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BESZÁMOLÓ 

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI ELNÖK 

2019. június-július-augusztus 

 

Hétfőnként kiküldtem a Bárczinfókat az utolsó szám július első hetében került kiküldésre.  

Többször körbejártam a karon, aktualizáltam a plakátokat, hirdetéseket. 

Kezeltem a Facebook és Instagram oldalakat. 

Frissítettem a Facebook évfolyamcsoportok és az ELTE BGGYK HÖK oldal borítóképet.  

Kapcsolatot tartottam az Elnökség tagjaival, a kommunikációs ügyekkel kapcsolatban.  

Válaszoltam a webmail-en kapott üzenetekre. 

 

2019. június 11. 

Részt vettem az elnökségi ülésen, ahol megválasztottak kommunikációs bizottsági elnöknek.  

2019. június 27.  

Részt vettem a gólyatábor megbeszélésén, amin elvállaltam a gólyatábor kommunikációjáért 

felelős posztot.  

2019. június 27. 

Részt vettem az elnökségi ülésen. 

2019. július 05.  

Létrehoztam a 2019-es évfolyam nappali csoportját. 

2019. július 02. 

Kitettem a gólyatábort szervezők csoportjába, hogy a Bárczi fotóst keres a táborba.  

2019. július 16.  

Tájékoztattam a szervezőket és a seniorokat a bemutatkozó videók lehetséges időpontjairól, 

hogy mikor készüljenek el vele. 

2019. július 22-23. 

Részt vettem a gólyatábor megbeszélésén, ahol a programtervet beszéltük meg. Kikerült a 

hivatalos eseménye a gólyatábornak. Felvettem a kapcsolatot a fotósokkal és tájékoztattam 

őket a gólyatábor programjáról. 
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Megszerkesztettem a gratulációs képeket a felvételit nyert gólyáknak. Megírtam a 

kommunikációs kisokost a senioroknak és a szervezőknek. 

2019.július 25. 
 

Kikerültek az első bemutatkozó videók, ezek később minden hétfőn és csütörtökön kerültek ki 

Facebook-ra az eseményhez és Instagramra. 

 

2019.augusztus 01. 

 

Elkészült a gólyakalauz. Frissítettem a honlapon a tisztségviselők képeit. Elküldtem a 

gólyáknak a köszöntő email-eket (benne: meghívó a gólyatáborra, mit hozzanak magukkal és 

az idei gólyakalauz) 

 

2019.augusztus 06. 

 

Elmentem az elnökségi megbeszélésre, ahol meghallgattam a GDPR tájékoztatást.  

 

2019.augusztus 12. 
 

Kitettem a honlapra a Mentorkoordinátor pályázatot. A levelezős csoportokba kikerültek a 

felhívások az irodavezető helyettesi posztra és a Facebook oldalra kikerült a felhívás az 

Instagram kezelős posztra. 

Megírtam a GDPR kisokost a tisztségviselőknek. 

 

2019.augusztus 14. 

Videó hívással részt vettem az EHÖK gyűlésen. 

 

2019.augusztus 17-18. 

Elkészítettem a sport napra a füzetet, elkezdtem a passok terveit megcsinálni. Felvettem két új 

tagot a kommunikációs bizottságba. 

 

2019.augusztus 19. 

Kikerültek az utolsó bemutatkozó videók az eseményhez. 

2019.augusztus 22-26. 

Részt vettem a gólyatábori munkálatokban (passok elkészítése, helyszín átrendezése, 

állomástartás, fotósok koordinálása) 
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2019.augusztus 28-29. 

A kommunikációs bizottságnak elkészítettem az idei Excel táblázatot. A tagokat 

tájékoztattam, hogyan fog zajlani a szeptemberi hónap eseményei. 

2019.augusztus 31. 

Kisokos csináltam a tisztségviselőknek „Hogyan válaszoljunk gyorsan Facebook-on” 

 

Budapest, 2019. szeptember 03.         Bajnay Márta 

ELTE BGGYK HÖK 

Kommunikációs Bizottsági Elnök 


