délután során a tudományos 

érdeklődés ösztönzésére ellátogatunk Brüsszel egyik legnagyobb könyvtárába, illetve interaktív városnézésre 

invitálunk. Április 15-én reggel 9-től részt veszünk az Európai Parlament épületében szervezett European Youth 

Seminar-on, amin a fő szerep a fiataloké lesz, különböző csoportmunkákban készíthetsz elő javaslatokat és 

fejezheted ki véleményedet nemzetközi környezetben. A nap második felében a program hosszának megfelelően 

lehetőség nyílhat magyar EP képviselőkkel való találkozásra is. A visszaindulás április 15-én esti órákban várható. 

Mi a Tavaszi Szél Konferencia önkéntesének feladata? 

A XXIII. Tavaszi Szél Konferencia önkéntes csapatának tagjaként részt kell venned a március 17-én az Európa 

Pontban és április 30-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy órás időtartamban megrendezett találkozón. 

Május elsején és másodikán reggel 8-20 óra között előre meghatározott beosztásod szerint maximum napi 8 órás 

időtartamban a Ludovika Campuson kell szervezőként tevékenykedned, ebédet és vacsorát biztosítunk számodra. 

Az önkéntesek a konferenciára érkezők regisztrációjával, a vendégek eligazításával, a szekciótermek 

felügyeletével, a kulturális és szakmai programok lebonyolításával, a kiállítók asszisztenciájával, az 

eredményhirdetésen protokolláris feladatok ellátásával foglalatoskodnak beosztásuk szerint.  

Miért jó önkéntesnek lenni? 

A munkaerőpiacon egyre fontosabbá válnak azok a kompetenciák, amelyeket az oktatási rendszeren kívül 

szerezhet meg a munkavállaló, emellett megfigyelhető az a nemzetközi tendencia, ami szerint munkaerőpiaci 

előnyt szerez az, aki végzett már önkéntes tevékenységet. Az önkéntesség nem csak társadalmi értékekkel 

rendelkezik, de egy több száz fős konferencia lebonyolítása során személyes képességek is fejleszthetők, valamint 

az önkéntesek egy aktív közösség részei lehetnek, akikkel a kialakított kapcsolat a karriertervben segítséget 

nyújthat.  

Jelentkezz még ma, és légy önkéntes csapatunk, valamint egy izgalmas brüsszeli tanulmányút részese! 

A jelentkezésed 2020. március 4-ig küldheted el önéletrajzoddal és az aláírt jelentkezési lappal a dok@uni-

nke.hu email címre. Jelentkezésed eredményéről március 5-én visszajelzést küldünk. 

Budapest, 2020.02.25. 

Pató Viktória Lilla s.k. 

elnök 

Doktorandusz Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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