
Traxler Balázs 

2015. szeptember 

Beszámoló 
2015.09.14. és 2015.10.12. között végzett munkámról  

EHK ÜLÉSEK 

 

2015.09.17. EHK ülés 

2015.09.21. rendkívüli EHK ülés 

2015.09.24. EHK ülés 

2015.10.01. EHK ülés  

2015.10.08. EHK ülés  

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

2015.09.22. Belső Kollégiumi Bizottság ülése 

2015.09.23. Belső Pályázati Bizottság ülése 

2015.09.24. Belső Szociális Bizottság ülése 

2015.09.30. Belső Kollégiumi Bizottság ülése 

2015.10.05. Belső Oktatási Bizottság ülése 

2015.10.06. Belső Szociális Bizottság ülése  

2015.10.06. Belső Pályázati Bizottság ülése  

2015.10.07. Stratégiai Bizottság ülése  

2015.10.07. Belső Kollégiumi Bizottság ülése  

2015.10.12. Belső Oktatási Bizottság ülése    

BIZOTTSÁGI  MUNKÁK 

Oktatási Bizottság: 

 elkészítettem a 2015.10.12. ülésről az emlékeztetőt 

Szociális Bizottság: 

 részt vettem a Szociális támogatást bírálni vágyóknak a vizsgáztatásában 

 HK-sok és HK közeliek Szociális ösztöndíj pályázatainak bírálását végeztem 

 részt vettem a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok bírálásában 

 lakcímellenőrzést végeztem a végleges szociális pontok megállapításához 

 Pályázati Bizottság: 

 részt vettem az EBME pályázatok bírálásában  

Kollégiumi Bizottság: 

 véleményeztem az Egységes Kollégiumi Felvételi Szabályzat dokumentumát 

 elvégeztem az előző féléves kollégiumi kérdőív kiértékelését, karokra és kollégiumokra 

lebontva 

 elvégeztem az előző féléves kollégiumi kérdőív szöveges részeinek kiértékelését 

kollégiumokra lebontva 



Traxler Balázs 

2015. szeptember 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK:  

 

Szociális juttatásokért felelős referens (09.24-től) 

 rendkívüli szociális ösztöndíjpályázatok elbírálásának előkészítése, kiértesítésük 

 rendszeres szociális ösztöndíjjal és a felszólalással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre 

válaszadás 

 egyeztetések folyamatosan a kari szociális referensekkel, a felmerülő kérdésekkel a 

felszólalásokkal, és a bírálók jutalmazásával kapcsolatban 

 2015.09.30. egyeztetés Nagy Edittel és Markovics Petrával a szociális ösztöndíj pályázatokat 

bírálók ösztöndíj-pályázatáról 

 2015.10.01. egyeztetés Daku Dáviddal és Markovics Petrával a referensi teendőkkel 

kapcsolatban 

 2015.10.01. részt vettem az Esélyegyenlőségi találkozón 

 folyamatos egyeztetések Markovics Petrával az aktuális problémák megoldásaképpen, a 

tudnivalók folyamatos átadása érdekében 

 elkészítettem az új rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati felhívását 

 elkészítettem a Belső Szociális Bizottság féléves projektlistáját 

 elkészítettem az ESZR licensz-meghosszabbításával kapcsolatos hivatalos levelet Keresztes 

Péter HSZI igazgató részére 

 kapcsolattartás Demjén Zitával az esélyegyenlőségi területtel kapcsolatban, és a közös 

levelező lista megalkotásáért 

 2015.10.06-án Belső szociális Bizottság ülést tartottam, ahol 4 db rendkívüli szociális 

ösztöndíj pályázat előkészítését végeztük 

 elkészítettem az emlékeztetőt a 2015.10.06-án tartott Belső szociális Bizottság ülésről 

Kari lap felelős:  

 1 Impulzus lapszámot néztem át, és ellenőriztem tartalmilag 

 

Egyéb: 

 2015.09.15. a IX. BME Egyetemi Napokon az EHK terasz standjánál fogadtam az érdeklődőket 

20:00 és 20:50 között  

  2015.09.24. az EHK táborból megmaradt csomagokat átszállítottam az építős KHT irodából 

Molnár Lászlóval az EHK irodájába 

 2015.09.24. Történeti Campus kiadvány könyvek átvételében és elpakolásában segédkezés 

 2015.09.30. TTK Kari Tanácson helyettesítés (3 óra)  

 részt vettem az EHK kiránduláson, segédkeztem Molnár Lászlónak a rendelés átvételében 

Czikó Norberttől 

 véleményeztem az EHK üléseiről készült emlékeztetőket 

 elkészítettem a Gólyatábor és Mentorhálózat Alapszabály-melléklet végleges verzióját  


