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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Szöveges beszámoló: 

 

Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak az idei gólyatábor kommunikációjáról szólt 

számomra, s bár időrendi bontással ez alkalommal nem tudok szolgálni, igyekszem sorban 

felidézni, milyen teendőim voltak ezzel kapcsolatban. 

Mindennek alfája és ómegája a Facebook-esemény volt, ám ezt megelőzték előkészületek 

a különböző oldalakon. Frissítettem a ’TéTéKás GT’ névjegyét, leírását és impresszumát. 

Létrehoztam a ’TéTéKás GT 2019 All’ csoportot (mindjárt kétszer is) – ez volt a fő belső 

kommunikációs csatornánk a tábort megelőzően és azalatt. Ezek után július 16-án elindult 

az esemény, amelynek kommunikációs stratégiája már egy hónappal előtte centire ki volt 

számolva, és ezt a tervet sikerült megvalósítani, helyenként némi improvizációval. Továbbá 

én fogalmaztam az üdvözlő e-maileket, a Neptun-üzenet szövegét, természetesen mindegyik 

bejegyzést, az esemény leírását, pár szöveget a honlapra, a regisztrációt visszaigazoló e-

mailt, és én készítettem el a vendégeknek és oktatóknak szánt meghívókat. Ezek mellett egy 

alkalommal részt vettem Bokodi Eszterrel a csapatvezetők beszélgetésén, és az augusztus 

19-én és 20-án tartott előkészületen a Campuson. 

De lássuk is a lényeget: számszerűsítve 18200+ elért ember, 3300+ oldalmegtekintés, 

524 válasz, amelyből 325 ’ott leszek’ és 168 jegyvásárlási hivatkozás-kattintás a leírásban 

jelölt linkről. A válaszokat illetően a tavalyi szám volt a cél (533), ám ezt elérni óriási siker 

lett volna annak tekintetében, hogy mennyien kikoptak a szervezésből erre az évre, vagy 

csak elvesztették az érdeklődésüket az új helyszínre került tábor miatt. Továbbá tudjuk, 

hogy a felvett hallgatók száma is erősen csökken, így a 9 fő mínusz a tavalyihoz képest is 

elég szép szám. A posztok átlag kedvelése 46,6 volt, és ha figyelembe vesszük, mennyi 

került ki (54), szintén igencsak jó teljesítmény. A ponthatárok kihirdetését megelőző 

posztokon a reakciók természetesen a szervezőktől származtak, ám ezt fokozatosan átvették 

a gólyák. Az esemény mellett pedig a tábor honlapja is igen rendezett volt, köszönhetően 

Szabó Áronnak, így ott is minden lényeges információt elértek a gólyák. Nagyon jó ötletet 

mailto:kommunikacio@ttkhok.elte.hu


 

 

adott még szerencsére az esemény lényeges pillanatai előtt Varga Marcell, így a minden 

bejegyzést lezáró hashtag-sorok által még könnyebben találhattak az eseményre a gólyák. 

Ezt segítette az is, hogy a tábort a legfőbb közösségi oldalon a Kar hivatalos oldala is felvette 

a naptárába. Volt két célzott sorozat is az esemény során, az egyik a ’Más, mint a többi’, a 

másik pedig a ’Team Showdown’. Kijelenthető, hogy ezek nagy sikerrel zártak, az első 48,8-

as kedvelésátlaggal, utóbbinál pedig 76,2 volt ugyanez a szám – és ezek közül került ki a 3 

legnépszerűbb bejegyzés (sötétkék, barna és rózsaszín bemutatkozás). Ez úton köszönöm 

meg az első sorozathoz való közreműködést Balga Gábor, Barcza Bónis, Csontos Kata, Péli 

Noémi, Vajdovich Noémi, Vigh Patricia, Nagy Fruzsi, Józsa Kornél, Takács Németh Csilla 

és Takács Roxána számára. Korábbi eseményekben ennyi bejegyzésre, valamint ekkora 

aktivitásra sosem volt példa, és egyik korábbi sem tudta megközelíteni az ideit. 

Három alapelv mentén alkottam meg az eseményt. Az első az volt, hogy a gólyáknak 

érezniük kell, mekkora munka van a tábor mögött. Tudniuk kell, hogy csak értük csináljuk, 

hogy értük állítjuk fel a mentorrendszert minden évben, hogy már január óta készülünk erre, 

hogy rengeteg munkaóra van belefektetve a táborba csak azért, hogy ők életük élményével 

távozzanak onnan. Ezért csináltunk többek közt teaser videót, rengeteg posztban kiemeltük 

ezt, és egy podcastet is felvettünk, aminek szintén ez volt a témája (amit 189-szer hallgattak 

meg). Volt tervben egy másik videó is, és ezért járkáltam körbe a telefonommal különböző 

eseményeken – azonban ezt azért nem láthattátok viszont, mert nem érte el a kívánt hatást, 

nem lett olyan jó, amit érdemes lett volna kirakni. A ’Más, mint a többi’ sorozatot is a fent 

említett cél vezérelte – emberközelivé szerettem volna tenni a tábort, még úgy is, hogy sok 

gólyát a sátortábor gondolata egyből elriaszt. 

A második, hogy értesülniük kell minden fontos információról a tábort és az egyetemet 

illetően: szervező szemmel számotokra lehet, hogy helyenként túl unalmasnak és önmagát 

ismétlőnek tűnt az esemény, de erre azért volt szükség, mert mindig van olyan ember, aki 

később csatlakozik be a körforgásba, és minden eshetőségre fel szerettem volna készülni, 

hogy egy olyan ember se legyen, aki elszalaszt valamilyen lényegi információt – ezért volt 

kint többször, hogy ’mit hozz magaddal’ szöveg, a podcast, hasonló tartalmú posztok illetve 

a jelentkezési felület. Továbbá kikerült a kollégiumi jelentkezés, a mentor.elte.hu, a szakos 

oldalak és csoportok, illetve minden további elengedhetetlen infó a táborhoz – és az előző 

két bekezdésben taglalt intézkedések mindegyike egy célt szolgált: hogy minél több gólya 

vegyen részt a táborban. 

Mint mondtam, igyekeztem, hogy minden bejegyzés új információt hordozzon, de egy 

ilyen rendezvény előtt nyilván kellenek hype-posztok is, mint például a ’kommentben írd le 

a kedvenc zenéd’ vagy a kertmozihoz filmeket bekérős bejegyzés, vagy a nyereményjáték. 

Ahogy említettem, a legtöbb poszt el volt tervezve, de nyilván volt, mikor improvizálnom 

kellett - a szerverhibás posztot például egy ausztriai nemzeti park kellős közepén gépeltem 

le, miközben (jól megérdemelt?) nyaralásomat töltöttem. Továbbá igyekeztem minden 

egyes esetben másképp megfogalmazni ugyanazt az üzenetet: hogy ’gyere, mert jó lesz!’ 



 

 

A legbüszkébb a Team Showdown-ra vagyok, hiszen mindenki tudja, mi történt pár 

nappal a tábor előtt, és még így is sikerült véghez vinni az előre eltervezett formában, amely 

a történtek tekintetében óriási teljesítmény, és ez úton köszönöm meg a rugalmasságot az 

összes csapatnak, akinek az utolsó pillanatban változtatnia kellett emiatt. Összefoglalva ez 

volt a gólyatábor kommunikációja: egy egész nyáron átívelő napi teendő, amit kifejezetten 

élveztem. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Gyöngyös, 2019. 09. 15. 


