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Beszámoló 

Főszerkesztő 

 

JANUÁR 

Tevékenység / 

Ülés 

Időpont Tevékenység pontos 

leírása/ 

Megjegyzések 

Együttműködő 

személyek 

Óraszám 

Elnökségi ülés január 

24.  

19 óra 

Az elnökségi ülésen, 

illetve azt követően a 

gólyatáborról szóló 

megbeszélésen való 

részvétel.  

ELTE 

BGGYK 

HÖK  

1,5 óra 

Edukációs 

kiállításon való 

részvétel 

január 

15. 

9:00 – 

17:00 

Érdeklődők 

tájékoztatása a Bárczi 

standjánál. 

ELTE 

BGGYK 

HÖK 

8 óra 

Utánpótlás 

képzés 

január 

- 

az 

egész 

hónap 

során 

A szerkesztőség 

főszerkesztői tisztség 

iránt érdeklődő 

tagjainak felkészítése 

a tisztségre, kérdéseik 

megválaszolása, 

naprakész 

információk átadása a 

pályázás menetével, 

határidőkkel, 

kötelességek 

teljesítésével 

kapcsolatban, azzal a 

céllal, hogy 

lemondásom után 

zökkenőmentesen 

A 

szerkesztőség 

tagjai 

4 óra 
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menjen az új 

főszerkesztő 

megválasztása, illetve 

az utódomnak legyen 

már egy kész 

információ bázisa, 

ami elegendő az 

elinduláshoz. 

Megkeresés január 

29.  

A kari ESN 

csapatának 

megkeresésére fotóst 

szerveztem az 

eseményükre.  

A 

szerkesztőség 

tagjai, 

a kari ESN 

csapata 

1 óra 

Kari 

nyíltnapok 

január 

27.  

 

január 

28. 

Megszerveztem, hogy 

egy-egy cikkíró 

képviselje a 

Bárcziumot mind az 

alap-, mind a 

mesterszakos nyílt 

napon.  

 

A mesterszakos nyílt 

napról cikk is készült, 

mely február elején 

jelent meg. 

A 

szerkesztőség 

tagjai 

1 óra 

Kapcsolattartás január 

- 

az 

egész 

hónap 

során 

Januárban is nap mint 

nap kapcsolatban 

voltam a 

szerkesztőség 

tagjaival, őket 

tájékoztattam az 

aktuális 

lehetőségekről, 

cikkeiket gondosan 

átnéztem, szükség 

A 

szerkesztőség 

tagjai 

4-5 óra 
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esetén javításra 

visszaküldtem, 

igazolásaikat 

elkészítettem. 
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