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BESZÁMOLÓ TRAXLER BALÁZS 
2016. július 20. és 2016. augusztus 23. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. július 27. –  rendkívüli Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. július 28. –  elnökválasztó Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. augusztus 15. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel   

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. július 27. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése  
2016. augusztus 4. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése  
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatásokért felelős referens 
  

 hallgatói ill. az egyetem által továbbított szociális juttatásokkal kapcsolatos 

kérdésekre válaszoltam   

 véglegesítettem a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati 

kiírásokat  

 2016. augusztus 4-én KSZB ülést tartottam, ahol elbíráltuk a beérkezett rendkívüli 

szociális ösztöndíj pályázatokat  

 a kari szociális referensekkel rendszeres szociális ösztöndíjjal kapcsolatos 

megkereséseire válaszoltam  

 egyeztettem Demjén Zitával (Esélyegyenlőségi koordinátor) a júliusban beérkezett 

esélyegyenlőségi ügyekkel kapcsolatban 

 elkészítettem a kari szociális referensek visszajelzései szerint az ESZR javított 

specifikációját   
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 a NAIH megkeresésével kapcsolatban egyeztettem többször Boros Melindával 

(Jogi Igazgatóság) az elkészült választ és az anyagokat postai úton eljuttattam a 

NAIH felé 

 Egyeztettem a HÖOK Ösztöndíjreform kapcsán Kaizinger Tamás Töhötömmel 

(HÖOK) Vámosi Péterrel (HÖOK) valamint Koltai Somával (KJK HK elnök)   

 elkészítettem a költségtérítési kérelmekhez szükséges pályázatot az ESZR 

rendszerben 

Egyéb:  
 

 aktívan részt vettem az EHK-táborban:  

o 2 nap szociális juttatásokkal kapcsolatos szekciót tartottam 

o Barabás Zoltánnal véglegesítettük a Sportnapot, és részt vettünk a 

koordinálásában 

o  délután pontszerző játékot felügyeltem 

o  minden este részt vettem a pontrendszer aktualizálásában Barabás 

Zoltánnal és Kovalovszki Mátéval 

o repoharak rendelését intéztem  

 az Impulzus tartalmi ellenőrzését végeztem 

 Molnár László volt képviselőtársam búcsúajándékának megrendelését intéztem 

 véleményeztem az EHK emlékeztetőit 

 EHK irodában ügyeleti feladatokat láttam el 

 a leköszönt képviselők plakettjeinek grafikáját elkészítettem   

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 93 825 Ft 
 


