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BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. április 13. és 2016. május 18. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. április 14. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. április 21. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. április 28. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. május 5. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. május 12. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016.április 27. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése  

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. április 19. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. április 27. – Belső Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. május 5. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. május 9. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. május 11. – Belső Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. május 12. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. május 17. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Pályázati Bizottságban végzett tevékenység  

 részt vettem a Jó Tanuló Jó Sportoló pályázatok bírálásában 

Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a Kollégiumi Felvételi és Információs Rendszer (KEFIR) 

fejlesztésének következő ütemét  

 véleményeztem a kollégiumi felvételi, valamint a költözési időpontokat 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a TVSZ változtatási javaslatokat 
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REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 az Egységes Szociális Rendszerrel (ESZR) kapcsolatos kari képviselők által küldött 

hibákat / új igényeket összesítettem 

 a Szociális Bizottság ügyrendjére vonatkozó HÖK Alapszabály mellékletét 

elkészítettem, több körös véleményezését, mind az EHK, mind a kari képviselők 

irányába végeztem 

 Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 kari szociális referensek megkereséseire, problémáira válaszoltam 

 2016. április 20. HÖOK Ösztöndíj Műhelyen vettem részt, ahol az 

Ösztöndíjreform kapcsán képviseltem intézményünket 

 rendkívüli szociális ösztöndíj kapcsán felmerülő hallgatói kérdésekre válaszoltam  

 egyeztettem Zsadányi Gabriellával (Erasmus Iroda) és Vermes Boldizsárral (HSZI) 

az Erasmus+ kiegészítő szociális ösztöndíjhoz szükséges igazolás kiadásának 

részleteiről, a hirdetmény és a pályázati adatlap kapcsán  

 2016. április 21. Külső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol elbíráltuk az elmúlt 

időszakban beérkező rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokat, és megvitattuk a 

Bursa Hungarica ösztöndíj kapcsán érkező hallgatói panaszokat 

 elkészítettem a rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázó hallgatók kifizetési listáját, 

amelyet Vermes Boldizsárral (HSZI) egyeztetve feltöltöttem a kifizetéskezelő 

rendszerbe 

 értesítettem a rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázó hallgatókat ösztöndíjuk 

eredményéről 

 elbíráltam a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által első fokra visszautalt szociális 

fellebbezések elbírálását  

 elkészítettem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által első fokra visszautalt szociális 

fellebbezés alapján rendszeres szociális ösztöndíjban, ill. alaptámogatásban 

részesülő hallgatók kifizetési listáját, amelyet Vermes Boldizsárral (HSZI) 

egyeztetve feltöltöttem a kifizetéskezelő rendszerbe  

 az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként véleményeztem, az áprilisban 

beérkező hallgatói megkereséseket 

 az Erasmus+ szociális kiegészítő ösztöndíj kapcsán beérkező hallgatói 

megkeresésekre válaszoltam 

 2016. május 4. HÖOK HÖOK Ösztöndíj Műhelyen vettem részt, ahol az 

Ösztöndíjreform kapcsán képviseltem intézményünket; a kért feladatokat 

határidőre elvégeztem, és eljuttattam őket Kaizinger Tamás Töhötömnek (HÖOK) 

és Vámosi Péternek (HÖOK)  

 egyeztetettem Vermes Boldizsárral (HSZI) a fellebbezési határidőn túl beérkező 
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jogos hallgatói panaszok kezelésének módjáról 

 egyeztettem Demjén Zitával (esélyegyenlőségi koordinátor, HSZI) és Nagy 

Renátával a hátrányos helyzetű hallgatók kollégiumi felvételi lehetőségei kapcsán  

 egyeztettem Tevesz Gáborral és Demjén Zitával a félév végéhez közeledő sürgős 

hallgatói esélyegyenlőségi ügyek kapcsán  

 
Egyéb:  
 

 2016. április. 27. egyeztettem Daku Dáviddal, Markovics Petrával és Lőrincz 

Lászlóval az elkövetkezendő időszak tennivalói, projektjei kapcsán 

 egyeztettem Daku Dáviddal és Szaniszló Nikolett Annával a HÖOK 

Mentorprogram régiókoordinátor feladat kapcsán  

 véleményeztem az EHK 2016. április 28-ai üléséről készült emlékeztetőjét  

 véleményeztem az EHK tábor koncepció kapcsán tett Gácsig Gergő által készített 

munkaanyagot, javaslatot tettem a szekciókon való nem részvétel szankciónálására 

 ellenőriztem az Impulzus (Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari lap) májusi 

számának tartalmi megfelelőségét 

 
Ügyelet tartása az EHK irodában: 

 2016. április 13. 12:00-14:00 

 2016. április 20. 12:00-14:00 

 2016. április 27. 12:00-14:00 

 2016. május 11. 12:00-14:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 153 000 Ft 
 
 


