
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. május 18. és 2016. június 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 19. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. május 26. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. június 2. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. június 9. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 18. – Belső Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. június 1. – Belső Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. június 8. – Belső Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a Kollégiumi Kérdőív előzetes tervezetét 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a TVSZ változtatási javaslatokat 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 az Erasmus+ szociális kiegészítő ösztöndíj kapcsán beérkező hallgatói 

megkeresésekre válaszoltam, értesítettem a hallgatókat a határidőhöz közel az 

igazolásaik elkészültéről 

 2016. május 26-án Belső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol átnéztük a 

következő félévre vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás 

pályázati kiírásokat 

 2016. május 26-án Külső Szociális Bizottság ülést tartottam, ahol elbíráltuk a 



 
 

 
 

beérkezett rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokat 

 2016. május 27-én egyeztettem Kaizinger Tamás Töhötömmel (HÖOK) és Koltai 

Soma (KJK HK elnök) valamint Dr. Tóth Jánossal (BME Közlekedésüzemi és 

Közlekedésgazdasági Tanszék) a HÖOK ösztöndíjreform kapcsán. 

 elkészítettem a következő félév előzetes ütemezését, amelyet a KSZB 

véleményezett 

 elkészítettem a következő félévre vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj és 

alaptámogatás pályázati kiírásokat, amelyeket a KSZB és BSZB segítségével 

véglegesítettem, és elküldtem a Jogi Igazgatóságnak  

 elkészítettem a TJSZ 2. számú mellékletének módosítását, amelyet a KSZB és a 

BSZB véleményezett 

 az ELTE EHÖK Szociális alelnökének megkeresésére válaszoltam a rendkívüli 

szociális ösztöndíj kapcsán 

 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 

 elkészítettem a KSZB döntésének határozatát, ami alapján egy hallgató számára 

alaptámogatás folyósítása történt   

 2016. június 2. egyeztettem Vermes Boldizsárral (HSZI) az idei féléves pályázatok 

bevitele és a következő félév ütemezése kapcsán, bekértem az ehhez szükséges 

listákat a kari szociális referensektől 

 2016. június 8. egyeztettem Daku Dáviddal és Szabó Tamással az Egységes 

Szociális Rendszer fejlesztése kapcsán 

Egyéb:  
 

 véleményeztem a Felvételi Kalauz mindhárom munkaanyagát  

 részt vettem a június 8-án tartott háttérszervezeti bejáráson  

 Nagy Edittel frissítettük a Szavazási ügyrend és a Szociális Bizottság ügyrend HÖK 

Alapszabály mellékleteket 

 
Ügyelet tartása az EHK irodában: 

 2016. május 13. 12:00-14:00 

 2016. június 1. 12:00-14:00 

 2016. június 8. 12:00-14:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege:  136 500 Ft 


