A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó TátKontúr éves terve
A főszerkesztői terveimet pontokba szedve már felvázoltam a motivációs levelemben, a
következőkben pedig ezeket fogom részletesebben kifejteni.
1. Lapszámok
1.1 Tematikus lapszámok és az aktualitások
Az újság munkájában való részvételem alatt két évig úgy született meg az adott lapszám
tartalma, hogy minden rovatvezető a többitől függetlenül a szerkesztőségi üléseken
prezentálta a saját rovatához kapcsolódó cikkötleteit, amire a cikkírók jelentkezhettek. Az
utóbbi évben megjelent a tematikus lapszám ötlete, amelyben egy nagy téma lengi át az adott
lapszámot, és minden rovat megpróbál e köré csoportosulni a cikkeivel. Mindkét
megoldásnak vannak pozitív és negatív oldalai, azonban úgy vélem, hogy az elmúlt évben
történt változások, az alacsony cikkírói létszám, a jövőben szükséges rovatvezető váltások
miatt szükségessé válik az, hogy eleinte a rovatvezetőkkel együttműködve közösen
határozzuk meg az adott lapszám tematikáját. Ettől függetlenül, amennyire lehetséges egy
havonta megjelenő lapnál, alkalmazkodni és reagálni kell a világ aktualitásaira is.
Úgy vélem, hogy szükség lehet iránymutató tematikára, amin el lehet indulni, de ez nem
mehet az újságírók és rovatvezetők kreativitásának rovására.
2. A szerkesztőség
2.1 SZMSZ átbeszélése a rovatvezetőkkel
Amint tisztázódott, hogy melyik rovatért ki a felelős, szeretnék összehívni egy ülést a
rovatvezetőkkel azért, hogy megbeszéljem velük a TátKontúr SZMSZ-ét. Úgy vélem, hogy az
elmúlt években nem fordítottuk elég figyelmet az ott leírtakra, és emellett szükség lehet az
aktualizálásra is.
2.2 Határidők és rendszeres találkozók
Az elmúlt évben tapasztalt, néha már-már kaotikus állapotok miatt szükség van világos
feladatszabásra, határidőkre és ezekhez társuló világos felelősségre a legalacsonyabb szinttől
a legmagasabbig. A határidők kialakítását szintén a rovatvezetőkkel egyeztetve állapítanám
meg, figyelembe véve a nyomdai és az eddig alkalmazott határidőket is.
A határidők mellett szükség van arra is, hogy a havi találkozók tekintetében is megjelenjen a
rendszeresség, akár szavazás, akár egy minden hónapban fixen kijelölt időpont segítségével.
2.3 Iroda
Ahhoz, hogy egy csapat jól tudjon együttműködni és hatékonyan tudjon dolgozni, szükség
van egy közösségi térre, ahol megismerkedhetünk egymással a csapatépítések alkalmával, és
ahol nyugodt körülmények között megbeszélhetjük a szükséges teendőket az adott lapszámra
vonatkozóan.
2.4 Toborzás

Az újság színvonalának fenntartása és megőrzése érdekében szükség van az utánpótlásra.
Ahhoz, hogy elérjük a fiatal, lelkes hallgatókat, szükség van rendszeres megjelenésre online
felületeken, leginkább az újság honlapja, a Facebook és a hírlevelek segítségével. Az online
megjelenés mellett szükség van a személyes kapcsolatokra is, így az egyetemi élethez
szervesen kapcsolódó rendezvényeken való aktív részvételre. Ez láthatóan jobban
megmozgatja a hallgatókat, ezt bizonyítja, hogy az idei gólyatábor, ahol már többen jelezték,
hogy szívesen részt vennének a szerkesztőség munkájában.
3. Online és offline megjelenés
3.1 Honlap
Az elmúlt évben amellett, hogy különböző tényezők miatt nem volt rendszeres megjelenés, az
újság honlapja sem működött, és továbbra sem működik. Ezen a lehető leghamarabb
változtatni kell, ugyanis míg az újság korlátozott (400-500) példányban tud megjelenni
havonta, addig az online felületen könnyebben tudunk elérni sok embert. Többen jelezték,
hogy szívesen olvasnák az TátKontúrt online felületen, mert nem mindig jutnak hozzá a
kinyomtatott példányokhoz. Ehhez kapcsolódik, hogy elérhetővé kell tennünk nem csak a
honlapunkon, de az ELTE Readeren is a kiadott lapszámainkat.
3.2 Rovatvezetők kiképzése
Ahhoz, hogy online meg tudjon jelenni az újság, szükség van arra, hogy a rovatvezetők
képzésben részesüljenek arról, hogy hogyan tudják feltölteni a TátKontúr honlapjára a
rovatukban megjelent cikkeket.
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