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ELTE TTK HÖK

A  vizsgaidőszak  viszonylag  nyugisan  telt  kommunikációs  szempontból.  Az  álló  vizet  egyedül  Zuckerberg  cégének 
módosításai zavarják meg. A Facebook ugyanis olyan szabályzat és így rendszerszintű változásokat eszközöl, amik nem 
festenek fényes jövőt nekünk sem. Az alap koncepciója a módosításnak az, hogy sokkal személyesebbé kívánja tenni az 
egyén  hírfolyamát.  Azaz,  minél  több  poszt  az  ismerőseinktől  és  barátainktól,  és  annál  kevesebb  az  általunk  követett 
oldalaktól.  Állítólag  az  is  alacsonyabb  besorolást  kap,  ha  megosztunk  mi  magunk  egy  oldal  posztot,  mint  az  ha  saját 
képet töltünk fel. 
Ennek  az  egésznek  az  oka  az  álhírek  elszaporodása  és  azok  vírusszerű  terjedése.  A  tavalyi  év  végén  vezették  be  pár 
kisebb országban,  az  oldalak  elérési  statisztikájára  komoly  negatív  hatással  volt,  így  a  TTK HÖK oldalára  is,  és  annak 
még  alapjáraton  is  kevés  az  elérése,  a  hallgatói  létszámhoz  képest  is.  Nem  vagyok,  olyan  helyzetben,  hogy  erről  a 
hosszas véleményt formáljak. Ez egy akadály, amit mindenképp le kell küzdeni a választásokig. Természetesen vannak 
ötleteim,  sőt  egy  kiforrott  koncepcióm  is,  a  fejemben.  Ettől  függetlenül  várok  mindenkit  a  fogadóórámban,  emailben, 
Facebookon, Slacken, akit érdekel a téma, szükség esetén a tárgyalóba egy nagyobb összejövetelre. Nyitott vagyok az új 
és innovatív megoldásokra, illetve többek között utódot is keresek. 
 
Sikeresen átálltunk az új logok használatára, bár meglepődtem volna, ha itt komoly akadályba ütközünk… Hátra maradt 
még a honlap menürendszerének frissítése. Egy ‘a kevesebb több’ is a szemlélettel vágtam bele a projektbe. Szóval az 
alap  koncepció,  hogy  a  menüt  letakarítom és  a  hallgatói  léthez  esszenciális  szükségletű  információk  lesznek  előtérbe 
helyezve.  A  kihívás,  hogy  a  végtelen  adatunk  ettől  függetlenül  ‘ne  vesszen  el’,  maradjon  elérhető,  de  egy  logikusabb, 
átláthatóbb lépcső vezessen el a jegyzőkönyvektől, az ellenőrzések eredményein át az aktuális gazdasági helyzetig. 
 
A Tétékás GT oldala is sikeresen elstartolt,  bár a létrejöttében oroszlán részt a főszerkesztő úr és az informatikus úr 
vállalt.
 
Az Educatio és a Nyílt nap szervezésében és technikai lebonyolításában sajnos nem tudtam aktív szerepet vállalni, azt a 
minimálisat, ami a népszerűsítés volt, viszont beleraktam. Továbbá egyéb feladatokban igyekeztem az elnök kisasszony 
keze alá dolgozni, amennyiben szükség és igény volt rá. 
 
A  megkeresésekre  válaszoltam  és  kézben  tartottam,  de  még  így  is  becsúsznak  hibák.  A  véradás  például  egy  ilyen 
visszatérő gond, hiába mondjuk kit keressenek, hova írjanak, mégis csak az épp az Északi Haliban dolgozókkal pörölnek a 
hirdetés elmaradása miatt. 
 
Köszönöm, hogy olvastátok a beszámolómat.
Budapest, 2018.02.10.


