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Bemutatkozás
Gólyaként jelentkeztünk a TátKontúrba cikkírónak, 2017 szeptemberében. Hamar
belejöttünk a munkába, mindketten élveztük, hogy hónapról, hónapra írhatunk cikket
általunk kedvelt témákról. Így már a legelején megszerettük a csapatot, elkezdtünk ahhoz
kötődni.
Balázs: Leginkább az Ajánló rovatban jelentek meg írásaim, így talán nem is meglepetés,
hogy 2018 őszétől ennek a rovatnak lettem a rovatvezetője. Cikkíróként és rovatvezetőként
fontos számomra, hogy minőségi munka kerüljön ki a kezeim, kezeink közül, hogy a kar
kiadványa olyan minőséget képviseljen, amire büszkék lehetünk és amit szívesen vesznek
kezükbe a hallgatók.
Zsanett: Szakomhoz kötődően kezdetben leginkább a Külügyi rovat cikkírójának mondhattam
magam, aminek okán mindig nyomon kellett követnem az aktuális nemzetközi politikát. Ez a
kezdeti tapasztalat kellő mértékben kiegészítette a tanulmányaimat is, annak gyakorlati
vonatkozásait. 2018 januárjában mégis a Közéleti rovat vezetője lettem, amely az előzők
ismeretében sem meglepő, tekintve, hogy tagja vagyok az NT SzHÉK csapatának. Balázzsal
teljes mértékben egyet tudok érteni, a minőségi munka fontossága mellett mindketten
elkötelezettek vagyunk.

Főszerkesztői terveink
1. Rovatreform
A TátKontúrnak jelenleg öt rovata van: Közélet, Külügy, Interkultúra, Tudomány és
Ajánló. A jövőben inkább kevesebb, de tartalmasabb és hosszabb cikkekre alkalmas
rovatokat tervezünk megjeleníteni, amelynek optimalizálásához rovatok
összevonását tűztük ki célul. Az olvasztás a mi rovatvezetői pozíciónk elvesztését
eredményezné, azonban maga a szekciók nem vesznének el. Az Ajánló rovat
beolvadna az Interkultúra rovatba, hiszen kulturális programok (színház, film, könyv)
ajánlására tartottuk fent, így az Interkultúra címszó alatt is remekül futhat tovább. A
Közélet pedig ráncfelvarráson esne át, felváltaná az épp aktuális/általános
tájékoztatók rendszere. Ezt a részt nem rovatnak neveznék, hanem kikerülne a mi
„hatáskörünkből”, s a HÖK-kel való szorosabb együttműködés jegyében átadnánk a
lehetőséget a HÖK kompetens tagjainak, akik így releváns információval láthatnák el
a hallgatókat. (Ld. 4.pont)
2. Határidők, szerkesztőségi ülések
Célunk egy követhető és átláthatóbb, ugyanakkor szigorúbb rendszer kialakítása.
Megvalósíthatónak tartjuk egy olyan struktúra kiépítését, ami minden hónapban
közel azonos napra és időpontra tűz ki szerkesztőségi ülést, ahol a feladatok és a
határidők maradéktalanul megbeszélésre kerülnek. Ezeket a határidőket pedig

szigorúan kell vennünk, hogy esetleges csúszások miatt ne dolgozzon senki hiába, és
időben nyomdába, majd a hallgatók kezébe kerüljön a legfrissebb szám.
Mindemellett az utóbbi időben nem igazán tapasztaljuk csapatunk diffúz jellegét, így
szükségét látjuk, hogy minden egyes cikkíróval kapcsolatban álljunk, megismerjük
egymás kompetenciáit, hogy ki melyik rovatban érdekelt, hova szeretne írni, s így
aktivizáljuk meglévő tagjainkat.
3. Tagfelvétel
A meglévő tagok, csapatunk aktivizálása mellett szeretnénk más hallgatókat is
jelentkezésre inspirálni. Hiszünk abban, hogy mások számára is ugyanolyan fontos
értékké tud válni a Kontúrban való munka, mint a mi életünkben. A csapatunk jó
társaság, s bár az utóbbi időben nem tudtunk rendszeresen dolgozni és elmaradtak a
találkozók is, ettől függetlenül meghatározó munkakapcsolatok és barátságok
jöttek/jönnek létre a Kontúrban. Kötődünk egymáshoz és az újsághoz, s bízunk
abban, hogy ezt mások is meg szeretnék tapasztalni.
4. Honlapfejlesztés
A TátKontúr weblapja minden értelemben fejlesztésre szorul. Elindult már a fejlődés
rögös útján, de gőzerővel kell tovább haladni azon. Mind formailag, mind tartalmilag
szükséges a változás, amihez leginkább új jelentkezők bevonását és a meglévő tagok
munkájának fejlesztését indítványozzuk elő. Mindemellett a fő problémát abban
látjuk, hogy a hallgatók többsége nem tud arról, hogy online is megjelennek cikkeink.
Ennek ismeretét szeretnénk terjeszteni a hallgatók között, annak érdekében, hogy
minél többen értesüljenek az újabb és újabb cikkekről.
5. Szorosabb együttműködés a HÖK-kel
Az újság a Társadalomtudományi Kar által és érte van. Ezért lényeges, hogy az
érdekes és tartalmas cikkek mellett olyan információk közvetítője is legyen, melyek
mindig relevánsak és érdekesek a hallgatóknak. Egyetemi programok és lehetőségek,
ösztöndíjak és bármi olyan helyet kell benne kapjon, ami többnyire a HÖK, vagy
valamelyik hallgatói érdekképviselet berkeibe tartozik. Ezért szeretnénk a jövőben a
HÖK-nek lehetőséget biztosítani, hogy publikálhasson többet az újságban.
6. ISSN
Fontos lenne, hogy a TátKontúr rendelkezzen az időszaki kiadványok nemzetközi
azonosítójával, azaz ISSN számmal, hogy az újság publikációi hivatalosnak
minősüljenek. Ez előnyt jelent bármelyik állásinterjún, MA és PhD jelentkezésénél,
valamint az újság reputációjának is jót tenne, így ezt nem szeretnénk elhanyagolni. Az
újság presztízsét és népszerűségét is növelni tudnánk az azonosító bevezetésével.

