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Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

Jelen beszámolómban az elmúlt időszakban történt eseményekre szeretnék kitérni, illetve 

értékelni a ciklusban végzett munkám, a pályázatom figyelembevételével. 

Az eddigi beszámolóimat ezeken a linkeken találhatjátok: 

Az első beszámolóm 

A második beszámolóm 

A harmadik beszámolóm 

A negyedik beszámolóm 

Időbontás 

2016. április 13. EHSKB ülés 

2016. április 18. Választmány 

2016. április 25. Tisztségviselői ülés 

2016. május 9. Választmány 

 

Az elmúlt időszakban ezeken az üléseken jelentem meg tisztségemből kifolyólag. Ezeken kívül 

személyes találkozások történtek, melyeket később kifejtek. 

A beszámoló részletesebb kifejtése 

Plakátok 

Továbbra is rengeteg plakát érkezik, amiket általában kétnapos határidővel kirakok. Sajnos 

mostanában egyre gyakrabban találkozom félig leszedett plakátokkal, amik csak lógnak, nem 

tudom, ki csinálja, de igyekszem minél hamarabb rendesen visszahelyezni az ilyeneket. 

Emellett a plakátolási szabályzat kiegészült egy sorral, hogy csak akkor vállaljuk egy határidős 

plakát kihelyezését, ha minimum egy héttel az esemény előtt behozzák azt, így elkerülhetővé 

vált a felesleges összeütközés olyanokkal, akik a „holnap délelőtt kilenckor lesz az esemény, ki 

tudnátok még rakni?” típusú mondatokkal érkeznek az irodába. 

Tétékás Nyúz 

A Tétékás Nyúz főszerkesztőjével továbbra is jó a munkakapcsolat, az általa igényelt, 

megfelelő oldalszámú HÖK-ös cikkek rendszerint elkészülnek. A cikkírók kiválogatásában 

nagy köszönet jár a szakterületi koordinátoroknak, SzaB elnököknek, akik megkereséseimre 

mindig készségesen válaszolnak. 

Honlapok 

Az elmúlt hónapban egy hírt raktam ki a TTK HÖK honlapjára, a Babits Mihály emlékévhez 

kötődő versenyekről, mivel Rádl Attilán keresztül erre kért meg Török Gabriella. 

 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-10/kommeh_beszamolo_okt_10.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/kommeh_beszamolo_160206.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/kommeh_beszamolo.pdf
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Facebook 

TTK HÖK 

A TTK HÖK facebook oldalára 23 hírt raktam ki az elmúlt időszakban, ennek a nagy része a 

választásokhoz kötődött. A népszerű posztok is ehhez tartoznak, pl. a szakterületek állása 321 

kattintást generált az áltagos 40-hez képest, illetve az elmúlt időszak legnépszerűbb posztja a 

KÖSZI! album volt, 7500 kattintással és 234 reakcióval (lájk, hozzászólás, megosztás). Annak 

ellenére, hogy első körben többen kételyüket fejezték ki ezzel az ötlettel kapcsolatban, 

bebizonyosodott, hogy a hallgatók számára sokkal fontosabb a képpel kifejezett 

köszönetnyilvánítás, mint a puszta statisztika. 

Tétékás Nyúz 

Az elmúlt időszakban összesen egy hírt raktam ki erre az oldalra. Ennek két oka is van: az egyik 

az, hogy nem volt több kulturális megkeresés, amit érdemes lett volna kirakni, a másik pedig 

az, hogy Lívia az elődjénél sokkal jobban kihasználja a facebook nyújtotta lehetőségeket, és a 

Nyúz tartalmaival annyira felpörgette az oldalt, hogy épp elég információ megy ki onnan a 

hallgatókhoz. 

Események 

Események tekintetében a legfontosabb a választás volt. Ennek kommunikációjában Kovács 

Fannival több újítást is kipróbáltunk, amelyek többsége pozitív visszajelzést kapott a 

hallgatóktól. Ezúton is köszönöm segítségét, aktív munkáját, ami nélkül nem tudtunk volna 

ilyen szép eredményt elérni. 

HÖK-ön belüli kommunikáció 

A Riadóláncz nevű facebook beszélgetés továbbra is pörög, ha bármi megkeresés éri az 

Önkormányzatot és / vagy valamilyen belső feladat adódik, mindig számíthatok a szakterületek 

segítségére. 

Levelezés 

A levelezésem folyamatosan kezelem, nincsenek megválaszolatlan megkeresések. Az előző 

küldöttgyűlés óta kiküldtem egy infolevelet, amely a képviselőválasztásról szólt. Ennek jó volt 

az időzítése, mert jelentősen megdobta a százalékokat. 

Megkeresések 

Leginkább online megkereséseket kaptam, melyek többsége érdektelen volt. Ami nem, azt 

megosztottam a facebookon. Személyes megkeresésekben kiemelkedő volt Szondi Boglárka, 

az Illyés Sándor Szakkolégium Kommunikációs Bizottságának tagja, akivel azt beszéltük meg, 

hogy a jövőben szorosabb együttműködést szeretnénk kialakítani a szakkollégium és a HÖK 

között, hiszen a szakkollégiumban a pedagógia nagy hangsúlyt kap – így a tanárszakosok 

tanulmányaiban elhanyagoltabb területekről is információkat kaphatnának az érdeklődők. 
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EHSKB 

Az EHSKB ebben az időszakban takaréklángon égett, mindenki a választásokkal volt 

elfoglalva. Egy fontosabb projekt volt: az angol nyelvű honlap anyagainak végleges elkészítése. 

Jómagam a Neptunnal illetve a tárgyfelvétellel kapcsolatos információkat szedtem össze. 

Tisztségen kívüli teendők 

A Kémia Gólyatábor egyik főszervezőjeként szervezői megbeszélést tartottam, illetve a tábor 

körülményeiről (helyszín, programok…) egyeztettem főszervező társaimmal. 

A LEN kommunikációért és marketingért felelős megbízottjaként kezeltem a LEN facebook 

oldalát, az eseményt és az info@len.elte.hu címet. A grafikai anyagok elkészülését is én 

koordináltam.  

Összesített értékelés 

HÖK-ön belüli kommunikáció 

Nagy előrelépés, hogy most már minden második héten vannak tisztségviselői ülések, ez 

véleményem szerint hozzájárult a dolgok gördülékenyebb menetéhez. Sajnos elmaradás a 

csapatépítések megrendezése. Ennek két oka van: az első két alkalommal szemben tanúsított 

érdektelenség, illetve az idő hiánya – mind saját részről, mind az Önkormányzat részéről. 

Egyetemen belüli kommunikáció 

Bevonó tábort nem tartottunk, helyette bevonó nap történt az Egyetemen. Ennek sikeressége 

kétséges, de véleményem szerint kezdetnek jó volt. 

Utódképzés tekintetében tartottunk egy, a tisztségviselők munkáját bemutató délutánt, ezen az 

érdeklődők egészen nagy számban jelentek meg. Ezen felül négy szakterület bevonóján 

tartottam előadást a HÖK-ről, ezek jól sikerültek, a következő ciklus képviselői között sok 

olyan embert láthatunk, akik ezeken megjelentek. 

A mentorképzésben előadást tartottam a HÖK-ről és a HÖK kommunikációjáról. 

A plakátolás gördülékenyen megy, persze a segítő kezek jól jönnének. 

A szakmai programok szervezése kissé elsikkadt, de voltak jó kezdeményezések (pl. az 

ösztöndíjas fórum). Ezeket jobban bele kell építeni a köztudatba, hogy nagyobb népszerűségnek 

örvendő események legyenek. 

Megjelenések: a HÖK sikerrel képviselte magát az Educatio Kiállításon, illetve a szakterületek 

helyt álltak a nyílt napon. Sajnos a LEN-en való megjelenés elmaradt, leginkább idő hiányában, 

de tekintve, hogy a szakterületek jó része saját sátorral képviseltette magát, nehéz is lett volna 

emberi erőforrást találni. 
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Egyetemen kívüli kommunikáció 

Az Intézetek szakmai programjait minden megkeresés esetében hirdettük, ezzel leginkább a 

Biológia Intézet élt. 

A középiskola program belső érdektelenség miatt elhalt, de én továbbra is látom benne a 

potenciált, így egy lelkes csapat összefogásával meg lehetne próbálni újraindítani. 

 

Összességében úgy gondolom, hogy ez az új tisztség kiforratlan feladatkörökkel indult, melyek 

az elmúlt hónapok során nagyjából körvonalazódtak. Az Önkormányzat kommunikációja 

nagyjából helyrekerült, a kommunikációs biztosok után hagyott űrt sikerült betölteni. Innentől 

kezdve az a közös felelősségünk, hogy egy hallgatóbarát, hallgatóközpontú, modern 

kommunikációt tudjunk felépíteni, olyat, amire valóban felfigyelnek. 

Köszönöm az elmúlt ciklus közös munkáját! 

Budapest, 2016.05.10. 

Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

 

 

 

 


