
Főszerkesztői Beszámoló 

Február 
 

2020. 01. 29.: 

 

Az alapszabály alapos elolvasása, illetve tisztázó kérdések írása a főtitkári tisztséghez 

kapcsolódóan. 

 

2020. 01. 30.:  

 

A Kari Nyílt Napon való részvétel, tájékoztatás, illetve fotózás. 

 

2020. 02. 11.:  

 

HÖK elnökségi ülésen való részvétel. 

 

2020. 02. 12.: 

 

Havasi Lilivel, az előző főszerkesztővel való találkozó/megbeszélés. (Tartalma; futó projektek, 

weblap állapota, egyes szerkesztőségi tagok szerepe, egyéb) 

Blankó Miklóssal való chatelés a szerkesztőség fejlesztéséről, illetve elkövetkezendő képzési 

alkalmakról.  

A szerkesztőségi csoportba írtam egy hosszabb bejegyzést, ami informált, illetve összehívta 

a következő ülésünket. 

 

2020. 02. 13.:  

 

Informatikus ismerősömmel való megbeszélés. 

- FTP kapcsolatról, szerverről és rendszerről való alapvető információk elsajátítása 

- Terv; hozzáférést kell szerezni a szerverhez (FPT hozzáférés), majd ezek után egy 

könnyen szerkeszthető rendszert rárakni a szerverre, amely a barczium.elte.hu 

domainen keresztül lesz szerkeszthető. 

Email írása az EHÖK informatikusának, hogy jogosultságot kapjak a szerver kezeléséhez.  

 

2020. 02. 15.: 

 

Online videóanyagok áttekintése honlap szerkesztésről, illetve különböző ingyenes platformok 

megismerése, próbálgatása. (Wordpress mellett döntés) 

 

2020. 02. 17.: 

 

Bajnay Mártival való megbeszélés az újság szerepéről és a kommunikációs bizottsághoz 

fűződő viszonyáról. (Pl. Hírek szerepe, Bárczium milyen réseket kell betöltsön, oktatóanyagok 

elkérése, honlapról való közös gondolkodás, együttműködés keretei) 

EHÖK informatikusa válaszolt, megkezdte az admin jogosultság átadását - több napba telik. 

 

 



2020. 02. 18.:  

 

Erre a napra lett volna összehívva a szerkesztőségi. El lett napolva, 3 okból kifolyólag: 

1) Aznap este volt ELTE szerkesztőségi, ahol fontos információk hangzottak el. 

Célszerűbb ezek után szerkesztőségit tartani, hogy ezekről tudjak beszélni. 

2) Nem találtunk olyan időpontot, amely mindenkinek megfelelt volna. 

3) A honlap beindításával járó feladatok bonyolultabbak és hosszabbak, mint vártam, így 

egyelőre arra fókuszálok - amint van hova írni, összehívom a szerkesztőségit. 

 

Részt vettem az ELTE Főszerkesztők találkozóján. Itt egyrészt ismerkedtünk, másrészt 

beszéltünk néhány közelgő eseményről. (Pl. ELTE Press Akadémia, ELTE Press Díj jelöltjei, 

ELTE Online születésnapi ünneplés stb.) Továbbá mindenki beszámolt a saját helyzetéről és 

kihívásairól, ezeket meghallgattuk, és tanácsokkal láttuk el egymást. Mikivel egy 

kétszemélyes találkozó gondolata is felmerült bennünk. 

 

2020. 02. 23.: 

 

Az egyik informatikus ismerősömmel közösen nekiláttunk a rendszer feltelepítésének, és a 

honlap elkészítésének. 

 

2020. 02. 24.: 

 

01:07-kor létrejött a barczium.elte.hu weboldal! (Azaz, sikerült feltelepíteni a wordpresst a 

szerverre. Természetesen, még rengeteg teendő van vele, de ez egy nagy mérföldkő.) 

 

2020. 02. 28.: 

 

Blankó Miklóssal (ELTE Online főszerkesztő) való közös ebéd és beszélgetés a Bárcziumról, 

a főszerkesztői tisztségről és az ezzel járó feladatokról. 

 

2020. 02. 29.: 

 

Wordpress honlap szerkesztés tanulása (rovatok tervezése, arculat tervezése/keresgélés) 

 

 


