
 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 05. 13-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• április 08. – Nyúz szerkesztőségi megbeszélés 

• április 13. – Nyúz szerkesztőségi megbeszélés 

• április 21. – Fogadóóra 

• április 24. – Beszélgetés Juharos Eszterrel 

• április 27. – 29. – LEN 

• április 28. – Fogadóóra 

• május 05. – 5vös 5km Futóverseny 

• május 07. – Beszélgetés Kutas Domonkossal 

• május 08. – Beszélgetés Németh Friderikával 

• A fentieken kívül többször egyeztettem Jeges Viktorral is 

 

Szöveges beszámoló: 

Legnagyobb változás a Nyúz életében a főszerkesztőváltás volt. Egy ideje sajnos nem úgy haladt az 

újság, ahogy azt sokan szerették volna, szeptember óta nem is jelent meg lényegében semmi. Az egy 

hónap alatt, amit tisztségben töltöttem eddig, igyekeztem előkészíteni és belekezdeni a régen nagy 

hírnek örvendő kari lapnak a felélesztésébe. 

Balga Gábor megadta nekem a hozzáféréseket az Outlook-hoz, a Slack-hez és a TTK HÖK honlaphoz. 

Jeges Viktorral megbeszélve a csapattoborzásba még a megválasztásom előtt belekezdtem. Az előző 

Küldöttgyűlésen még nem tudtam pontos létszámmal szolgálni, de most büszkén kijelentem, hogy 

azóta 28 tagja van a Teams csoportunknak. Ezek közül vannak, akik kevés szabadidő miatt csak kis 

aktivitással lesznek jelen és olyanok is, akik csak szeptembertől fognak belekezdeni a munkába, de 

ettől függetlenül ezt egy sikernek könyvelem el, ebből már lehet építkezni. Van három fotósunk, egy 

videósunk, egy grafikusunk és egy Instagrammal foglalkozó emberünk is a sok cikkíró és 

olvasószerkesztő mellett, szóval elég színes a csapat. Sőt van pár tag, akik szívesen megtanulnának 

tördelőszerkeszteni is, amire nagy szükség lesz a nyomtatott formában megjelenő számoknál. 

Azt is büszkén jelentem ki, hogy a TéTéKás Nyúz Instagram oldalnak megkétszereződött a követőinek 

a száma, sajnos még ez sem valami sok, de nem is állunk meg itt reményeim szerint. A pályázatomban 



is említett sokkal letisztultabb, rendszerezettebb feed megvalósításába belekezdtünk Horváth Matilda 

segítségével, akinek innen is nagyon köszönöm eddigi és további segítségét. 

A Facebook oldalra is kikerült már pár poszt, például egy visszatérős bejegyzés, a LEN képek pedig 

nagy népszerűségnek örvendtek. 

A honlap újítás is tervben volt ezalatt a hónap alatt, de betegség miatt el kellett napolnunk, sajnos 

azóta nem találtunk megfelelő időpontot, de minél hamarabb meg szeretném azt is csinálni. 

Mindkét szerkesztőségi megbeszélés jól sikerült, a csapat nagy része megjelent. Kicsit 

megismerkedtünk, felvázoltam a terveimet nekik, kikértem a véleményüket, együtt ötleteltünk és 

igyekeztem minden tudásomat bevetve bemutatni nekik az újság működését. 

Az 5vös 5km Futóversenyen már jelen voltak a fotósaim, és a LEN-en a videósom is, hogy minél több 

eseményről legyen a Nyúz által is megörökített, megosztott kontent. Ezek közül van, ami már kikerült 

a Facebook oldalra, a maradék pedig feltöltés alatt áll. 

Elkészült a grafikusunk által az új logónk (kettő féle is), amivel nagyon elégedett vagyok. Matricák is 

készültek belőle már a LEN-re, aminek civilfalujában mindhárom nap képviseltette magát a TéTéKás 

Nyúz. 

A cikkírásba is belekezdett a csapat, május 8-ig kértem be minél több cikket, egész sok be is érkezett, 

amiken az olvasószerkesztőink most fognak elkezdeni dolgozni. Kikerült egy régebbről bent maradt 

cikk, amihez ment ki az Instagram-ra és a Facebook oldalra is kedvcsináló bejegyzés, és az 5vös5 

futóversenyről szóló is készül. Van több régebbi, meg nem jelent cikk is, amik mostanság ki fognak 

menni a honlapra az újak közé bekeverve. 

Kikértem a csapat véleményét arról, hogy nyáron és a vizsgaidőszakokban is szeretnének-e aktívan 

dolgozni, és sokan támogatták az ötletet, szóval reményeim szerint ezekben az időszakokban is 

rendszeresen működni fog online az újság. Ha sikerül megtartani azt, hogy mindig legyenek tartalék 

cikkek, akkor ezzel nem lesz nagy probléma szerintem. 

Szépen, lassan, de meglátásaim szerint haladunk afelé, hogy a hallgatók tudjanak a Karunk újságának 

aktív működéséről és az általa nyújtott lehetőségekről. 

Szeretném megemlíteni, hogy megválasztásom óta Őri Bálint nagyon sokat segített, rengeteget 

zaklattam kérdésekkel, kérésekkel, ő pedig mindig rendelkezésemre állt, itt is szeretném ezt 

megköszönni neki. 

Kutas Domonkos felkeresett azzal kapcsolatban, hogy a gólyatábor szervezésének kommunikációs 

feladataiban a Nyúz által segítsem majd a munkát, amelyre nagy örömmel mondtam igent. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a fogadóóráimat megtartottam, a megkereséseknek eleget 

tettem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, akkor keress 

bátran az elérhetőségeimen! 

 

2022. április 05. – 2022. május 13. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
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