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Az elmúlt néhány hónap alatt rengeteg minden történt a Nyúzzal, az alábbi sorokban megpróbálom egy
kicsit összeszedni mindezeket a fejleményeket.
Májusban, az alakuló küldöttgyűlésen azzal a fő céllal pályáztam erre a ciklusra, hogy önálló lábra
állítsam a TéTéKás Nyúzt, hogy ne nettó veszteség legyen a lap léte, hiszen láttam, hogy mi történik a
többi kari magazinnal. Sokuk már csak online működik, vagy nagyon kevés példányszámban, nagyon
ritkán
megjelenve.
Tudtam, hogy addig kell lépnünk és hirdetőket keresnünk, amig elmondhatjuk magunkról, hogy mi
vagyunk Magyarország legnagyobb példányszámban megjelenő egyetemi lapja, hiszen ez egy nagyon
előnyös és jól csengő referencia lehet, de az elmúlt években valamiért egyáltalán nem használtuk ki.
(Őszintén szólva, nem is értem, hogy miért nem)
Nem sokkal ezután a bizonyos alakuló küldöttgyűlés után, jött a hír, hogy a az ELTE TTK Hallgatói
Alapítvány nagyon nehéz helyzetben van, hatalmas adósságok gyülemlettek fel. Igazából az első erre
utaló jel az volt, hogy a nyomda, akikkel akkor dolgoztunk, elkezdett e-mailekkel és telefonhívásokkal
bombázni 400ezer Forintos adósságokról beszélve. (Természetesen ez a 400 ezer Forint csak a nyomdai
adósságokra vonatkozik)
Ekkor arra gondoltam, hogy na szép, azt írtam a pályázatomban, hogy ez a probléma nagy
valószínűséggel csak néhány év múlva fog érinteni minket. Sajnos tévedtem. Néhány héttel a
küldöttgyűlés után már egyáltalán nem volt biztos, hogy ebben a félévben lesz TéTéKás Nyúz. Az egész
nyár egyik kétségbeesésből a másikba eséssel telt, voltak olyan napok, amikor teljesen reménytelennek
tűnt a helyzet, aztán egy másik, jobb hír hatására pedig ismét csak elkezdtem bizakodni.
A félév kezdete előtti egy-két hétben már biztos volt, hogy egyelőre nem lesz nyomtatott Nyúz, így
elkezdtem dolgozni egy online struktúrán. Ezzel kapcsolatban Blankó Miklóstól, az ELTE Online
főszerkesztőjétől kértem segítséget, hiszen ők már elég jártasok az online egyetemi újságírásban.
Hogy sikerüljön átalakítani a nyomtatott struktúrát online-ra, meg kellett változtatni a munkarendet,
meg kellett reformálni a kifizetéseket, és természetesen felpörgetni a Facebook oldalt, nem is beszélve
a honlapról.

Az új munkarend
A TéTéKás Nyúz nyomtatott változata kéthetente jelent meg, tehát az íróknak minden második hétre
kellett megírniuk a cikkeket. Természetesen lehetséges lett volna, ha megtartjuk ugyanezt a rendet az
online struktúrára is, ám nem lett volna túl célszerű, hiszen ha már online vagyunk, használjuk ki azt,

hogy nem kell várnunk a nyomdai megjelenésre. Akkor publikáljuk a cikkeket, amikor akarjuk, így
biztosítva, hogy a lehető legfrissebb kontentet szolgáltathassuk.
Mint már említettem, a cikkeknek ezúttal nem kéthetente kell megérkezniük. Először fontos tisztázni,
hogy pontosan milyen re ndszer szerint publikáljuk a cikkeket. Minden napnak megvannak a saját
rovatai. Hétfőn és kedden 2 cikk kerül ki, szerdán egyik héten 1, másik héten 2, csütörtökön és
pénteken pedig 1-1 cikk kerül ki.
Természetesen, ha van valami fontosabb közéleti történés ami nem várhat, esetleg publikálnunk kell
egy esemény fotóit, azok bármikor kimehetnek.
Az íróknak szombat éjfélre, illetve kedd éjfélre kell beküldeniük a cikkeket a rovatvezetőknek. (A
rovatvezetők szerepéről később még írok)
A szombatra érkező cikkek hétfőn, kedden illetve szerdán kerülnek ki, a kedd éjfélre érkező cikkek
pedig csütörtökön és pénteken. Az olvasószerkesztők is hasonló rendben dolgoznak. A szombat éjfélre
érkező cikkeket az olvasószerkesztők szerda este tízig javítják ki, a keddi cikkeket pedig szerda éjfélig.
Jól láthatjuk, hogy sikerült jelentősen lecsökkenteni a cikkek írása illetve publikálása között eltelt időt.

Az Online jelenlét előnyei
Első hallásra rettenetesen borzalmasan hangzik, hogy a Nyúz immár félig online (erről majd később,
hogy pontosan miért félig), de szerencsére az online Nyúznak is rengeteg előnye van. Elsősorban,
kevesebb a korlátozás. Már nem kell figyelnünk a maximum karakterszámokra, hiszen online nem kell
beleférnünk 20 oldalra. A cikkekhez ezentúl színes képeket is használhatunk, nem is beszélve a
YouTube videók beágyazhatóságáról, ami a Zenesarok felélesztését nyújtotta, illetve természetesen a
többi rovatot is sikerült velük feldobni.
Így, hogy napi több cikk megy ki, sokkal inkább olyan magazin benyomását keltjük, ami él.
Megnövekedett a Facebook oldal aktivitása, láthatólag több kattintás érkezik a honlapra, többen
olvassák a cikkeket.

A rovatvezetőkről
A rovatvezető szerep a nyomtatott Nyúz esetében nem igazán volt fontos, nem volt jelentősebb szerepe
ennek a munkakörnek. Ám most ELTE Online-os mintára sikerült elég hasznossá tenni őket. A cikkírók
immár a rovatvezetőknek küldik el a cikkeket, akik feltöltik őket az erre fenntartott Google Drive
mappába, ahonnan az olvasószerkesztők le tudják tölteni, majd kijavítani a cikkeket. Ezután a
rovatvezetők ismét ellenőrzik a cikkeket. (Mindhárom rovatvezető egykor olvasószerkesztő volt) A
kijavított cikkeket formailag felkészítik az online publikálásra, képeket keresnek hozzájuk, majd
posztolják őket a Nyúz honlapra, illetve a Facebookra.

Őszintén szólva, számomra elég nagy segítség a jelenlétük, kevesebb csip-csup dologgal kell
foglalkoznom, és több idő jut a valódi, hasznosabb munkára.

A megújult honlap
Az online átálláshoz fontos volt egy olyan Nyúz honlap elkészítése, ami alkalmas a napi látogatásra, és
nem úgy néz ki, mint amit csak azért tartanak, hogy elmondhassuk magunkról, hogy online is jelen
vagyunk.
Ebben szerencsére segítséget kaptam Égerházi Bálinttól és természetesen Szabó Árontól (utólag is
köszi). Sikerült bevezetnünk egy használható kommentrendszert, interaktívabbá és kicsit
látványosabbá tettük az egészet, tehát már tényleg úgy néz ki, mint egy napi rendszerességgel olvasható
portál.

Fotózás – Videózás
Vígvári Cseperke rengeteg HÖK-ös, mentoros eseményen jelen volt a nyáron, nem is beszélve a
gólyatáborról. Sikerült fotókat publikálnunk a LEN-ről, a Mentortáborról, a TéTéKás GT-ről, az őszi
5vös5-ről.
Új fotósunk, Szabó Petra pedig jelen volt az ELTE Sport7-en, Dózsa Zoltán, új videósunk pedig a Kutatók
Éjszakán videózott.

A Nyúz jövője – hirdetések
A jelenlegi álláspont szerint a TéTéKás Nyúz havonta fog megjelenni nyomtatásban, 600
példányszámban, miközben a munka hónap közben ugyanúgy folyik az online téren, mint most. A
nyomtatott Nyúz cikkeit az online publikált cikkek fogják alkotni (1-2 kivétellel).
Köszönöm a segítséget Mekker Julcsinak és Bíró Máténak, hogy segítettek hirdetőket találni. A
kitervelt konstrukció szerint egy cégtől egy Nyúzos megjelenésért elkérnénk a nyomdai költséget, ez
körül-belül 100 ezer HUF. Ezért cserébe az adott lapszámban megjelenhetnek a hátlapon, a címlapon,
illetve belül is, egy cikk formájában, de ez már csak rajtuk múlik. Emellett az Alapítvány hirdetési
felületet biztosít nekik plakátok formájában is a campus területén.
Hirdetésekkel kapcsolatban írtam a McDonaldsnak, a TTK HÖK-öt megkereső kocsmasportos cégnek,
illetve ugyanígy a HÖK-öt megkereső sítáboros cégnek. Ezek a tárgyalások még folyamatban vannak.

Egyebek
TéTéKás Nyúz szerkesztéségéhez idén több mint 15 új hallgató csatlakozott. A tavalyi 3 főhöz képest
szerintem ez hatalmas fejlődés. Mindannyian a gólyacsoportokba kitett posztokból értesültek a
Nyúzról, a Szacskóknak pedig köszönöm a posztolási lehetőséget.

Az új szerkesztők nagyon lelkesek, nagy valószínűséggel nem lesz probléma a cikkek számával a
továbbiakban sem. Rengeteg új fotós jött, illetve egy videós srác is, aki, mint már említettem a Kutatók
Éjszakájáról már videózott is.
A szerkesztőségi kommunikációra már 100%-ban a Slacket használjuk, a fontosabb információkról
pedig emailben is értesülnek a szerkesztők.
Felmerült, hogy a fizetések egy kicsit el vannak rugaszkodva, ezzel kapcsolatban mindent megteszek,
hogy megfeleljek az elvárásoknak és kitaláljak valamit amit a szerkesztők és a HÖK is elfogadhatónak
tartanak.
Ismét probléma lett, hogy kevés a tudományos cikk a Nyúzban (ezt én nem feltétlenül így látom). Ettől
függetlenül, ahogy a legutóbbi tisztségviselői-ülésen megbeszéltük, örömmel fogadom a Szacskók és
bárki segítségét, hogy felkérjük az oktatókat a Nyúzban való publikálásra, hogy visszatereljük az
„elkurvult” TéTéKás Nyúzt az Igaz útra.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm, ha bármi kérdésed van, nyugodtan keress az alábbi
elérhetőségeken.
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
0620/538-8261

