
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. március 16. és 2016. február 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. március 24. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. március 30. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. április 7. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016.március 30. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése  

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 22.– Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. március 22.– Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. március 23. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Pályázati Bizottságban végzett tevékenység  

 részt vettem a készülő Egységes Pályázati Rendszer tesztelésében 

Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység 

 ebben az időszakban vállalt projektem jelenleg még folyamatban van 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a TVSZ változtatási javaslatokat 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 a szociális ösztöndíjat bírálni vágyók vizsgáztatását végző referensek munkájának 

bírálását végeztem 

 a szociális ösztöndíjat bíráló hallgatók pályázatait összegyűjtöttem, ellenőriztem a 



 
 

 
 

kari referensek pontozását, a meghatározott elvek alapján  

 a szociális ösztöndíjat bíráló hallgatók ösztöndíjához a kari keretösszegek 

meghatározása 

 a szociális ösztöndíj pályázatok kapcsán felmerülő hallgatói megkeresésekre 

válaszoltam a felszólalásokkal kapcsolatban, 2 alkalommal személyesen is tanácsot 

adtam  

 rendkívüli szociális ösztöndíj kapcsán felmerülő hallgatói kérdésekre válaszoltam  

 elvégeztem az EHK honlap Juttatások fülének aktualizálását  

 2016.március 23. Külső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol elbíráltuk a 

beérkező rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokat, illetve megvitattuk az 

esedékes aktualitásokat 

 a kari szociális referensekkel folyamatosan egyeztettem a kifizetési problémák 

illetve a felszólalások miatt 

 elkészítettem Vermes Boldizsár (HSZI) számára a rendszeres szociális ösztöndíj és 

alaptámogatás kapcsán pozitívan felszólaló hallgatók kifizetési listáit 

 értesítettem a rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázó hallgatókat ösztöndíjuk 

eredményéről 

 elkészítettem Vermes Boldizsár (HSZI) számára a rendkívüli szociális ösztöndíj 

pályázatra sikeresen pályázó hallgatók kifizetési listáit  

 2016. március 30. Belső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol átbeszéltük a 

HÖOK Ösztöndíjreformja kapcsán az   észrevételeinket, áttekintettük a beérkezett 

munkaanyagot.  

 a HÖOK Ösztöndíjreform kapcsán elküldtem a BME HÖK véleményét 

tartalmazó anyagot Kaizinger Tamás Töhötöm (HÖOK) és Dr. Vámosi Péter 

(HÖOK) részére  

 2016. április 6. Egyeztetés Daku Dáviddal Kaizinger Tamás Töhötömmel 

(HÖOK) és Dr. Vámosi Péterrel (HÖOK) a HÖOK Ösztöndíjreform kapcsán 

 a Szociális Bizottság ügyrendjének elkészítettem első körös változatát, majd a 

véleményezés után átbeszéltük a beérkező véleményeket 

 az EMMI-nek elküldendő 2015. évi szöveges beszámoló elkészítéséhez 

szolgáltattam adatokat Vermes Boldizsár (HSZI) számára  

 elkészítettem a Rendszeres Szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok 

eredményének hírét, melyet elhelyeztem az Egységes Szociális Rendszerben és 

továbbítottam a karok számára  

 a szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos beérkezett fellebbezéseket összegeztem, a 

kérvényeket előzetesen véleményeztem  

 
 
Egyéb:  
 



 
 

 
 

 véleményeztem az EHK 2016.03.10-én készült emlékeztetőjét 

 véleményeztem az EHK 2016.03.17-én készült emlékeztetőjét 

 véleményeztem az EHK 2016.03.30-án készült emlékeztetőjét 

 részt vettem az EHK tábor koncepciójának kialakítása kapcsán tartott 

megbeszélésen 

 iktatással kapcsolatos előterjesztések leellenőrzése  

2016.április 8-10. Részvétel a HÖOK Tavaszi Vezetőképzőjén 

  az Ösztöndíjreformmal kapcsolatos szekción a BME HÖK képviselete  

 
Ügyelet tartása az EHK irodában: 

 2016.március 16. 12:00-14:00 

 2016.március 23. 12:00-14:00 

 2016.április 6. 12:00-14:00 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 111 000 Ft 
 
 


