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Időrendi bontás 

2015.12.07 Választmány 

2015.12.09 EHSKB ülés 

2015.12.12 HÖK karácsony 

2015.12.16 EHSKB ülés 

2016.01.20 EHSKB ülés 

2016.01.21-23. Educatio kiállítás 

2016.01.29 ELTE TTK Nyílt nap 

2016.02.01 Választmány 

2016.02.01 Tisztségviselői ülés 

2016.02.03 EHSKB ülés 

 

Ezen kívül több személyes egyeztetésen részt vettem, pl. tisztségviselő-jelöltekkel. 

Bevezetés 

Az elmúlt Küldöttgyűlés és a mostani között eltelt időszak túlnyomó részt a vizsgaidőszakot 

foglalja magába. Az otthon töltött ünnepek, a vizsgák a legtöbb embert lefoglalják ilyenkor, így 

nincs annyi esemény, mint általában – megkeresés sem érkezik annyi, és az ember ilyenkor 

másokat is inkább békén hagy. Ettől függetlenül nem mondható teljesen eseménytelennek ez 

az elmúlt két hónap. 

Belső kommunikáció 

A HÖK-ön belüli kommunikációra két fő lehetőség volt biztosítva az elmúlt időszakban: a 

közös karácsonyozás, illetve a tisztségviselői értékelés kérdőíve. 

A karácsonyozásra (emlékeim szerint) összesen kilencen jöttek el. A húzásban ennél néhány 

fővel többen vettek részt. Szerintem fontosak lennének az effajta csapatépítések, amikor együtt 

vagyunk és kicsit beszélgetünk egymással. Nem tartom jónak, hogy csak a Küldöttgyűléseken 

találkozunk, mert így annak alapján alkotunk képet egymásról, hogy ki mennyit és mit szólal 

fel. 

Ugyanaz az érdektelenség jellemezte a tisztségviselői értékelést. Egy jelentős hosszabbítással 

értünk el 19 kitöltést. Ennél csak a tisztségviselők is jóval többen vannak, és most a képviselők 

is kitölthették a kérdőívet. 

Nagyon nehéz úgy javítani a megítélésünkön („ezek a hökösök nemcsak hogy lopnak, még 

egymást is utálják”), ha nem javul a belső kommunikációnk. Még nehezebb javítani a belső 

kommunikáción, ha teljes érdektelenségbe fullad minden kezdeményezés. 

Kommunikációs felületek 

a) Plakátok 

 

Karácsony környékén, valamilyen okból kifolyólag érkeztek be plakátok, ezek csak 

január elején kerültek ki. Ezen kívül sosem volt jelentősebb plakát-felhalmozódás, 
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hetente két-három alkalommal kihelyezésre kerültek. Még január elején elkészítettem 

egy átláthatóbb, kötöttebb plakátolási szabályzatot, amelyet a TTK-n mindenképpen be 

fogok vezetni. Ez azért nem került még ki a listára illetve a honlapra, mert jelenleg 

parkolópályán van Takáts Rékánál és Pocsai Tamaránál. Ők a TáTK illetve az IK 

kommunikációs tisztségviselői. Az ő véleményükre várok jelenleg, ugyanis a közös 

plakátolási felületek miatt azt szeretném, ha az elkészített szabályzat háromkari lenne. 

 

b) Honlapok 

 

A TTK HÖK honlapját továbbra is csak az igazán fontos híreknek szeretném 

fenntartani, így oda nem sok tartalmat töltöttem fel. A Tétékás Nyúz oldalára kulturális 

programokról raktam ki híreket. 

 

c) Facebook oldalak 

 

A TTK HÖK facebook oldalára az elmúlt időszakban 28 posztot raktam ki, a Tétékás 

Nyúzéra pedig 15-öt. Ezek egy része átfedi egymást, más részük nem, hiszen már az is 

körvonalazódott, hogy milyen hírnek hol van helye (ha egyáltalán van valahol). 

 

Nyilván önmagában annak, hogy hány poszt került ki, nincsen jelentősége, így 

szeretnék számadatokat is közölni veletek. Az előző beszámolóm november 28-án 

írtam, azóta: 

 

Oldallátogatások 155 173 95 29 47 60 70 81 124 108 

Heti teljes elérés 3300 5100 2400 1300 716 1600 2000 1800 4600 2400 

Aktív használók 811 1017 285 275 125 255 360 258 784 591 

Oldal összes kedvelése - +0,2% +0,1% +0,1% +0,1% -0,1% +0,1% -0,1% +0,4% +0,5% 

 

Látszik, hogy az oldal teljesen rosszul sosem teljesített, de a vizsgaidőszakban igenis 

volt egy mélypontja, melyből annak végével kezd visszajönni. 

Levelezés 

Rengeteg megkeresést kapok, a legkülönbözőbb helyekről: ösztöndíj lehetőségek, munka- vagy 

gyakornoki lehetőségek, kedvezménykártyák stb. Néhány ilyen megkeresésből születtek jó 

megoldások, például a Tanoda fotóiskolával sikerült megegyezni, hogy a TTK-s és BGGyK-s 

hallgatók 25% kedvezményt kapjanak a képzések árából. A legtöbb embernek, aki ír, legalább 

annyit felajánlok, hogy hozzon be plakátot, ha a konkrét hirdetésüket el is utasítom. 

EHSKB 

Az EHSKB munkáját az elmúlt időszakban három dolog jellemezte: a Karácsony Hőse, a 

HSzSK és az OMHV. A Karácsony Hőse kampány nem volt annyira sikeres, mint amennyire 

annak szántuk. Egy egész ülést töltöttünk azzal, hogy megbeszéljük, mi lehetett a probléma, 

mik a mi meglátásaink, és jövőre mit lehetne tenni a hatékonyabb gyűjtés megvalósításáért. 
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A Hallgatói Szolgáltató- és Sportközpont kommunikációval foglalkozó munkatársával, Balázs 

Dórával tárgyaltunk a központtal való együttműködésről. Ennek megfelelően már ők is csak az 

olyan lehetőségeket, ajánlatokat továbbítják felénk, amik valóban érdekelhetik a hallgatókat. 

Az OMHV kampány kitalálásában az egész Bizottság tevékenyen részt vett, közös 

brainstorming hatására jött létre az az ötlet, amiből végül az eseményen meghirdetett játékok 

megvalósultak. Még úgy is, hogy néhány ötletünk megvalósítására nem volt lehetőség az 

ünnepek miatt, minden idők legjobb kitöltöttségét értük el, 71,59%-kal. 

Pótlások 

Most, hogy újra kezdődik a szorgalmi időszak, igyekszem minden lemaradásomat pótolni, 

illetve újra elkezdeni embereket keresni a kommunikációs csoportba. Az órarendemet látva azt 

gondolom, hogy minden nap be fogok tudni menni az irodába, így talán még hatékonyabban 

fogok tudni dolgozni, illetve könnyebb lesz a másokkal való együttműködés. 

A legfontosabb pótlást már megejtettem. A Karácsony Hőse kampány két gyűjtést szervezett, 

amelyből a második csomagjainak elszállítása egy egyeztetési hiba miatt nem történt meg. 

Emiatt azok a csomagok ott maradtak az Északi Hallgatói Irodában, egyelőre gazdára várva. 

 A csomagokat végül átnéztem és csoportosítottam az ajándékokat, majd felvettem a 

kapcsolatot a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthonnal. Karskó Ildikó szabadidő 

szervezővel egyeztetve arra jutottunk, hogy február 15-én át tudjuk nekik adni az ajándékokat, 

így azok végre jó helyre kerülnek. 

Tervezett programok 

A tavaszi félévre egyelőre két projekt van tervben: a 10 éves a Mentorrendszer buli, melynek 

leszervezését megígértem Égerházi Bálinttal együtt az Alapítványnak, illetve egy Bevonó tábor 

március végére. Ezek mellett szeretnék még próbálkozni csapatépítő programokkal (szabaduló 

szoba, kirándulás, bowling stb.), illetve további ötleteim is vannak még (a HÖK megjelenése a 

LEN-en, Bolhapiac szervezése, stb.). 

Egyebek 

Határidő előtt elkészítettem és elküldtem a Mentorkisokos rám eső részét, a rendezvényes 

szekcióval együtt, melyet Bálint kérésére írtam meg én. 

Az Educatio kiállításon mindhárom nap kint voltam, ezen a rendezvényen illetve a Nyílt napon 

is igyekeztem amellett, hogy a Kémia Intézetről és szakjainkról informálom az érdeklődőket 

legalább minimálisan a HÖK-ről is tájékoztatni őket. 

A Nyílt nap eseményét a Természettudományi Kar facebook profiljával én hoztam létre és a 

posztokat is (egy kivételével) én raktam ki. Az esemény 168 érdeklődőt és 188 ott volt jelölést 

tudott elérni, de a teljes elérés meghaladta a 42 ezer személyt, ami véleményem szerint 

kimondottan jó. A hirdetésben való segítséget ezúton is köszönöm mindenkinek! 
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Továbbra is szeretném azt kérni, hogy ha bárkihez olyan megkeresés érkezik, ami a 

hallgatóságot érdekelheti, küldje tovább nekem; illetve ha bármilyen ötletetek van arra, hogyan 

lehetne jobbá tenni a kommunikációt akármelyik felületen, ne habozzatok megosztani! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Budapest         Török Mátyás 

2016.02.06.       kommunikációs elnökhelyettes 


