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BESZÁMOLÓ 

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI ELNÖK 

2021. nyár 

június – július - augusztus 

 

Kezeltem a Facebook és Instagram oldalakat. 

Kapcsolatot tartottam az Elnökség tagjaival, a kommunikációs ügyekkel kapcsolatban. 

Válaszoltam az outlook-on kapott üzenetekre. 

Tartottam a kapcsolatot a Bárczi Kommunikációs Bizottsággal és megosztottam a feladatokat, 

amik éppen aktuálisak. 

 

JÚNIUS 

2021. június 01. 

Elkészítettem a fotós felhívást. 

2021. június 02. 

Tisztségviselői beszámolók feltöltése a honlapra. 

2021. június 03. 

Tisztségviselői beszámolók és jegyzőkönyvek a honlapra. Részt vettem a gólyatábor 

megbeszélésen. 

2021. június 07. 

Gólyatábor tervek készítése. 

2021. június 14. 

Részt vettem a gólyatábor megbeszélésen. 

2021. június 15. 

Részt vettem a 2020-as évfolyam csapatépítőjének megbeszélésén. Frissítettem a Facebook-ot 

és a levelezőlistákat. Kiírtam a szervezői jelentkezést. 

2021. június 16. 

Lezártam a szervezői jelentkezést. 

2021. június 17. 

Megírtam a 2020-as évfolyam csapatépítőjének eseményleírását és szerkesztettem borítókat. 

2021. június 18. 
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Elkészítettem a 2020-as évfolyam csapatépítő eseményét. Részt vettem a gólyatábor 

megbeszélésen.  

2021. június 21. 

Szerkesztettem a Senior kisokost. A végzősök okleveleinek szerkesztése. Kiküldtem a 

Gólyakalauzt a tisztségviselőknek valamint az éves honlapellenőrzéshez kigyűjtöttem a 

tisztségviselőkhöz tartozó oldalakat.  

2021. június 22. 

Részt vettem az elnökségi megbeszélésen. Utánpótlás képzést tartottam Rus Daniella Lillának 

a kommunikációs elnöki tisztségről és annak feladatköréről. Levelezőlisták ügyében írtam az 

IIG-nek. Szerkesztettem a Gólyakalauzt 

2021. június 23. 

Kiírtam, hogy a diplomaosztóra segítőket keresünk.  

2021. június 24. 

Részt vettem a gólyatábor megbeszélésen. Szerkesztettem a Gólyakalauzt és a gólyatábori 

passokat. Aktualizáltam a honlapot.  

2021. június 28. 

Gólyatábori passok szerkesztése. 

2021. június 29. 

Jegyzőkönyvek feltöltése a honlapra. A honlap aktualizálása az ellenőrző bizottság oldalán és 

az elnökség oldalán.  

 

JÚLIUS 

 

Honlap 

Júliusban Bagyinszki Dalma, a Bárczi HÖK seniorkoordinátor segítségét kértem a seniorok 

bemutatkozásával kapcsolatban. A honlapon frissítettem az idei seniorok bemutatkozását. 

Gólyatábor 

Kértem a szervezőket, hogy mindenki küldjön egy képet magáról, így elkészítettem a badgek 

grafikáját. Megírtam a gólyatábor promóciós szövegeket a Facebookra, elkészítettem a 

seniorok bemutatkozó videójához szükséges képeket, valamint a programtervek grafikáját.  

Elkészítettem a gólyatábor eseményét és kértem Rus Daniella, kommunikációs bizottsági tag 

segítségét az Instagram felületen történő promócióban, valamint a visszaszámlálás grafikák 

elkészítésében. 

Részt vettem a gólyatáborral kapcsolatos szervezői és főszervezői megbeszéléseken. 

Beszámoltam arról éppen hol tartok a folyamatban. 
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AUGUSZTUS 

 

Gólyatábor 

Augusztusban kitettem a seniorok bemutatkozó videóját az eseményhez, valamint a 

programterveket. Felvettem a kapcsolatot az ELTE Szolgáltató Kft.- vel, hogy a pass tartók 

méretezésével és tájolásával véglegesítsem először a szervezők passait, majd később a 

gólyatáborba jelentkező hallgatókét is. Elkészítettem a gólyatábor bigyóinak (gólyatábor 

pénz) grafikáját. 

A kommunikáció megkönnyítésének érdekében létrehoztam egy közös beszélgetést a 

szervezői csoporttal, ahol kértük, hogy jelentkezzenek a szervezők állomástartónak és 

végezzék el a szükséges előkészületeket. 

Jelentkeztem állomástartónak és elkészítettem az ehhez szükséges nyomtatni valókat.  

A passok, a programhoz szükséges anyagokat és a bigyókat elküldtem nyomtatásra. 

Részt vettem a gólyatáborral kapcsolatos szervezői és főszervezői megbeszéléseken. 

Beszámoltam arról éppen hol tartok a folyamatban. 

 

SZEPTEMBER 

Részt vettem a gólyatáborban, ahol különböző szervezői feladatokat láttam el (állomástartás, 

fotózás). 

 

Budapest, 2021. szeptember 06.         Bajnay Márta 

ELTE BGGYK HÖK 

kommunikációs bizottsági elnök 


