
 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 10. 11-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• szeptember 13. – Rendes Küldöttgyűlés 

• szeptember 20. – 5vös 5km Futóverseny 

• szeptember 20. – GT Aftermovie 

• szeptember 22. – BGGyK x IK x TTK GT Afterparty 

• október 3. – Nyúz megbeszélés 

• A fentieken kívül egyeztettem Fritz Petrával, Mig Andrással, Németh Friderikával és Szigeti 

Balázs EDÖK Elnökkel. 

 

Szöveges beszámoló: 

Szeptember 20-án az 5vös 5km Futóversenyen jelen volt a Nyúz is a fotósával, a készült képek 

kikerültek az eseményhez. 

Szeptember 20-án a GT Aftermovie is megjelent a TéTéKás Nyúz YouTube csatornáján. 

Szeptember 22-én a GT Afterparty-n is jelen volt az egyik fotós, aki megörökítette az eseményt. 

Október 3-án tartottam egy nagy Nyúz megbeszélést, ahol már a fejemben felállt rendszert osztottam 

meg a szerkesztőséggel, hogyan is fog működni az újság online és offline formában. Azóta már sikerült 

összerakni az októberi cikktervet, és dolgoznak a cikkírók. Belépési nehézségek és betegség miatt nem 

tudott hamarabb beindulni online az újság, de most már rendszeresen fognak megjelenni cikkek 

mindenféle témában. Nagyon örülök, hogy négy aktív tag is vannak, akik tudományos témákról 

írnak/írnának. Hetente minimum 3 cikk kerül ki mostantól az oldalra. 

A Biológiai Intézetben kommunikációval foglalkozó Bőhm Sára megkeresett azzal, hogy hirdessük a 

Nyúz által is az Innovációs Piac és Karriernap eseményét, és hogy tudunk-e fotóst szolgáltatni a program 

idejére. 

A napokban kiment két cikk a Nyúz oldalára, és még hétfőn ki fog kerülni még egy. Ezenkívül kiment 

az Innovációs Piac és Karriernap hirdetés és vasárnap kikerül az Eltefesztről is egy rövid, hirdető cikk. 

Fritz Petrával megbeszéltük, hogyan fog működni az újság, mik a terveim. Mig Andrással is erről 

egyeztettünk és tervezünk összeülni, hogy kitaláljuk, hogyan lehetne promotálni az újság online oldalát. 



Németh Friderikával a korábbi terveinket konkretizáltuk, el fogunk indítani egy esélyegyenlőség 

témákkal foglalkozó cikksorozatot, és felmerült egy esemény megszervezése is ezzel a cikksorozattal 

kapcsolatban és a SHÜTI-vel együtt a tavaszi félévben. 

Szigeti Balázst a lektorálással kapcsolatban kerestem meg, és felajánlotta, hogy amikor szükség van rá, 

akkor keres doktoranduszokat, akik az adott tudományos cikket át tudják olvasni, mielőtt megjelenne. 

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. szeptember 13. – 2022. szeptember 11. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
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