
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. január 27. és 2016. február 17. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. január 28. – EHK ülés részvétel 
2016. február 4. – EHK ülés részvétel  
2016. február 11. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. január 27. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. január 28. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. február 2. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. február 3. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. február 15. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. február 16. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel  

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység  

 véleményeztem a karok által beküldött ingyenes éjszakaigényeket  

 javaslatokat tettem a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs rendszer 2. 

ütemének fejlesztésére  

 véleményeztem a férőhelyek kollégiumok közötti szétosztásának alapelveit  

 véleményeztem a karok teljesítményalapú támogatásának kollégiumi területre eső 

részét  

Belső Oktatási Bizottság  

 véleményeztem a VBK BSc és Msc Képzési és Kimeneti Követelményeinek 

változásait 

 az Oktatás Hallgatói Véleményezése- kampányhoz mémeket készítettem, részt 

vettem a kampány kidolgozásának megbeszélésén  

 



 
 

 
 

Belső Pályázati Bizottság 

 véleményeztem az EBME ösztöndíj pályázati kiírását  

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 folyamatosan felügyeltem és részt vettem a bírálói vizsgáztatásban, és annak 

koordinálást végeztem  

 folyamatosan egyeztettem a kari szociális referensekkel a pályázatok kapcsán 

felmerülő kérdéseikre válaszoltam, tanácsokat adtam nekik  

 2016. január 27-én Belső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol véglegesítettük a 

Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú mellékletét 

 Demjén Zita esélyegyenlőségi-kooridnátorral egyeztetve hallgatói esélyegyenlőségi 

kérelmeket bíráltam el  

 egyeztettem Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a bírálók 

megbízási szerződésével kapcsolatban  

 felülvizsgáltam a karok teljesítmény alapú támogatásának a szociális ügyek 

szegmensét  

 a Neptun tanulmányi rendszer frissítése miatt módosítottam a Rendszeres Szociális 

Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok leadási időpontját, erről értesítettem a 

hallgatókat mind a honlapon, mind Neptun-üzenet formájában 

 a Neptun tanulmányi rendszer frissítése miatt fellépő problémáról értesítettem a 

hallgatókat Nagy Renáta és Szabó Tamás segítségével elhárítottuk a problémát 

 telefonos, emailes, és személyesen felvetődő hallgatói kérdésekre válaszoltam  

 koordináltam a HK és HK-közeli szociális pályázatok behozatalát, 

adminisztrációját végeztem a beérkező pályázatoknak 

 hallgatók megfelelő karhoz történő besorolásában segédkeztem  

Karok Teljesítményalapú Támogatása  

 2016. február 4-én egyeztettem Nagy Edittel, Nagy Renátával és Markovics 

Petrával a területek véglegesítéséről  

 

HÖOK Közgyűlés   

 részt vettem a szervezői megbeszélésen február 11-én  

 többször egyeztettem Kun Leventével a feladatokat illetően  

 egyeztettem a Sziklakórházzal, Babiák Sándorral a BME alatt húzódó 

alaúgtrendszer, és Balla Mártával a kísérleti reaktor látogatása kapcsán  

Egyéb 



 
 

 
 

 több alkalommal ügyeletet tartottam az EHK irodájában  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 96 000 Ft 
 


