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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Bevezető 

 A tél (gyaníthatóan javarészt a vizsgaidőszak miatt) kicsit üresebb volt, ez meg is 

látszott fő tevékenységemen, a TTK HÖK Facebook és Instagram profiljának aktivitásában 

(leginkább annak hiányában). Visszatekintve, ősszel nem vettem olyan komolyan a 

feladatot, mint lehetett volna, és mint kellett volna: az elmúlt időben pedig bebizonyosodott, 

hogy sokkal könnyebb és élvezetesebb is a munka olyan esetben, ha egy megbízható és 

szilárd rendszer van kiépítve – illetve külső szemlélőnek is egyenletesnek, szervezettnek és 

konzekvensnek hat. Konkretizálva: több bejegyzés, több információval, jobb idősávokban. 

Elkezdtem figyelni 8 közösségi oldal és 2 honlap tevékenységeit (HÖOK, EHÖK, 

ELTE, ELTE Természettudományi Kar, ELTE Online, ELTE Alumni, BEAC, TéTéKás Nyúz, 

illetve az elte.hu és a ttk.elte.hu), és a mi szempontunkból érdekes tartalmakat becsatornázni 

az oldalunkra. Szabó Noémi, a TTK hivatalos közösségi oldalainak kezelője a megbeszéltek 

szerint március közepétől továbbítja nekem az ELTE médiafigyelését is, így még egy 

forrásból tudok tartalmat közvetíteni, amennyiben találok releváns cikkeket az említések 

között. Ugyanezen egyeztetés keretein belül hozzáférést kaptam a TTK hivatalos Facebook 

és Instagram-profiljához is, de posztolásra még nem használtam a felületet – elképzelhető, 

hogy erre egyáltalán nem is kerül sor. Illetve a webmailben, illetve a privát üzenetben kapott 

hirdetési kéréseket továbbra is teljesítem, amennyiben beleillik az oldal profiljába. Az 

elmúlt időszakban jó pár cikket olvastam az algoritmus működéséről, az ún. Facebook Zero 

változtatásról (2018) illetve tőkeráfordítás nélküli hirdetési technikákról, tippekről. 

Kisebbfajta ráncfelvarrást vittem véghez az oldalon: hosszabb szöveget írtam a névjegyhez 

és a leíráshoz, frissítettem a nyitvatartást és egyéb adatokat. Ismét felfedeztem magamnak a 

’bejegyzés időzítése’ opciót, és a fent említett hírek, információk és hirdetési kérések 

beütemezésével felállt egy olyan rendszer, amelyben a posztok szervezett sorrendben 

kerülnek ki az oldalra egymás után ( általában napi 2, sűrűbb napokon a 3 vagy a 4 is 

előfordul). Mindig van „talonban” 3-5 poszt a következő napokra (ezért is esik meg néha, 

hogy a kért posztok néha pár nappal később jelennek meg – ez a fontossági miatti súlyozás 

folytán van). Így az információáramlás folytonossága nem függ attól, hogy éppen mikor 
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érek rá posztolni, és kívülről is szervezettebbnek, egyenletesebbnek hat a kommunikáció. 

Ezek mellett igyekszem mellőzni a szöveg nélküli megosztásokat (az egyik legtöbbet 

említett észrevétel volt), és lehetőség szerint lényegi információt közlök a posztok 

szövegeiben, hogy még érdekesebbé tegyem. Vannak sűrűbb és ritkább periódusok is, mikor 

az említett oldalakon sincs sok bejegyzés, illetve kérések sem érkeznek – előfordul egy-két 

napnyi szünet vagy csupán napi 1 bejegyzés. 

Na de milyen eredményekkel jártak a változtatások? Aki nem szereti a statisztikákat, 

az ezen bekezdésen nyugodt szívvel továbbgörgethet, pár számadattal is alátámasztanám a 

törekvéseimet. Az előző időszakban naponta átlag 2,1 bejegyzést posztoltam, melyek 

átlagos elérése 911 ember volt. A rekordot a pí-napos poszt jelentette, ugyanis azt nemcsak 

a Kar, de több külsős oldal is megosztotta, így egészen 8900 ember értesült a Fizika 

Szakterület akciójáról, illetve több, mint 2600 aktivitást számlált a poszt (mondanom sem 

kell, hogy sem előtte, sem utána nem volt ilyen alkalom, még a közelében sem). A posztokon 

átlagosan 98 aktivitás volt, de az átlag elfedi a szélsőségeket; összességében a fontosabb 

üzenetek kivétel nélkül eljutnak a legtöbb hallgatóhoz. Két teljes évre visszamenőleg 

visszakerestem a bejegyzéseket és megvizsgáltam az eléréseket, aktivitásokat: ezek alapján 

600 ember elérését határoztam meg alsó korlátnak. Az előző évek adatai alapján igen magas 

léc, és az elmúlt időszakban a bejegyzések 70%-a lépte túl ezt a minimumot. A bejegyzések 

elérése persze az algoritmus működése miatt függ a témától is. Példának okáért egy nem 

TTK HÖK-ös esemény felső határa 3-400 ember, viszont ezek nem relevánsak annyira, 

hogy szakterületi oldalon/csoportban osszam meg őket (ez részben arra is magyarázat, hogy 

miért csak 70% éri el a minimumot: vannak olyan tartalmak, amikkel „nem lehet mit 

kezdeni”). Ezzel ellentétben az ösztöndíj-kiírások, vagy a választások posztjai azonnal 

megjelennek a legtöbb embernek és ún. „rásegítés” nélkül is 1-2000 embert képesek elérni. 

Amelyik bejegyzés a csoportokba is kikerül, az instant képes eljutni akár 2500-2800 

emberhez (az abszolút rekord a Kar Kiváló Oktatója volt – 3900 ember). A képviselő- és 

elnökválasztás posztjai rendre 1200 felett teljesítenek, ami nagyon pozitív eredmény. 

Természetesen több eszközzel is tudok élni a bejegyzések terjesztését illetően; fontossági 

sorrendet állítok fel köztük. Van olyan tartalom, ami csak a főoldalra megy ki, van, amelyet 

érdemesnek érzek szakterületi oldalakkal kiposztolni, a legfontosabb információk pedig (pl. 

választások, Kar Kiváló Oktatója kérdőív, nagyobb események) minden szakos csoportba 

bekerülnek 2016-ig visszamenőleg (tanárin 2014). Ezeken felül megvizsgáltam, mely 

idősávokban tudom kiaknázni a legtöbb embert, és ezek szerint posztolok. 

 

Időrendi bontás: 

 Február 13. – Földes SzaCs 

 Február 14. – Gólyatábori szervezői meeting 



 

 

 Február 16. – Tisztségviselői nap 

 Február 25. – Gólyatábori szervezői meeting 

 Február 26. – Földes Felező szervezői meeting 

 Február 27. – Mentorcsoport ülés 

 Február 27. – EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés /kihagyva/ 

 Február 28. – ELTE Press Akadémia 

 Március 1. – Tisztségviselői ülés /kihagyva/ 

 Március 4. – Nyílt gólyatábori ötletelő meeting 

 Március 4. – Mentorképzési alkalom 

 Március 9. – Mentorrendszer játéknap /kihagyva/ 

 Március 5. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 Március 14. – Mentorképzési alkalom 

 Március 15. – Földes mentorkirándulás 

 Március 18. – Gólyatábori szervezői meeting 

 Március 19. – Egyeztetés Szabó Noémivel (A TTK közösségimédia-kezelője) 

 Március 20. – Egyeztetés Kovács Zoltánnal 

 Március 20. – Egyeztetés Körtefái Dórával 

 Március 21. – Überfúzió 

 Március 23. – Mentorkirándulás /kihagyva/ 

 Március 25. – Tisztségviselői ülés: egyeztetés a szacskókkal 

 Március 29. – Földes Felező 

 Március 30. – Mentorrendszer játéknap 

 Április 1. – Gólyatábori szervezői meeting 

 Április 16. - EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

 

Szöveges beszámoló: 

 Az elmúlt időszakban a vezetésemmel megszerveztük a Földes Felezőt, amely nagyon 

kevés idő alatt, nagyon kevés emberi erőforrással sikerült jóra, úgyhogy elégedettek voltunk 

vele. Március 4-én nyílt gólyatábori ötletelést tartottunk a főszervezőkkel, ami véleményem 

szerint pozitívan sikerült. Részt veszek az idei mentorrendszerben is, és habár nem volt 

kötelező, jobbnak láttam elmenni pár képzési alkalomra, hogy felfrissítsem a tudásom – ez 

meg is látszott a teszten, sokkal jobban sikerült, mint tavaly. A mentorrendszer csoportjában 

több poszttal is népszerűsítettem a képviselőválasztást, illetve írtam nagyobb hangvételű 



 

 

posztokat, hogy miért érdemes jelentkezni – itt is megemlítve az új névjegyet, ami 

tartalmazza a fontos információkat. Egyeztettem a szakterületi felületek használatáról az 

összes szakterületi koordinátorral, egy helyütt kissé meglepő eredménnyel. Az elmúlt 

időszakban a gólyatábori ötletelés, a Földes Felező, az Überfúzió eseményét vittem végig, 

az 5vös5km és képviselő- és elnökválasztás kommunikációja folyamatban van. Az EHÖK 

Kommunikációs Bizottsággal tevékenyen részt veszek a HÖK Nap szervezésében. Az 

ünnepek és a tavaszi szünet után az egri FiFöMa OTDK-n vettem részt, inaktivitásom ebből 

fakadt, de megpróbálok visszarázódni a rendes kerékvágásba.  

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Eger, 2019. 04. 27. 


