
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2015. november 23. és 2016. január 27. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2015. november 27. – EHK ülés részvétel 
2015. december 3. – EHK ülés részvétel  
2015. december 10. – EHK ülés részvétel 
2015. december 17. – EHK ülés részvétel 
2016. január 7. – EHK ülés részvétel 
2016. január 14. – EHK ülés részvétel 
2016. január 21. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2015. december 9. – Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés részvétel 
2015. december 11. – Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság ülés részvétel  

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2015. november 25. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2015. december 2. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2015. december 2. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2015. december 6. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2015. december 9. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2015. december 9. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2015. december 16. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2015. december 17. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. január 4. – Belső PR Bizottságülés részvétel  
2016. január 6. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. január 14. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység  

 az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendhez tartozó anyagokat áttekintettem, 

véleményeztem  

 átnéztem az Építészmérnöki Kar Kollégiumi férőhely pályázati kiírását, 



 
 

 
 

javaslataimat elküldtem az illetékeseknek  

Belső Oktatási Bizottság  

 az időszakban nem volt egyéni feladatom/ projektem a bizottságon belül, az 

állandó közös munkában vettem részt 

Belső Pályázati Bizottság 

 véleményeztem az új egységes pályázati formára vonatkozó dokumentumot  

Belső PR Bizottság  

 a HÖOK Közgyűlés pályázathoz kapcsolatos ötletelésben részt vettem  

 a Közgyűlés pályázathoz kapcsolódó anyagok véleményezését végeztem 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 egyeztettem a kari szociális referensekkel a pályázatok elektronikus listájával és a 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságba való bevitelükkel kapcsolatban  

 költségtérítéses/önköltséges hallgatók szociális ösztöndíjával kapcsolatban 

egyeztettem Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) 

 egyeztettem Vermes Boldizsárral és Szabó Tamással az Egységes Szociális 

Rendszer szerver állapotával kapcsolatban, és a szükséges/lehetséges tennivalókkal 

vele kapcsolatban  

 2015. december 9-én Belső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol elbíráltuk a 

beérkezett Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatokat 

 2015. december 11-én egyeztettem Vermes Boldizsárral a következő féléves 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatban, a 

féléves ütemezés részleteiről (bírálási-fellebbezési időszak, 903 kérvény, határidők) 

 2015. december 14-én  Belső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol elbíráltuk a 

beérkezett Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatokat 

 2015. december 14-én  Külső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol 

megbeszéltük a következő féléves menetrendet, határidőket, áttekintettük és 

módosításokat eszközöltünk az  Igazoláslistában, majd pedig elkészítettük az új 

Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú mellékletét  

 Önköltséges/ költségtérítéses hallgatók megkeresésre válaszoltam a Rendszeres 

Szociális Ösztöndíjukkal kapcsolatban  

 a Rendkívüli Szociális Ösztöndíjra pályázott hallgatókat kiértesítettem a pályázatuk 

eredményességét illetően 

 elkészítettem a Rendkívüli Szociális Ösztöndíjhoz tartozó kifizetési listát, melyet 

Vermes Boldizsárral feltöltöttünk a Kifizetéskezelő rendszeren keresztül  

 elkészítettem a 2015/16 tavaszi félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj 



 
 

 
 

és Alaptámogatás pályázatok pályázati kiírásait  

 Szabó Tamás segítségével elvégeztük a Műegyetemi Információs Rendszer 

szerverének szükséges karbantartását az Egységes Szociális Rendszer megfelelő 

működése érdekében 

 2016.január 5-én Külső Szociális Bizottság ülést tartottam, ami az új Térítési és 

Juttatási Szabályzatnak megfelelően az új Szenátus Szociális Bizottságának ülése 

volt 

 áttekintettük, hogy az új Térítési és Juttatási Szabályzat alapján miben módosul a 

bizottság munkája, előkészítettük a vizsgapályázatokat a Rendszeres Szociális 

Ösztöndíj bírálásában részt kívánni vágyók vizsgáihoz  

 frissítettem a dokumentumokat a szoc.sc.bme.hu oldalon, kiírtam az idei félévvel 

kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat tartalmazó hírt a honlapra 

 elkészítettem az Egységes Szociális Rendszerben a 2015/16 tavaszi félévre 

vonatkozós Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás, valamint a Szociális 

alapon történő költségtérítés-csökkentés igénylés pályázatokat 

 a pályázatok kapcsán felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztettem a kari 

szociális referensekkel, felmerülő kérdéseikre választ adtam 

 hallgatói megkeresésekre válaszoltam a szociális ösztöndíjak kapcsán 

 a felvételi tájékoztató szociális ösztöndíjakra vonatkozó táblázatát kitöltöttem 

 egyeztettem a kari szociális referensekkel és Vermes Boldizsárral a Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóság által átnézett szociális ösztöndíj pályázatok kapcsán 

 elkészítettem a bírálói vizsgákhoz szükséges jelentkezési felületet, és a visgáztatók 

beosztását 

 folyamatosan felügyeltem és részt vettem a bírálói vizsgáztatásban, és annak 

koordinálást végeztem  

 a Jogi Igazgatósággal és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal együttműködtem  

egy fellebbezés kapcsán, megállapítottam a hallgató ösztöndíját és Vermes 

Boldizsár segítségével az általam készített kifizetési listát feltöltöttük a 

Kifizetéskezelő rendszerbe 

 2016. január 21-én a Szenátus Szociális Bizottsága elbírálta a beérkező Rendkívüli 

Szociális Ösztöndíjakat, ezután elvégeztem a jogosult hallgatók kiértesítését, és a 

számukra megítélt ösztöndíjakat Vermes Boldizsár segítségével feltöltöttük a 

Kifizetéskezelő rendszerbe 

 Demjén Zita esélyegyenlőségi-kooridnátorral egyeztetve hallgatói esélyegyenlőségi 

kérelmeket bíráltam el  

HÖK Alapszabály  

 elkészítettem Molnár László és Lőrincz László segítségével az Alapszabály 

balatonlellei táborral foglalkozó mellékletét, melyet a Stratégiai Bizottság tárgyalt 

 



 
 

 
 

EHK alumni rendezvény  

 részt vettem az idei EHK alumni rendezvény szervezésében 

 részt vettem egy szervezői megbeszélésen, ahol a közös ötletelés eredményeképpen 

megszületett a végső koncepció a rendezvényt illetően  

 elkészítettem a meghívó szöveget, segítettem Kun Leventének az alumni tagok 

felkeresésében, elérhetőségeik összegyűjtésében 

 többször egyeztettem Czikó Norberttel (Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft.) a 

helyszínnel kapcsolatban, ill. az italrendelés kapcsán  

 folyamatosan kapcsolatot tartottam a teendőkkel kapcsolatban Kun Leventével és 

Gácsig Gergővel 

 a rendezvény napján (2015. november 27.) segédkeztem a helyszíni teendők 

elvégzésében, a helyszín berendezésében (asztalok, székek elhelyezése, ruhafogas 

hozatala)  

EHK Mikulás kupa  

 részt vettem az idei EHK Mikulás kupán 

 a sörpong felügyelője és pontozó bírája voltam  

 elkészítettem a csoportbeosztást 

 a rendezvény végeztével segítettem a rend és a tisztaság visszaállításában  

Kancellária év végi záró ünnepség 

 részt vettem az ünnepségen  

Egyetemi újévi állófogadás ünnepség 

 részt vettem az ünnepségen  

ÖsszHK ülés  

 2016. január 19-én részt vettem az összes Hallgatói Képviselőt tömörítő ülésen 

Irodatakarítás  

 2016. január 21-én részt vettem az iroda féléves nagy rendrakásában és 

takarításában. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 188 250 Ft 
 


