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A Tétékás Nyúz egy újabb eseményekkel teli évet tudhat maga után. 
Profilbővítés, terjeszkedés, strukturális átalakulás.

Továbbképzések, csapatépítések

Egyaránt voltam résztvevője és szervező-
je olyan eseményeknek és programoknak, 
amik közvetve szolgálták a Nyúz fejlődését.
2016. július 5-8. Részt vettem a sarlóspusz-
tai EHÖK vezetőképzőn, ahol az időme-
nedzsment tréningen voltam és az ELTE 
Press szekció munkájában szerves részt 
vállaltam. Az utóbbin megterveztük a 
2016/17-es tanévet (ELTE Press Akadémia, 
nyomdák, utánpótlásképzés stb.).
2016. szeptember 9-én tartottunk egy 
Nyúzos meetinget, aminek az elején az új 
szerkesztőség megismerhette egymást és 
csapatépítő játékokat játszottunk, majd ko-
molyabbra fordítva a szót a Nyúz aktuális 
helyzetét vizsgáltuk meg (Van-e értelme 
ebben a formában? Kinek mi a véleménye? 
Mit lehetne fejleszteni?).
2017. február 10-12. Királyréten voltam 
tisztségviselői hétvégén, ahol csapatépítés 
zajlott és a Kar problémáira próbáltunk meg-
oldásokat találni (pl. lemorzsolódás).
2017. április 21-22. A HÖOK vezetőképzőjén 
vettem részt, ami eredetileg egy négy napos 
rendezvény, de mivel mi csak a tréningekre 
és a szekciókra mentünk le, így elég volt egy 
éjszakát lent töltenünk Siófokon. Első nap az 
Alapozó szekcióra lettem beosztva, ahol meg-
ismerhettem az ország többi HÖK-jének a 
felépítését és hozzáállását a hallgatói közélet 
szervezéséhez. Este egy előadást hallgattam 
az Ifjúsági program eredményeiről, ami elég-
gé hihetetlen és földtől elrugaszkodott volt 
(ha személyesen felkeresel, akkor bővebb 
tájékoztatást tudok adni a miértjéről). Az első 
nap estéjét ellensúlyozta a második napi tré-
ningem, ami az eddigi legjobb volt. A MEDI-
ASTORM szimulációs játékban vettem rész, 
ahol egy hírügynökség munkáját imitáltuk 
szerepjáték formájában – rengeteg hasznos 
tapasztalatot szereztem és a tréningvezetők is 
nagyon motiválóak voltak.
A félév folyamán pedig tördelőszerkesztői 
felkészítést tartottam TTK-s és PPK-s hall-
gatók számára.

Utánpótlás

Igyekeztem az összes gólyatáborba le-
utazni és előadni a Nyúzról, ezáltal is  

promotálva a lapot. A Geo-Bio gólyatábor-
ban voltam augusztus 22-e és 24-e között, 
ahol nagyon jó volt a hangulat és pár lel-
kes gólya említette is, hogy szívesen írna. 
Majd augusztus 29-én a kémiás gólyatá-
borba utaztam Csillebércre – onnan egy 
érdeklődő kémikus hallgató jött be hoz-
zám a szeptember 12-i héten, hogy meg-
beszéljük az újságírás részleteit. A fizikus 
gólyatáborba szeptember 1-jén utaztam le 
és 3-án jöttem vissza – itt nagyon lelkes 
gólyákkal találkoztam, akik szintén a szep-
tember 12-i héten jöttek be hozzám egy-
egy beszélgetésre. Szeptember 9-én tanári 
napokra mentem előadni Szolnokra.
Optimista hozzáállásom ellenére is úgy lát-
tam, hogy nagyon kevés szerkesztővel indul 
neki a Nyúz ennek a félévnek – az újonnan 
jelentkezőket nem számítva 14-gyel.
Decemberben olvasószerkesztői, fotós és 
író pozícióra jelentkeztek hárman a leg-
utóbbi beszámolóm óta – a fotós lánnyal 
el is kezdtük a közös munkát, de megszűnt 
a hallgatói jogviszonya így az a munka-
kapcsolat eléggé tiszavirágéletű volt.
Azóta megint lett a Nyúznak egy fotósa/vi-
deósa, aki több kari és szakos rendezvényen 
is dolgozott már a Tétékás Nyúz számára.

ELTE Press Akadémia

A nyári EHÖK-ös vezetőképzőn megal-
kottuk a második ELTE Press Akadémia 
koncepcióját, ami október 14-én az ÁJK 
B épületében megvalósításra került. Alap-
vetően négy nagyobb egységre lehetett 
felosztani magát az akadémiát.
Péntek délután kettőtől fél háromig Zima 
Richárd megnyitotta az akadémiát, vázolta 
a programokat és az időrendi bontást, majd 
átadta a szót Tóth Enikőnek. Ő arról tartott 
előadást, hogy mi az, ami PC (politically 
correct), mi az, ami elfogadható a médiában 
és mi az, ami nem. Ezután megbeszéltük, 
hogy a világtalan, a tolókocsis vagy a süket 
az miért nem okés, néha a „megoldás” heves 
vitát váltott ki. Háromtól mindenki a szek-
ciómunkákra ment, ahol workshop-szerűen 
haladtunk az adott tematika szerint. Elődi 
Fruzsina (PersPeKtíva főszerkesztője) és 
én az alapozó szekciót tartottuk. Átvettük 
a műfajokat, az újságkésztés folyamatát és 

azt, hogy mi is egy cikk. 16.30-tól Zsiborás 
Gergő (Forbes) Print média a XXI. század-
ban című előadását hallgathattuk meg. Szó 
volt arról, hogy hogyan maradhat fent egy 
nyomtatott lap a web 2.0 korában és, hogy 
mivel lehet az olvasókat megtartani. Ezután 
mindenki feltehette a kérdéseit és így egy 
elég jó kis párbeszéd alakult ki az előadó 
és a hallgatóság között. A vendégelőadót én 
hívtam meg.

Változások

Heti vs. kétheti
A kérdést amiatt vettem fel, mert úgy 
éreztem, hogy a mennyiség sokszor a 
minőség rovására megy és az online szá-
mokba sokkal kisebb lelkesedéssel írtak 
és egyre kevesebben. Így létrehoztam egy 
szavazást a szerkesztőségi csoportban a 
találkozó után, mert úgy gondolom, hogy 
a szerkesztőség tagjai tudják, hogy meny-
nyit tudnak vállalni és tudják-e tartani a 
heti megjelenést a minőség növelése mel-
lett. A szavazást egy hónap elteltével zár-
tam le, az eredménye 11-2 lett a kétheti 
Nyúz mellett. Ez a váltás a következő fél 
évtől lett megvalósítva.
Akadályok
A novemberi küldöttgyűlés után két el-
háríthatatlan akadályba ütköztem.
Az egyik előző főszerkesztő Shutters-
tock hozzáférése megszűnt, emiatt nem 
tudunk onnan címlapot szerezni, a Goog-
le-ről pedig nagyon nehéz 300 dpi-s, té-
mába vágó és nem jogvédett képet letöl-
teni. Erre a problémára lett megoldás az 
új fotósgárda.
Nem sikerült új nyomdát találni, sajnos 
a legtöbb nyomda vagy túl kicsi vagy 
túl nagy a kétheti 1000 példányszám-
hoz. Ráadásul a 90 napos számlát sem 
szeretik, mindegyik (akitől árajánlatot 
kértem), azt kérte, hogy vagy átvételkor 
fizessünk készpénzben vagy előre átuta-
lással.
Terjeszkedés
Miután részt vettem azon a tisztségviselői 
ülésen, ahol a szombathelyi alelnök is bemu-
tatkozott és elolvastam a pályázatát, elkezd-
tünk a szombathelyi Kampuszra is postázni 
tiszteletpéldányokat, és hogy a hallgatók se 
maradjanak ki a jóból, nekik is küldtünk (az 
Alapítvány jóvoltából) Nyúzokat. Ezáltal 
jelenleg a Tétékás Nyúz az egyetlen ELTE-s 
újság, ami nemcsak két Kampuszon jelenik 
meg, hanem két városban is.
Reményeim szerint az ottani hallgatók is 
kedvet kapnak az íráshoz és ezáltal is színe-
sebbé válik a lap.



Profilbővítés
A legnagyobb öröm számomra az volt, 
hogy egy régóta dédelgetett álmomat meg-
valósíthattuk végre és a Nyúz nyitott más 
médiatermékek felé is. Az Überfúzió volt 
az első próbálkozásunk, készítettünk fotós 
és videós anyagokat is. Természetesen van 
még hova fejlődnünk, de így is elégedett 
voltam a mostani teljesítményünkkel.
A videót a YouTube-on több mint ezren 
nézték meg, a Facebook-os organikus el-
érése több mint háromezer volt. A fotóké 
még ennél is több volt – nyolcezer em-
bert ért el, ráadásul tizennyolcezer kat-
tintás érkezett rájuk.
Azóta voltunk az Agykutatás hetén, a 
Bio-Fiz felezőn, a Matekos felezőn és a 
Mentorkiránduláson. A továbbiakban is 
tervezünk részt venni hasonló közéleti 
eseményeken a tájékoztatás és szórakoz-
tatás jegyében.
Van egy új nagyobb projektem, amit ja-
nuárban kezdtem – tanszéki promóciós 
videókat forgatunk. Azzal a céllal vágtam 
bele, hogy a felvételiző diákok számára 
bemutatom, hogy a természettudományok 
milyen sokrétűek is. Például bioszon 
nem csak bolyhos kisnyulak simogatása 
van, és nem csak a SOTE-n lehet gene-
tikát tanulni, földrajzon nem csak egy 
szerencsétlen földgömböt pörgetnek órák 
hosszat… Mostanra már elkészült három 
videó és csak a tanszékvezetők jóváha-
gyására várunk, s amint ezek megvannak 
azonnal publikáljuk őket.

Nyomtatott Nyúzok

Többnyire mindegyik rendben ki lett szál-
lítva (az ettől elérő esetről bővebben az idei 
első és a második beszámolómban olvas-
hatsz). Ebben a félévben kétszer fordul(t) 
elő, hogy az újságok nem szerdán jelentek 
meg, és ez mindkét alkalommal annak volt 
köszönhető, hogy a hétfői nap munkaszü-
neti nap volt (húsvét és május 1.).
Az átlagos Nyúzoktól eltérően a Gólya-
számot 1300 példányszámban rendeltük 
meg, vittem magammal mindig egy-egy 
adagot, amikor lementem egy gólyatábor-
ba; a többit beiratkozásokkor osztottuk ki.

Egyéb

Részt vettem a szeptember 16-i Gólya-
hajó szervezésében, az arculatért felel-
tem és a marketingben segédkeztem.
A Zing hamburgerezővel kötöttünk egy meg-
állapodást, miszerint írunk róluk egy Hely-
vektort és cserébe kapunk 20 hamburgert,  

ami az Alapítvány használt fel később pro-
móciós célokra.
A Mentorkisokos dizájnját én csináltam 
és én is tördeltem.
Összességében jónak értékelem az évet, 
úgy éreztem, hogy fejlődtünk, haladunk 
valamerre – konstans növekedés van a 
minőség terén. A kari könyvtárral és az 
oktatókkal szorosabbra fűztük a kapcso-
latot, előbbi rendszeresen küldd már szá-
munkra híreket, utóbbiak pedig most már 
nem csak Közéleti rovatban publikálnak.

Korábbi beszámolóim:

2016.05.09.-2016.09.09.
2016.09.10.-2016.11.12.
2016.11.13.-2017.01.04.
2017.01.05.-2017.03.04.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámo-
lómat, bármilyen kérdésed vagy észre-
vételed van a lentebbi elérhetőségeken 
megtalálsz!

László Lívia
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

livialaszlo97@gmail.com

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-09/foszerkeszto_beaszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-11/foszerkeszto_beaszamolo2.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/foszerkeszto_beszamolo3.pdf


IDŐRENDI BONTÁS
július 5-8. – EHÖK vezetőképző
augusztus 22-24. – Bódvarákó, Geo-Bio Gólyatábor
augusztus 29. – Csillebérc, Kémia Gólyatábor
szeptember 1-3. – Telkibánya, Fizika Gólyatábor
szeptember 9. – Szolnok, Tanári napok
szeptember 9. – Nyúzos meeting
szeptember 9-11. – 53. félévfolyam 1. szám szerkesztése
szeptember 14. – 53. félévfolyam 1. szám megjelenése
szeptember 16-18. – 53. félévfolyam 2. szám szerkesztése
szeptember 21. – 53. félévfolyam 2. szám megjelenése, online
szeptember 23-25. – 53. félévfolyam 3. szám szerkesztése
szeptember 28. – 53. félévfolyam 3. szám megjelenése, nyomtatott
október 1-3. – 53. félévfolyam 4. szám szerkesztése
október 6. – 53. félévfolyam 4. szám megjelenése, nyomtatott
október 8-10. – 53. félévfolyam 5. szám szerkesztése
október 13. – 53. félévfolyam 5. szám megjelenése, online
október 14. – ELTE Press Akadémia
október 15-17. – 53. félévfolyam 6. szám szerkesztése
október 20. – 53. félévfolyam 6. szám megjelenése, online
október 22-24. – 53. félévfolyam 7. szám szerkesztése
október 27. – 53. félévfolyam 7. szám megjelenése, nyomtatott
október 29-november 1. – 53. félévfolyam 8. szám szerkesztése
november 4-6. –  53. félévfolyam 8. szám szerkesztése
november 9. – 53. félévfolyam 8. szám megjelenése, online
november 11-13. – 53. félévfolyam 9. szám szerkesztése
november 16. – 53. félévfolyam 9. szám megjelenése, nyomtatott
november 18-20. – 53. félévfolyam 10. szám szerkesztése
november 23. – 53. félévfolyam 10. szám megjelenése, online
november 25-27. – 53. félévfolyam 11. szám szerkesztése
november 30. – 53. félévfolyam 11. szám megjelenése, nyomtatott
december 2-4. – 53. félévfolyam 12. szám szerkesztése
december. 7. – 53. félévfolyam 12. szám megjelenése, online
január 5. – küldöttgyűlés
február 7. – tisztségviselői ülés
február 10-12. – Királyrét, tisztségviselői hétvége
február 15. – tördelés oktatás
február 16. – Überfúzió
február 17-19. – 54. félévfolyam, 1. szám szerkesztése
február 21. – küldöttgyűlés
február 22. – 54. félévfolyam 1. szám megjelenése
február 29. – mentorkisokos szerkesztése
március 3-5. – 54. félévfolyam 2. szám szerkesztése
március 7. – küldöttgyűlés
március 8. – 54. félévfolyam 2. szám megjelenése
március 17-19. – 54. félévfolyam, 3. szám szerkesztése
március 22. – 54. félévfolyam 3. szám megjelenése
április 1-2. – 54. félévfolyam, 4. szám szerkesztése
április 4. – küldöttgyűlés
április 5. – 54. félévfolyam 4. szám megjelenése
április 14-16. – 54. félévfolyam, 5. szám szerkesztése
április 20. – 54. félévfolyam 5. szám megjelenése
április 21-22. – HÖOK vezetőképző
április 28-… – 54. félévfolyam, 6. szám szerkesztése


