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Időrendi bontás 

2016. február 15. Választmány 

2016. február 16. Biológia szakterület bevonó 

2016. február 17. EHSKB ülés 

2016. február 18. Fizika szakterület bevonó 

2016. február 18. Tanárképzési szakterület bevonó 

2016. február 22. Tisztségviselői ülés 

2016. február 23. Környezettudományi szakterület bevonó 

2016. február 25. Mentorelőadás 

2016. február 29. Választmány 

2016. március 3. HSzSK plakátolási megbeszélés 

2016. március 7. Tisztségviselői ülés 

2016. március 8. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2016. március 9. EHSKB ülés 

2016. március 12. Kommunikációs tréning (EHSKB) 

2016. március 16. EHSKB ülés 

2016. március 17. Hallgatói ösztöndíjas fórum 

2016. március 21. Választmány 

2016. március 23. EHSKB ülés 

2016. március 29. Mentorkirándulás 

2016. március 30. EHSKB ülés 

2016. április 2. Projektnap 

2016. április 4. Tisztségviselői ülés 

2016. április 7-10. HÖOK Vezetőképző 

 

Ezeken kívül több személyes találkozón is részt vettem (lásd lentebb). 

Bevezetés 

Az elmúlt időszak rengeteg feladattal járt: sokan kerestek meg különböző hirdetések miatt 

(konferenciák, versenyek…), illetve elég sok programunk futott egyszerre. Az események 

összeegyeztetése, mikor mi kerülhet ki stb. elég sok gondolkodással járt, végül persze 

mindent sikerült megoldani. 

Offline felületek 

Plakátok 

 

Február közepén végre elfogadásra került a régóta húzódó három részönkormányzati 

plakátolási szabályzat, mely felkerült a honlapunkra is. Igyekszünk hozzá következetesen 

ragaszkodni, de sokszor mégis eltekintünk tőle, amikor ELTE-s plakátokat hoznak. Amióta él  
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a szabályzat, a közös felületek kezelése szerencsére egyszerűbbé vált. A behozott plakátok 

mindig maximum két napon belül kihelyezésre kerülnek. Egy dolog bosszantó, amikor úgy 

hoznak be plakátot, hogy vagy már fut az esemény, vagy másnap lesz. Ilyenkor már teljesen 

felesleges bármit is kihelyezni, semmivel sem érnek el így több embert. Ezért a szabályzatot 

módosítani fogjuk arra, hogy egy héttel korábban hozzák be lehetőség szerint a plakátokat, 

különben nem garantáljuk kihelyezésüket. 

Tétékás Nyúz 

Az új főszerkesztővel való együttműködés eddig gördülékenyen ment, a hirdetések és a HÖK-

ös oldalak megbeszélése mindig könnyen ment. Hol egyszerűbben, hol nehezebben, de 

mindig sikerült a kért oldalszámokat megtölteni. Én magam is írtam a legtöbb eddig 

megjelent számba: 

- 52. félévfolyam 1. szám: Plakátkommandó! 

- 52. félévfolyam 2. szám: Ellenőrizz minket 

- 52. félévfolyam 3. szám: Hallgatói kérdőív 

- 52. félévfolyam 4. szám: Tartós élelmiszergyűjtés (faliújság) 

- 52. félévfolyam 7. szám: Projektnap 

Online felületek 

Honlapok 

Tétékás Nyúz honlap 

A Tétékás Nyúz honlapján az elmúlt időszakban nem jelent meg új poszt, ennek az az oka, 

hogy nem volt semmi olyan megkeresés, ami kulturális jellegű lenne és a facebookon kívüli 

megosztást kívánna. 

TTK HÖK honlap 

Továbbra is az a policym, hogy a honlapra csak a legfontosabb dolgok kerülnek ki. Emiatt 

összesen három posztot jelentettem meg rajta. 

A legfontosabb közülük a Hallgatói kérdőív volt, mely nagyon jól teljesített a kitöltők 

számában. A részletes kiértékelés itt található:  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/elte_ttk_hallgatoi_kerdoiv_2016.pdf 

A kérdőív kitöltőinek nagy számához minden bizonnyal hozzájárult a hozzákötött 

nyereményjáték is, a nyeremények felajánlását köszönöm a Hallgatói Alapítványnak! 

Emellett apró, de véleményem szerint hasznos dolog volt, hogy Rádl Attilának illetve Sudár 

Mariannak megtanítottam az űrlap kezelését a honlapon. 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/elte_ttk_hallgatoi_kerdoiv_2016.pdf
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Facebook 

TTK HÖK oldal 

A HÖK facebook oldalán 52 posztot jelenítettem meg. Közülük nagyjából fele-fele arányban 

voltak saját hírek és kérés alapján kitett hirdetések. 

Az elmúlt időszak statisztikája: 

- A rajongók száma 1814-ről 1828-ra emelkedett. 

- Az elérésünk mélypontján 100-200 fő volt, szerencsére ez összesen kb. 5 nap volt. Az 

átlagos elérésünk kb. 1500, két csúcs jelent meg: március 15. körül (5000 fő) illetve 

most a választásnál, ahol elértük a 10000 főt. 

A legnépszerűbb posztok: 

február: 

- „A csúszóknak is jár már ösztöndíj”: 14 lájk, 1820 elérés 

- Hallgatói kérdőív (töltsd ki): 11 lájk, 2400 elérés 

március: 

- Állásfoglalás a közoktatásról: 18 lájk, 1126 elérés 

- Kockásinges fotó: 114 lájk (!), 9123 elérés, 27 megosztás 

- TÉGY: együtt megcsináltuk: 8 lájk, 1470 elérés 

- Húsvéti üdvözlőkép: 56 lájk, 2132 elérés 

április: 

a választások tarolnak, az albumokra és a képekre is rengeteg lájk érkezik, hatalmas az elérés 

és folyamatosan nő. 

 

 

 

 

ÉRDEKESSÉGEK 

A rajongók ország szerinti megoszlásában Magyarország után az Egyesült Királyság 

következik, de pl. India is benne van az első tízben. A rajongóink 0,28%-a indonéz 

nyelvű (ezzel a hetedikek a sorban). 
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Tétékás Nyúz oldal 

Ezen az oldalon 11 posztot osztottam meg, kulturális és önkénteskedés témakörben. 

Az elmúlt időszak statisztikája: 

- A rajongók száma 850-ről 874-re emelkedett. 

- Az elérésünk mélypontján 100 fő alatt volt, sajnos az elmúlt időszak kb. 

egyharmadában. Az átlagos elérésünk kb. 450, három csúcs jelent meg: március 10-én 

(2400 fő), 17-én (1800) illetve 30-án (970). 

 

HÖK-ös kommunkáció 

Talán nem meglepő, hogy a facebookos magánbeszélgetéseinkben is gyakran megjelenik a 

HÖK. Ennek egy különleges formája lett a Riadóláncz elnevezésű csoportos beszélgetést, 

melyben a szakterületi koordinátorok, SzaB elnökök és a mentorkoordinátor vannak benne. 

Az aktuálisan megosztásra váró, fontos dolgokra hívom fel a figyelmüket. A csoport 

rendkívül jól működik, egy-egy felhívás után mindig kikerül a kért dolog, a dinamikus 

munkájukért nagyon hálás vagyok! 

Események 

HÉV 

Az választási kampányban aktívan részt vettem eddig. Az alap grafikai koncepciót Kovács 

Fanni állította össze, később én is megtanultam használni azt az oldalt, ahol ő az anyagokat 

készítette, így volt már két-három poszt a választással kapcsolatban, amit én készítettem. 

A Fanni által készített grafikákon túlnyomó többségben az általam kiötölt szövegek 

szerepelnek. Az esemény háttércsoportjában folyamatosan zajlik az ötletelés, illetve Fannival 

rendszeresen egyeztettünk facebookon, az ő segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 

Az eseménynél hat posztot tettem közzé, 2800 elért személyünk és 500 megtekintésünk van. 

Az esemény sikere eddig megkérdőjelezhető, a kampány viszont eddig sikeres volt, megfelelő 

számú képviselőjelölt jelentkezett. A továbbiakban ezt a fajta aktivitást meg kell tartanunk a 

szavazás idejére is. 

ÉRDEKESSÉGEK 

A rajongók ország szerinti megoszlásában Magyarország után Indonézia következik, 

az első tízben Örményország és Malajzia is benne van. Míg a TTK HÖK oldalán csak 

magyar városok vannak a leggyakoribbak között, itt Budapest után Palembang, Kuala 

Lumpur, Jakarta és London következik, csak ezután jön újabb magyar város, 

Székesfehérvár. A rajongóinknak már 6,33%-a indonéz nyelvű! 
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Tartós élelmiszergyűjtés – TÉGY! 

Az élelmiszergyűjtés ötlete az EHÖK kabinetülésen merült fel, mely mögé azonnal beállt a 

Kommunikációs Bizottság. A gyűjtést megelőző héten az ülés meghatározó része erről szólt, 

stratégiát terveztünk hozzá. A behozott élelmiszerek száma Karunkon alulmúlta a vártat, ezért 

kitaláltam, hogy az emberek humorosabb énjére hatva létrehozom Rudit, a perselyt, melyben 

bárki bármennyi összeget elhelyezhet. Ez a kezdeményezés nagy sikerrel zárult, a hallgatók 

összesen több, mint 12000 forintot gyűjtöttek össze. 

Hallgatói Ösztöndíjas Fórum 

A fórumot a tanulmányi ösztöndíj köré szerveztük. Az esemény statisztikája az összesen két 

kirakott poszt ellenére meglehetősen jó volt: 7300 elért személy, 858 megtekintés. Az 

érdeklődők közül is sokan voltak. Ennek ellenére ténylegesen nagyon kevesen jöttek el, ami 

kissé szomorú, de az megmentette a helyzetet, hogy azok, akik eljöttek, hajlandóak voltak 

véleményt nyilvánítani, és rengeteg építő hozzászólás érkezett. Erről az eseményről Rádl 

Attila írt cikket a Tétékás Nyúzba. 

Kockásinges fotózkodás 

Ennél az eseménynél csak a leírás szerepelt, külön poszt nem volt. Ennek ellenére 11 ezer főt 

értünk el, 948 megtekintéssel és meglehetősen sokan el is jöttek. Ebből is látszik, hogy ami a 

hallgatókat érdekli, nagy hírverés nélkül is átjön. 

Projektnap 

A Projektnap statisztikája is egészen jól alakult, 457 megtekintéssel és 4000 elért személlyel. 

Összesen 7 posztot raktam ki, ami igyekezett arra rámenni, hogy szépen folyamatosan 

bemutatjuk, mi lesz az eseményen, így felépítve az esemény promócióját. 

Sajnos az érdeklődők viszonylag korrekt száma ellenére drasztikusan kevesen jöttek el, így az 

esemény gyakorlatilag önképzőbe ment át. Ennek ellenére az ott lévők saját bevallásuk szerint 

is jól érezték magukat és sokat tanultak. Saját véleményem is az, hogy egy hasznos és jó 

esemény volt, viszont a jövőben át kell gondolni az ilyesfajta események létrehozását, és egy 

előre megtervezett promócióval kell előállnunk, olyannal, ami képes átlépni a hallgatók 

ingerküszöbét. 

Levelezés 

A levelezésen belül három dolgot szeretnék megemlíteni. 

1) Az elmúlt időszakban két infolevél került kiküldésre, a Hallgatói kérdőívvel és a 

választásokkal kapcsolatban. A jövő héten szükséges lesz egy újabb kiküldése magáról 

a szavazásról. 
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2) A képviselőlistán kértem, hogy a képviselőállításhoz írjatok saját tapasztalatokat, amit 

motivációként kirakhatok a hallgatóknak. Erre összesen ketten reagáltak, így 

kénytelen voltam a tavalyi felhívásokat újrahasznosítani. 

3) A fizikus bevonó után Horváth Balázs átküldte nekem a tudkomos hallgatók névsorát, 

egy levél kíséretében, melyben leírta, hogy már nagyon régóta várják egy tudkomos 

levelezőlista létrehozását, hogy az infólevél hozzájuk is eljusson. Kérését és a 

hallgatók névsorát továbbítottam Fetter Dávid informatikusnak, aki felvette az 

illetékesekkel a kapcsolatot. Sajnos azonban ezután a dolog elhalt, február 19-én 

érkezett az utolsó információ. Ami viszont érdekes, hogy tudománykommunikációs 

levelezőlista már létezik, és a matekszk a listatulajdonos. Ez a probléma még 

megoldásra vár, remélhetőleg minél hamarabb el tudjuk intézni. 

EHSKB 

Az EHSKB munkáját az elmúlt időszakban három dolog határozta meg: a TÉGY!, az angol 

nyelvű honlap és a választások. 

A TÉGY! minden részönkormányzaton belül sikert aratott, az össz-ELTE-s csomag igen nagy 

méretű lett. Az angol nyelvű honlapon az őszi tréningnapunkon kezdtünk el dolgozni, ezt 

Bencsik Gergő átnézte, javaslatokat fűzött hozzá és visszaküldte nekünk. Április folyamán el 

fogjuk készíteni a teljes magyar nyelvű anyagot, melyet le fognak fordítani. 

A választások témakörében először a közös esemény stratégiáját dolgoztuk ki közösen, a 

részönkormányzati választások esetében pedig megbeszéltük, ki mit csinál, milyen stratégia 

jött be neki. 

Az EHSKB március 12-én tréningnapot tartott, amelynél online kommunikációval foglalkozó 

feladatokat oldottunk meg, összeszedtük a kommunikációval kapcsolatos munkákat, illetve 

Grósz Renáta előadását hallgattuk meg a Social media témakörében. 

Utánpótlás képzése 

Az elmúlt időszakban négy bevonón vettem részt, a biológia, fizika, környezettudományi és 

tanárképzési szakterületeken. Ezen kívül a mentorképzés előadásán is részt vettem. Mind az 

öt alkalmon a Hallgatói Önkormányzatról tartottam kb. 15 perces előadást, kiemelve azt, hogy 

miért fontos a HÖK létezése, hogyan tudunk a hallgatókért tenni, illetve felhívtam a 

jelenlévők figyelmét arra, hogy milyen fontos a legitim Küldöttgyűlés léte és hogy emiatt 

vegyenek részt a választásokon. 
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Megbeszélések, megkeresések 

Hallgatói Szolgáltató- és Sportközpont 

A HSzSK a saját plakátolási felületeinek kezelését egy új cég , az USP-TEAM Kft. vette át.  

A cég képviselője, Bujdosó Péter megkereste a lágymányosi részönkormányzatokat illetve a 

BTK-t, hogy tárgyaljon velünk a hökös plakátolási felületekről. A cég szerette volna átvenni 

ezek kezelését is, ettől azonban a lágymányosi részönkormányzatok teljes mértékben 

elzárkóztak. Végül abban egyeztünk meg, hogy a nagyon „hirdetés szagú” plakátokat nem 

fogjuk átvenni, azokat továbbítjuk Péternek, ez a megoldás mindenkinek megfelelt. 

Emellett Balázs Dóra, a HSzSK kommunikációs munkatársa rendszeresen megkeres 

hirdetnivalókkal, az elmúlt időszakban ezek a következők voltak: Limpár Imre előadása, 

Erasmus+, Virtuális Állásbörze, Biológus állásbörze. 

Initon Kft. 

Az Initon Kft. vezetőjével, Szabó Benjáminnal tárgyaltam arról, hogy munkalehetőségeiket 

hirdessük. A plakátjaik kihelyezését vállaltam, a továbbiakban pedig a Hallgatói 

Alapítványhoz irányítottam őt, hogy a további megjelenésekről velük tárgyaljon (pl. Tétékás 

Nyúz hátlapon való megjelenés), anyagi támogatásért cserébe. 

Alexandra Könyváruház 

A könyváruháztól Pálosné Kozma Erika keresett meg, egy kölcsönös együttműködés 

ügyében. Az együttműködés lényege az lenne, hogy a hallgatók általunk regisztrálnak a 

törzsvásárlói rendszerbe, cserébe a vásárlásaik értékének 2-3%-át vissza tudnák hozzánk 

juttatni készpénzben. Ennek mikéntjéről a Hallgatói Alapítvánnyal fogok egyeztetni, hiszen 

ők tudnak számlát kiállítani. 

Visit Kollégium 

Süveges Balázs, a Visit Kollégium vezetője megkereste az Önkormányzatot, hogy a 

magánkollégiumuk megnyitóján vegyünk részt vendégként. Végül összesen ketten mentünk el 

a kollégiumi biztossal. Körbevezettek minket, megmutatták a szobákat és elmondták a 

működési alapokat. Összességében nagyon tetszett a hely, és remek alternatívának gondolom 

az albérletek mellett azok számára, akik nem kerülnek be ELTE kollégiumokba. 

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Szűcs Katalin, az Alapítvány munkatársa keresett meg azzal kapcsolatban, hogy a hallgatóink 

között lelkisegély-szolgálatos önkénteseket keresnek. Mivel ez az ügy rendkívül fontos, főleg 

amiatt, hogy a fiatal generáció ki van téve az internetes bullying káros hatásainak, a plakátjaik  
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lassan két hónapja kint vannak a felületeinken, annak reményében, hogy minél többen fognak 

jelentkezni. 

Egyéb 

A mentorkiránduláson én vittem a kémiás állomást. 

A szakterület segítségével elkezdtük az idei Kémia Gólyatábor alapjainak lefektetését, illetve 

elkezdtünk szervezőket keresni. 

A Választmány szimpátiaszavazása mellett jelenleg én veszek részt a TTK részéről a LEN 

szervezésében. Jelenleg négy megbeszélésen vagyunk túl, emellett igen aktív online munka 

van már a szervezésben. A rendezvény promóciója hétfőn indul, és a LEN szervezői közül 

engem bíztak meg a kommunikáció-marketing rész koordinálásával. Kaiser Jánossal, a 

facebook oldal tulajdonosával történt egyeztetések alapján szerkesztői jogot kaptam az 

oldalhoz, így a feladat ellátásának alapjai már megvannak… 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Kérdésekkel keressetek bátran. 

Siófok, 2016.04.08. 

Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

 


