
 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 11. 08-ai Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• október 11. – Rendes Küldöttgyűlés 

• október 12. – ELTE Press megbeszélés 

• október 13. – Megbeszélés Princz Laurával, az ELTE Online főszerkesztőjével 

• október 17. – Nyúz megbeszélés 

• október 19. – TéTéKás Tökfaragás 

• október 27. – TéTéKás Borzongás 

• november 8. – Nyúz megbeszélés 

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

Szöveges beszámoló: 

Október 11-én megtartottam a Nyúz következő megbeszélését, amin sajnos nagyon kevesen jelentek 

meg, és alig jeleztek vissza páran, hogy nem tudnak eljönni. Ezért úgy döntöttem, bevezetek egy 

szabályt, miszerint, ha nem jelzik két egymás utáni megbeszélés előtt, hogy nem tudnak részt venni 

rajta, akkor úgy veszem, nem szeretnének tovább a Nyúz csapatában dolgozni. Ezt velük is ismertettem, 

és remélem, ez kellő löket lesz, hogy aktívabbak legyenek a tagok. 

Október 12-én részt vettem az ELTE Press megbeszélésen, ahol a többi kari lap aktuális programjairól 

volt szó. 

Október 13-án végre sikerült összeülnünk Princz Laurával, akivel leginkább a Nyúz újbóli beindításáról 

beszéltünk. Ő a videós kontenteket ajánlotta, tapasztalata alapján azzal lehet az elején jól beindítani egy 

kari lapot, hogy aztán az emberek olvassák is azt. 

Október 19-én a TéTéKás Tökfaragáson jelen volt a Nyúz fotósa, a képek kikerültek az eseményhez. 

Október 27-én a TéTéKás Borzongáson is részt vett a Nyúz egyik fotósa, aki megörökítette az eseményt. 

Németh Friderikával ismét egyeztettünk a Nyúzban megjelenő esélyegyenlőségi témájú dolgokról, 

ennek kapcsán az első interjú már készülőben van a SHÜTI-vel együttműködésben. 

Megbeszélést folytattunk Míg Andrással az online újság promótálásáról, és több jó ötlet is felmerült. 

Ilyen például QR-kódok kiragasztása a campusra, amik cikkekre vezetnek rá, és igénybe szeretnénk 

venni a két épületben található digitális hirdetőtáblákat is. Szeretnénk széles körben hirdetni, hogy a 

Nyúz is egy publikálási lehetőség szakdolgozók, TDK-munkát végző hallgatók számára. Ennek 



keretében szeretnénk kutatásokat, szakdolgozati összefoglalókat megjelentetni a Nyúzban. Ehhez kérem 

a Küldöttgyűlés tagjait, hogyha van ilyen publikálásra érdemes kutatásotok, témátok, esetleg tudtok 

olyanról, akinek van, akkor keressetek meg bátran! Szeretném, ha megjelenne minél több ilyen, hogy 

ezekkel hirdethessük ezt a lehetőséget a TTK hallgatóinak. Emellett gondolkodtunk személyesebb 

módokon, mint például videós riportok készítése adott kérdésekkel kapcsolatban hallgatókkal, vagy 

később egy kvízest a Nyúzzal és a cikkekkel kapcsolatos kérdésekkel. 

Reményeim szerint a következő megbeszélés közvetlenül a november 8-ai Küldöttgyűlés előtt lesz, de 

ez még egyeztetés alatt áll. 

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. október 11. – 2022. november 8. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 
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