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Bemutatkozás  

Szaplonczay Eufémia vagyok, harmadéves, nemzetközi igazgatás alapszakos hallgató. 

Többnyire összeszedett, megbízható és pontos embernek tartom magam. Alapvető 

tulajdonságaim közül azt emelném ki, hogy az elém háruló feladatokat igyekszem határozottan 

és pontosan megoldani. A hozzám forduló hallgatóknak mindig próbálok a lehetőségeimhez 

mérten és hatáskörömnek megfelelően segítséget nyújtani, ugyanakkor mindig igyekszem szem 

előtt tartani a diszkréciót és adott esetben az anonimitást is. Legfőbb motivációm, hogy a 

hallgatók életét könnyebbé tehessem, illetve az eléjük háruló problémák megoldásában 

segítséget nyújthassak.  

Az előző két év bemutatása 

A Hallgatói Önkormányzat életében már 2018 novembere óta, elsőéves koromtól kezdve részt 

veszek. Ekkor a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatának 

(NETK HÖK) választmányi tagja lettem, majd a sikeres bejutás után a tanulmányi ügyekért 

felelős referensi pozíciót láttam el. 

Tanulmányi referensként lehetőségem nyílt a Tanulmányi Bizottság elnöki pozíciójának 

betöltésére, ahol egy nagyon jól működő és összetartó csapat tagjaként sikerült problémákat 

megoldanunk, illetve terveket megvalósítanunk.  

A Bizottságban és a Hallgatói Önkormányzatban betöltött pozíciómnak megfelelően számtalan 

kérdés és megkeresés érkezett hozzám, hozzánk. Ezeket igyekeztem mindig a lehető 

legoptimálisabb formában megoldani. A tanulmányis feladatok között jócskán vannak 

általános, újra és újra előkerülő problémák, ám nem egyszer fordulnak elő egyedi, személyes 

bonyodalmak. Ezeknek megoldásakor igyekeztem mindig mindennek utánajárni és segíteni 

egy-egy hallgatót saját nehézsége során.  

A 2018/19-es tanévben az állandó feladataink mellett igyekeztünk a hallgatók preferenciájának 

megfelelően programokat is szervezni. Ezek közé sorolandó a Szakmai gyakorlatról szóló 

infóest, illetve a Tanulmányi vetélkedő, mely eseményeknek nagyszerű visszhangja volt.  

 

 



 

 

 

A 2019/20-as tanévben az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói 

Önkormányzatának (ÁNTK HÖK) tanulmányi ügyekért felelős alelnöki pozícióját töltöttem 

be, melynek során a tanulmányi ügyek kapcsán felmerülő feladatok hasonlóan alakultak az 

elmúlt év feladataihoz.  

2019. szeptemberében közreműködtem az ÁNTKultúr megszervezésében. Az ÁNTKultúr egy 

programsorozatnak indult, melyet évente, félévente terveztünk megrendezni, és melynek 

keretei között kulturális eseményeket szerettünk volna rendezni. Az eseményen rengeteg 

hallgató vett részt és azt követően számtalan pozitív visszacsatolás érkezett hozzánk.  

A tanév első felében tagja voltam több kari szervezetnek is, mint például a Kreditátviteli és 

Validációs Bizottság, vagy a Kari Tanács. Mindkét szervezet keretei között igyekeztem 

kifogásolhatatlan munkát végezni, és aktívan képviselni a hallgatói érdekeket.  

Az elmúlt tanév második felében a koronavírus adta lehetőségek keretei közötti távoktatás 

kapcsán jelentős számmal gyarapodtak a hallgatók egyéni, csoportos, évfolyam/szak szerinti 

problémái. Igyekeztem és a bizottsággal együtt igyekeztünk ennek megfelelően helytállni, hogy 

a távoktatás időszakát gördülékenyebbé tehessük.  

Megvalósítandó célok 

A tavalyi és az idei választás is lehetőséget biztosít számomra, hogy megfelelően 

végiggondoljam, mi az, amit sikerült megvalósítanom és mi az, amiben még van fejleszteni 

valóm.  

Összességében eddig is igyekeztem minden tevékenységemmel megkönnyíteni mások 

munkáját. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen barátaim, a választmány további tagjai, 

valamint a bizottságom tagjai mindig őszintén szembesítenek hibáimmal.  

Nem szeretnék felelőtlenül ígéreteket tenni olyan programokra és célokra irányultan, amelyek 

megvalósítása szinte lehetetlen. Szeretnék azonban három dolgot továbbra is erősen képviselni: 

kitartás, figyelmesség, megbízhatóság.  

Szeretnék kitartóan, minden feladatot addig vinni, amíg megfelelő megoldás nem születik rá, 

sőt, akár a végletekig menni, hogy mások egyetemi éveit könnyebbé tehessem.  

 



 

 

 

Szeretnék figyelmes lenni, lehetőség szerint mindenkire odafigyelni, mindenkit meghallgatni 

és meghallani. 

Utolsó pontként pedig szeretnék megbízható társ, és ugyanakkor megbízható képviselő lenni. 

Úgy gondolom, az elmúlt két év tapasztalatai alapján mindenki megbizonyosodhatott arról, 

hogy lehetőség szerint igyekszem mindig, mindenkinek segíteni. Remélem ezzel sikerült 

elnyernem mindenki bizalmát és egy olyan emberré válnom, akitől senki nem fél segítséget 

kérni. 

Összegzés 

Az elmúlt két évben nagyon a szívemhez nőtt a Hallgatói Önkormányzat és a tanulmányi ügyek. 

Egyes kudarcok után is próbáltam mindig pozitívan és motiváltan elvégezni a munkámat, ám 

törekedtem, hogy a sikerek után se szálljon a fejembe a büszkeség. Ha idén ismét bizalmat 

szavaznak nekem a hallgatók, akkor újult erővel és lendülettel állok majd neki az előttem álló 

feladatoknak.  

 

 

Szaplonczay Eufémia s.k. 

Budapest, 2020. 10. 06. 

 

 

 

 

 

 

 


