
ELTE TTK HÖK
Kommunikációs referens
Küldöttgyűlési beszámoló

Horváth Matilda

Időszak: 2022.09.05. - 2022.09.13.

Időrendi bontás
• 2022. 07. 16-19. Mentortábor

• 2022.09.05. Tisztség átvétele

• 2022.09.06. Egyeztetés Pádár Kitti Rendezvényszervező referenssel
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Beszámoló

Kommunikációs platformok
Online

Facebook

A Szakterületi koordinátorok segítségével az összes csoportot összekapcsoltam
az ELTE TTK HÖK Facebook oldalával, így a csoportokba való posztolás onnan
történik, nem pedig a személyes profilomról. Ezzel az oldal látogatottságát is
sikerült megnövelni. Sajnos az régi oldal törlésében nem történt előrelépés, de
folyamatosan dolgozom rajta, hogy valahogy felhívjam rá a Facebook figyelmét,
mostmár majdnem egy éve nem történt rajta új aktivítás, így látszik is rajta, hogy
inaktív.

Facebook posztok:

• 2022.07.22. Üdv a TTK-n!

• 2022.07.22. TéTéKás GT fotós, videós keresés

• 2022.07.22. Gólyatábor

• 2022.08.15. GT szervezői csoportkép

• 2022.08.17. Új borítókép

• 2022.08.18. Energiaárak növekedése hivatalos közlemény

• 2022.08.20. TéTéKás GT 2022 AFTERPARTY esemény

• 2022.08.25. Tanévkezdő adománygyűjtés (EHÖK)

• 2022.08.28. SHÜTI személyi segítő

• 2022.08.29. Fontos félévkezdő dátumok

• 2022.09.02. ELTE Eötvös Kiadó megosztás

• 2022.09.05. 2022 GT ÉRTÉKELŐ

• 2022.09.06. ETISZ (EHÖK)

• 2022.09.06. Változás a tanév rendjében! (EHÖK)
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• 2022.09.07. EHÖK "Adjuk le a szoctámot! - 2022.ősz" esemény

• 2022.09.08. 5vös 5km esemény

• 2022.09.10. Tanitsunk Magyarországért! program megosztása

• 2022.09.10. BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022 esemény

Instagram

Ez a platform az utóbbi években kevésbé volt használva, de idén nyáron újra ak-
tivizáltam, folyamatosan frissítem. Szeretnék neki adni majd egy arculatot, és
arra építeni a platformot, ez még attól függ, hogy a TTK HÖK Honlapjával végül
mi fog történni, hiszen érdemes lehet hasonlóra formálni a kettőt. Az itt látható
listában a storyban megosztott dolgok nem szerepelnek külön.

Instagram posztok:

• 2022.07.25. Üdv a TTK-n!

• 2022.07.30. Gólyatábor

• 2022.08.15. GT szervezői csoportkép

• 2022.08.25. Tanévkezdő adománygyűjtés (EHÖK)

• 2022.08.29. Fontos félévkezdő dátumok

• 2022.09.06. ETISZ (EHÖK)

• 2022.09.06. Változás a tanév rendjében! (EHÖK)

• 2022.09.06. 2022 GT ÉRTÉKELŐ

• 2022.09.08. 5vös 5km

• 2022.09.10. BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022

E-mail

Az összes beérkezett e-mailt elolvastam és azokkal kapcsolatos teendőimet elvé-
geztem. A már nem releváns levelezéseket archiváltam, a maradékot pedig map-
pákba rendszereztem.
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TikTok

Sem a közel, sem a távoli jövőben nem tervezek ezen a platformon jelenlétet az
ELTE TTK HÖK-nek. Véleményem szerint ennek akkor lenne létjogosultsága, ha
heti minimum 1 videó ki tudna menni, de mivel az ELTE TTK HÖK és a TéTéKás
Nyúz sem gyárt ennyi videós tartalmat és Aftermoviet ezért felesleges.

Offline

Faliújság

Az Északi épület faliújságjait felmértem és frissítettem, a Déli épületben ugyanez
a folyamat az szorgalmi időszak első hetében fog megtörténni. Emelett szeret-
nék új feliratokat gyártani rájuk és kidolgozni egy elhelyezési rendszert, ennek a
folyamatát elkezdtem. Mivel a két épület elég nagy egyben, így folyamatosan ta-
lálok újabb helyeket, amik nekünk vannak fenntartva. Kérlek, ha tudsz lenti listán
kívüli faliújságokat, akkor azt az elérhetőségeim egyikén jelezd nekem!

Számon tartott faliújságok:

• 3 db az Északi Hallgatói Iroda mellett

• 1-1 db a Q-ponttal szemben található büfé két oldalán

• 1 db a Matematika Múzeum felől a Kémia épületben

• 1 db a Déli Hallgatói Iroda mellett

Megbeszélések
Elkezdtem felvenni a kapcsolatot a Tisztségviselőkkel, elsősorban a Szakterületi
koordinátorokkal, majd a Rendezvényszervező referenssel és utána sorban a töb-
biekkel. Ennek még nem értem a végére, reményeim szerint szeptember végére
legkésőbb mindenkivel sikerül egyeztetnem.

Események
BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022

Az esemény promózása együtt folyik az Informatikai és a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Karral. Jelenleg az esemény frissítése megtörtént, a napokban fog
elkészülni hozzá a pontos kommunikációs terv.
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5vös 5km

Az esemény 2022.09.08 -án ment ki, ez kicsit későn van, de sajnos csak ekkorra
fixálódott le az összes információ és bólintottak rá a szervezők, hogy mehet.

Egyéb programok

Pádár Kitti Rendezvényszervező referenssel egyeztettem a legközelebbi progra-
mokat illetően, és az ezek kommunikálásához való előkészületeket megkezdtem.

Budapest, 2022.09.10
Horváth Matilda

Kommunikációs referens
kommunikacio@ttkhok.elte.hu
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