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BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. június 15. és 2016. július 19. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. június 16. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. június 23. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. június 27. – Egyetemi Hallgatói Képviselet  rendkívüli ülés részvétel 
2016. július 11. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. július 19. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel  

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. június 28. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése  

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 véleményeztem a TVSZ változtatási javaslatokat 

Pályázati Bizottságban végzett tevékenység 

 a Gépészmérnöki Kar Köztársasági Öszötndíj pályázatainak III. kategóriáját 

bíráltam 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 

 2016. június 15-én egyeztettem Szabó Tamással az ESZR fejlesztésével 

kapcsolatban  

 több körös egyeztetést végeztem a TJSZ 2. sz. melléklete és a következő féléves 

rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázati kiírások kapcsán Boros 

Melindával (Jogi Igazgatóság) és Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság)  

 a szociális referensekkel egyeztettem az előző féléves pályázatok beviteléhez 
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szükséges előzetes lista kapcsán  

 2016. június 23-án KSZB ülést tartottam, ahol elbíráltuk a beérkezett rendkívüli 

szociális ösztöndíj pályázatokat 

 elkészítettem a rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosultak kifizetési listáját, és 

kiértesítettem őket az ösztöndíj eredményével kapcsolatban  

 egyeztettem Demjén Zitával (Esélyegyenlőségi koordinátor) a júniusban beérkezett 

esélyegyenlőségi ügyekkel kapcsolatban 

 elkészítettem a kollégiumi felvételihez szükséges igazoláslistát  

 elvégeztem a következő félévben szociális ösztöndíjakat bírálóknak szükséges 

bírálói vizsgák végleges ütemezését  

 egyeztettem a kari szociális referensekkel a felmerülő kérdések kapcsán a 

kollégiumi jelentkezés kapcsán  

 hallgatói ügyintézést végeztem a kollégiumi jelentkezésekkel kapcsolatban 

 2016. július 7-én egyeztettem a HÖOK Ösztöndíjreform kapcsán Kaizinger Tamás 

Töhötömmel (HÖOK) Vámosi Péterrel (HÖOK) valamint Koltai Somával (KJK 

HK elnök)   

 2016. július 17-én KSZB ülést tartottam, ahol elfogadtuk a következő félévre 

vonatkozó végleges TJSZ 2. sz. mellékletet. A szükséges emlékeztetőt másnap 

reggel eljuttattam a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósághoz, és cseréltem a 

dokumentumot az ESZR felületén 

 elkészítettem a Csatlakozó kiadvány szociális juttatásokra vonatkozó részét  

Egyéb:  
 

 a KJK rendkívüli tisztújításának EHK által delegált Szavazási Bizottsági tagja 

voltam, részt vettem 2016. június 15-én a Fórumon, később segédkeztem a 

szavazatok számlálásában  

 részt vettem az EHK kiküldetésén 

 egyeztettem Daku Dáviddal a gólyatáborok EHK felügyeletével kapcsolatban 

 az EHK-tábor szervezésében vettem részt: megterveztem a Szociális ösztöndíjak 

szekciót; Barabás Zoltán képviselőtársammal elkészítettük a Sportnap előzetes 

tervét; segédkeztem a Sportnaphoz szükséges játékok és a táborban használatos 

repoharak, ill. ajándékok megrendelésében 

 az Impulzus Gólyaszámának tartalmi ellenőrzését végeztem  

 ügyeltem az iroda tisztaságának megőrzésére  

 
Ügyelet tartása az EHK irodában: 

 2016. június 15. 12:00-14:00 

 2016. június 22. 12:00-14:00 

 2016. július 13. 10:00-14:00 
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 2016. július 19. 10:00-14:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 150 750 Ft 


