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Az utóbbi időszak nagyon tanulságos volt számomra, hiszen egy teljesen új pozícióba kerültem – a TéTéKás 
Nyúz főszerkesztője lettem. 

Igencsak mozgalmas volt ez a pár hónap, mivel szerettem volna az eredeti terveim szerint mindent 
megvalósítani és emellett a színvonalat (a Nyúz és a tanulmányaim területén) is tartani. A pályázatom főbb 
célkitűzéseit elértem – ezek voltak az olvasottság növelése, az arculat megújítása és az utánpótlás. Ezeknek a 
pontoknak a megvalósítását fejteném ki egy kicsit bővebben. 

Olvasói bázis és olvasottság növelése 

Igyekszem minél változatosabb tartalmat biztosítani az olvasók számára, ezenkívül a nagyobb elérés 
érdekében a social media marketingbe fektetek most nagy energiákat, mert nem éreztem eddig úgy, hogy a 
rendelkezésünkre álló felületek ki lennének használva. Igyekszem folyamatos (és változatos!) tartalommal 
ellátni a wordpress oldalunkat és a facebook oldalt is.  

Arculat, online felületek kihasználása 

Az új dizájnú Nyúzt igyekeztem már az első print megjelenés előtt ismertté tenni az olvasók körében, hogy az 
előtte levő online számot már abban szerkesztettem. Ezzel az volt a célom, hogy ne sétáljanak el majd a 
kitett Nyúzok mellett, megszokásból ne régebbi stílust keressék. Sok visszajelzést kaptam az arculattal 
kapcsolatban, pár véleménytől eltekintve csak pozitívat vagy építő jellegűt. Az újság küllemén a 
továbbiakban még várhatóak apróbb finomítások, de a lényegi változtatások már megtörténtek. 

Emellett új külsőt kapott a weblap is, az eddig is használt nyuz.elte.hu. Maga a tartalomkezelőrendszer nem 
változott, csak a felületen és a cikkek megjelentetésén módosítottam. Ez azt takarja, hogy az eddig is 
használt archívum rendszert nem vetettem el, viszont csak a nyomtatott számokat tördelem be és csak 
azoknak a pdf fájlát töltöm fel. Online számok esetén a cikkeket összegyűjtöm egy posztba és linkelve 
mutatnak az adott írásra, szintén az archívum kategóriában. 

A cikkek ugyebár külön-külön jelennek meg, ennek az az előnye, hogy mobilra optimalizálttá válik az 
olvasásuk, a szerzők profiljához köthető (ha rákattint az olvasó a cikkíró nevére, akkor az összes cikkét 
feldobja), továbbá a kulcsszavak segítségével kereshetővé válnak a cikkeink. Erre tökéletes példa az, hogy 
amikor feltöltöttem egy régebbi cikket próbának az írás tárgya – a magyar film, a Félvilág – facebook oldala 
azonnal megosztotta a posztunkat. Így jóval több embert értünk el. 

Utánpótlás 

A szerkesztőségünk az elmúlt időszakban több taggal is bővült, például jelentkezett hozzánk egy 
sportbloggeri múlttal rendelkező hallgató is, ezáltal tovább színesítve a Nyúz által kínált tartalmat az olvasók 
számára.  

Ezenkívül a szerkesztőség összes tagját megkértem arra, hogy keressenek fel személyesen, hogy 
megvitathassuk a változásokat és kikértem a véleményüket, tanácsukat az újításokkal kapcsolatban. Ez nagy 
segítség volt számomra, továbbá így megmaradt a demokratikus összhang is. Egy-két ember kivételével az 
összes aktív taggal konzultáltam, de a többiekkel is sort kerítünk majd egy-egy beszélgetésre. A meeting és a 
minőségbiztosítási rendszer folyamodványaként drasztikusan csökkent a lapzárta után leadott cikkek száma, 
amit én egy igencsak pozitív eredményként könyvelek el. 



Az április huszonkilencedikei szerkesztés folyamán pedig elkezdtem egy új tördelőszerkesztő betanítását. Az 
első alkalom nagyon jól ment, továbbra is lelkes és gyorsan tanul. Reményeim szerint a következő félévben 
már önállóan is tud majd szerkeszteni. 

Mindezek felett nagy örömömre szolgált, hogy nem állandó szerkesztők, hanem vállalkozó kedvű hallgatók is 
megpróbálkoztak az újságírással és lelkesen küldtek cikkeket a Tudósítástól kezdve a Négyeshatos rovatig. 

Projektnap 

Április másodikán a HÖK Projektnapja került megrendezésre, ahol a Nyúz is képviseltette magát a 
kommunikáció és sajtó szekció keretében. A workshop jellegű projektnapra egy interaktív játékkal készültem 
a sajtóetikával kapcsolatban. Végül nem én prezentáltam a sajtórészleget, hanem Török Mátyás, mivel a 
Projektnap pont egy nyomtatott szám szerkesztésének a napjára esett. 

Mentorhétvége 

Április huszonharmadikán a mentoroknak és senioroknak tartott hétvégére látogattam le, ahol röviden 
vázoltam az ottani hallgatóságnak a Nyúz céljait. Ezzel kapcsolatban az egyik mentor megkeresett a LEN-en 
és kérte, hogy győzzem meg arról, hogy érdemes kinyitnia az újságot – ez pár mondattal sikerült is, úgyhogy 
ezt egy szívmelengető, pozitív esetként könyvelem el. 

LEN 

A Lágymányosi Eötvös Napok alatt a TéTéKás Nyúz újságjai fellelhetőek voltak a Hallgatói Alapítvány sátránál. 
Amikor volt időm, akkor én is felkerestem és az arra járó érdeklődök kérdéseire örömmel válaszoltam, 
továbbá véleményüket is szívesen meghallgattam. 

Összegzés 

Egy elég nehéz félévet tudhat maga mögött az újság, mivel a főszerkesztőváltás nagyon hirtelen ment végbe. 
Ehhez képest szerintem álltam a sarat, a csapattal is hamar összebarátkoztunk (ez véleményem szerint első 
sorban a privát megbeszéléseknek tulajdonítható) és a Nyúz megjelenését mindig biztosítottuk. 
Összességében sikeres ciklust zártunk, mivel nem kevés időt és energiát fordítottam az ötleteim 
kidolgozására, megvalósítására (és utólagos kozmetikázására). Ez természetesen nem ment volna segítség 
nélkül, így ezúton is szeretnék köszönetet mondani 

 Fetter Dávidnak a honlap beindításában való segétkezéséért 
 Lukács Károlynak, hogy mindig volt egy jó tanácsa számomra 

 a Hallgatói Alapítványnak az újság kiadásáért 
 Égerházi Bálintnak a sok változatos témájú cikkért 
 Török Mátyásnak a támogatásért 
 a szerkesztőség tagjainak 

 továbbá mindenkinek, aki gondoskodott arról, hogy a közös munkánk gördülékenyen és jó 
hangulatban teljen! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

 

László Lívia 
főszerkesztő 

TéTéKás Nyúz 
ELTE TTK HÖK 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
+36 20/331-8715 

2016. május 9. 
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A szerkesztőség aktív tagjai: 

Czauner Borbála (cikkíró, olvasószerkesztő) 

Ferenc Kata (cikkíró, rovatvezető) 

Hausz Bálint (cikkíró) 

Ignácz Attila (cikkíró) 

Luczi Richárd (cikkíró) 

Medveczky Zsófia (cikkíró, olvasószerkesztő) 

Néma Judit (cikkíró) 

Papp Luca (cikkíró, olvasószerkesztő) 

Resch Borbála (cikkíró, rovatvezető, olvasószerkesztő) 

Szendrei Zoltán (cikkíró) 

Szigeti Balázs (cikkíró, olvasószerkesztő) 

Telek Máté (cikkíró, olvasószerkesztő) 

Tóth Teodóra (cikkíró, rovatvezető) 

Vörös Éva (cikkíró) 

 

Nyúz naptár 

március 4–6.   5204 szerkesztése 

március 9.   5204 megjelenése (online) 

március 10.   fogadóóra 

március 11–13.   5205 szerkesztés 

március 16.   5205 megjelenése (online) 

március 17.   fogadóóra 

március 25–27.   5206 szerkesztése 

március 30.   5206 megjelenése (nyomtatott) 

március 31.   fogadóóra + ELTE Press találkozón való részvétel 

április 1–3.   5207 szerkesztése + projektnap 

április 4.   tisztségviselői való ülésen való részvétel és szóbeli beszámoló 

április 6.   5207 megjelenése (nyomtatott) 

április 7.   foadóóra 

április 8–10.   5208 szerkesztése 

április 12.   részvétel küldöttgyűlésen 



április 13.   5208 megjelenése (online) 

április 14.   fogadóóra  

április 15–17.   5209 szerkesztése  

április 20.   5209 megjelenése (nyomtatott) 

április 21.   fogadóóra 

április 22–24.   5210 szerkesztése + mentorhétvége 

április 27.   5210 megjelenése (online) 

április 28.   fogadóóra betegség miatt elmarad 

április 29 – május 1.   5211 szerkesztése + tördelőszerkesztő betanításának elkezdése 

május 4.   5211. megjelenése (nyomtatott) + LEN 

május 6–8.   5212 szerkesztése 

május 11.   5212 megjelenése (online) 

 

 

 

 



 

 

 

 


