
 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2023. 02. 28-ai Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• november 8. – Rendes Küldöttgyűlés 

• november 22. – Tisztségviselői ülés 

• november 22. – ELTE Press megbeszélés 

• november 29. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• december 7. – Nyúz csapat közéleti ösztöndíj kérvényének leadása 

• január 10. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• január 16. – Megbeszélés Mig Andrással és Fritz Petrával 

• január 27. – Megbeszélés az ELTE TTK Science Podcast csapatával 

• február 11. – Megbeszélés Mig Andrással 

• február 17. – Megbeszélés az ELTE TTK Science Podcast csapatával 

• február 27. – Nyúz megbeszélés 

• február 28. – Nyúz interjúk forgatása 

• A fentieken kívül egyeztettem Glück Krisztinával, Mészáros Dorottyával és Papp 

Gergellyel. Mig Andrással és Fritz Petrával pedig a megbeszéléseken kívül is 

kapcsolatot tartottam a folyamatban lévő ügyekben. 

 

Szöveges beszámoló: 

November 22-én részt vettem a tisztségviselői ülésen, ahol a két legfőbb téma a fogadóórák 

tartása és az esetleges Bizottságok létrehozása volt. 

November 22-én részt vettem az ELTE Press megbeszélésen, ahol a kari lapok aktuális 

programjairól és működéséről volt szó. Itt betekintést kaptam, más karokon, hogyan épül fel a 

szerkesztőség, az újság vezetése. 



A vizsgaidőszak alatt a legnagyobb hangsúlyt a Nyúz újragondolására fektettem, emiatt 

többször összeültem Mig Andrással, Fritz Petrával és Tuza Benedekkel, hogy megbeszéljük, 

mi lenne a legjobb a Nyúznak, és milyen új ötletek merültek fel ezzel kapcsolatban. 

Január 16-án ismertettem Mig Andrással és Fritz Petrával egy újraindítási koncepciótervezetet, 

aminek minden pontját megvizsgáltuk, és átbeszéltük a menetét a terveimnek. Mindkettőjük 

tetszését elnyerte, és megegyeztünk, hogy ezt a tervezetet kiegészítve, összeszedettebb 

formában a Küldöttgyűlésnek is bemutatom. Ezt csatoltam a beszámolómhoz. 

Princz Laura (az ELTE Online főszerkesztője) pár éve részt vett a Pesti Bölcsész Újság 

újraindításában, és az ott szerzett tapasztalatait megosztotta velem, miszerint videós 

kontentekkel lehet jól megfogni az embereket, és beindítani újra egy újságot. Emiatt kezdtem 

el a TéTéKás Nyúz YouTube-csatornáján agyalni, megnéztem a régi feltöltéseket, és 

megszülettek a tervek. Miután a HÖK-nek nincs megfelelő felszerelése a komolyabb videós 

tartalmakhoz (és ezeknek beszerzése nem olyan könnyű és gyors művelet), ezért felkerestem 

az ELTE TTK Science Podcast csapatát. Január 27-én találkoztam velük, és vázoltam nekik az 

ötletemet, miszerint nagyon hálás lennék, ha segítenének az interjúk felvételében. Nagyon 

segítőkészek voltak, sikerült rögtön megegyeznünk, így letisztult helyszínen, minőségi 

technikával és szakemberek segítségével valósulhat meg a Nyúz új videós-sorozata. A videók 

vágása viszont már a mi feladatunk lesz, amiben Tuza Benedek segédkezik majd. 

Február 11-én Mig Andrással már a videókról egyeztettünk, azoknak témájáról, funkciójukról, 

és a vele elkészülő interjú menetét beszéltük át. 

Február 17-én újabb megbeszélés történt az ELTE TTK Science Podcast csapatával, ahol már 

a részleteket egyeztettük. Beszéltünk a vizuálról, a helyszínről, a videók vágásáról, az 

időpontokról és az egésznek a koncepciójáról. 

Február 27-én online formában fogom tartani a következő Nyúz megbeszélést, ahol a csapatnak 

részletezem az új terveket, az új irányt, és az ezzel járó új feladatköröket, amikbe be lehet szállni 

segíteni. Ezenkívül kértem minden szerkesztőségtagtól egy visszajelzést, hogy ki mennyire 

tervez aktív lenni az idei félévben. 

Február 28-án a Küldöttgyűlés előtt, 16:00-18:00 között fogjuk felvenni az első három Nyúz 

interjút. Ezekben Fritz Petra, Glück Krisztina, Mészáros Dorottya, Mig András és Papp Gergely 

fog szerepelni. 

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. november 8. – 2023. február 28. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
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Újraindítási Koncepció  

TéTéKás Nyúz 

2023 

 

 

Előszó: 

A TéTéKás Nyúz nagyon nagy múltra tekint vissza. Több, mint 30 éve működik, és sok éven 

keresztül ezt a szókapcsolatot minden TTK-s hallgató ismerte; az újságnak kultusza volt. Ez a 

jelenben már sajnos nincs így, több okból kifolyólag az emberek nagyrésze nem tudja, mi 

mindent is takar a TéTéKás Nyúz név. 

A mai modern, rohanó világban jelentősen megcsappant az igény a nyomtatott sajtóra. Olyan 

generációk járnak már egyetemre, akik inkább megnéznek egy videót, vagy belehallgatnak egy 

podcastbe az adott témáról, mint hogy elolvassanak róla akár egy rövid cikket is. Úgy 

gondolom, a TéTéKás Nyúz a mostani formájában nem fog jól működni tovább, ezért új irányt 

kell neki adni. Ebben a megújulásban is lesz helye az eddigi írásos cikk vonalnak, viszont 

kibővül a TéTéKás Nyúz az újság mivoltából, és inkább lesz helyette a ráillő kifejezés a TTK 

HÖK médiája. 

 

Elvek, célok és eszközök: 

Terveim szerint 5 főirány lesz a TéTéKás Nyúzon belül: 

• nyomtatott megjelenés 

• online írott forma 

• tájékoztató videós tartalmak 

• szórakoztató videós tartalmak 

• személyes események 

Ezekkel lefedem a legfontosabb feladatait a TéTéKás Nyúznak, ami az információátadás, a 

hirdetés, a kommunikáció az egyetemen történtekről, eseményekről, rendezvényekről, illetve a 

kapcsolatteremtés és a szórakoztatás. 

Főcélnak tekintem minél szélesebb körben minél több ember elérését és megtartását, és ehhez 

újra többféle szolgáltatást kell nyújtania a TéTéKás Nyúznak, mint régen, csak máshogy, mert 

ehhez most már nem lesz elég egy papír alapú újság. Sokkal többféle platformot és eszközt kell 

igénybe venni. Kezdve az informális, hallgatóknak hasznos témájú mini podcastektől a 

szórakoztató jellegű rövid videókon át az aktív részvételt igénylő nyereményjátékokig. 

 

  



Platformok: 

Vannak a már meglévő felületek, vannak a meglévő, de váltózó felületek, és vannak a teljesen 

új, eddig nem használt felületek. 

• honlap: hivatalos közlemények, klasszikus cikkek, esemény-beharangozók 

A honlap megújításának szervezése már elkezdődött, itt továbbra is az írott tartalmakon 

a hangsúly, de szeretnék egy külön fület, ami a YouTube videókra vezet át. 

 

• Facebook: hivatalos közlemények, klasszikus cikkek, hirdetések, események 

Ennek funkciói maradnak a régiek, ez a legfőbb információközlő platform. 

 

• Instagram: campus interjúk, stúdióinterjú premierek, aftermovie premierek, 

szórakoztató és kulissza képek 

Itt nagyobb hangsúlyt kapnának a Hallgatói Önkormányzat életének élményei, 

programjai, a naplószerű dokumentálás a plusz feladata. 

 

• TikTok: campus interjúk, stúdióinterjú premierek, aftermovie premierek, szórakoztató 

és interaktív videók, Hallgatói Önkormányzat és tisztségviselők bemutatása, tanszék 

videók 

Ez egy teljesen új felület, aminek direkt a jellegzetességeit fogjuk kihasználni. 

 

• YouTube: interjúk, aftermovie-k 

A régen elindított interjú-sorozatok visszahozása a fő cél, de teljesen más köntösbe 

öltöztetve. 

A tavaszi félévre tervezett interjúk: 

- 1. rész: HÖK – Elnökség  

- 2. rész: Ösztöndíjak 

- 3. rész: ELTE Bolyai Kollégiumának Levelezős Csapatversenye 

- 4. rész: Szociális ösztöndíjak bírálása 

- 5. rész: Erasmus+ (még megbeszélés alatt) 

- 6. rész: szakdolgozat/kutatás téma (még megbeszélés alatt) 

 

Csapat: 

Az új irány és platformok miatt több olyan emberre lesz szükség, aki szívesen és ügyesen tudja 

kezelni a social media platformokat. Bízva a mai fiatal generációkban, ebből nem lesz nagy 

hiány. Emellett olyan új feladatkörök is lesznek, ahova jó kommunikatív képesség kell, akár 

egy stúdió interjú, vagy egy campus interjú vezetése. 

Természetesen az emberhiány még mindig egy létező probléma a TéTéKás Nyúz csapatában, 

de most pár lelkes tag és segítő által beindítjuk ezeket az új irányokat. És amint ez beindul, 

onnantól kezdve nagy valószínűséggel egy önhajtó, meg nem álló folyamatként jön az 

utánpótlás a csapatba. Hiszen, ha az ember látja valaminek a termékét, akkor sokkal könnyebb 

azt is látni, hogy mi érdekli ebből őt, és mi az, aminek a készítésének folyamatába szívesen 

beszállna. 



 

Cikkek: 

Az új irány természetesen nem jelenti azt, hogy teljesen elhagynám a TéTéKás Nyúz régi 

funkcióját. Ahogy említettem, nagy múltra tekint vissza az újság, és nem szeretném az írásos-

jellegét megszüntetni. Viszont valamennyire a háttérbe fog szorulni, mert most az újabb 

terveken van a hangsúly, és nem mellesleg embereket is egyre nehezebb ezekre a feladatokra 

toborozni. Ettől függetlenül írott tartalmak vannak és lesznek, például a már korábban szóba 

jött szakdolgozatok összefoglalók megjelenése. Viszont most az elején mérlegelni kell, mert 

kevés emberrel nem lehet egyszerre mindent csinálni. Ezért az új, izgalmas vonalat vinném 

főként a beindítás folyamatában, aztán később erősítenék rá igény és erőforrás alapján a cikkírás 

sűrűsödésére is. Az ősz – megválasztásom esetén – erre egy jó alkalom lehet, hogy fokozatosan 

a TéTéKás Nyúz minden platformján és minden ágán rendszeresen beindulhasson és 

működhessen. 

Az írott formának a mai napig van súlya, amit cikként lehoznak a TéTéKás Nyúzban, az 

megmarad, akár legyen szó hallgatói kiválóságokról, gólyatábori beszámolókról, vagy egy 

nagyon izgalmas, és sok lehetőséget bemutató kutatásról. Ezért is érzem fontosnak, ennek a 

formának is a megőrzését. 

 

Videós tartalmak: 

Az új fő irány. Már említettem, hogy miért szeretném kihasználni ezt a tartalomgyártási formát, 

fontosnak érzem tartani a lépést a világ haladásával. Két főága rajzolódott ki, a rövid, lényegre 

törő, érdekes vagy szórakoztató jellegű TikTok videók (és Instagram Reels-videók), és a 

hosszabb, informáló, tájékoztató jellegű 10-15 perces YouTube interjúk. Utóbbiaknál a tettek 

mezejére is léptem már, a helyszín, technika elintézve, az időpont kitűzve. (Február 28-án a 

Küldöttgyűlés előtt közvetlenül lesz az első három interjú felvétele.) 

Többféle interjú-sorozat ötlete is felmerült. Például a Hallgatói Önkormányzatot és a 

tisztségviselők feladatait bemutató, vagy a hallgatókat kifejezetten érintő témákat kibeszélő 

videók. Lényeg, hogy többféle témában, hasznos, informális dolgokról szólnának ezek, mellette 

pedig érdekes tartalmak is születnének, hogy miket is csinálnak a hallgatók a tanulmányaik 

mellett. Az, hogy itt kifejezetten lesznek olyan interjúk, amik a hallgatók egyetemi életét 

könnyítik meg, nagy érdeklődést vonhat maga után. 

A TikTok-on pedig a rá jellemző videós tartalmakat szeretném elindítani a TéTéKás Nyúz és a 

TTK Hallgatói Önkormányzat témáit bemutatva. Például egy campuson kérdezgetős 

véleménygyűjtésre vagy adott tanszékek érdekességeinek lényegre törő bemutatása. 

 

Végszó: 

A TéTéKás Nyúz egy kulcsfontosságú eszköz a TTK Hallgatói Önkormányzat kezében, 

rengetegféleképpen kihasználható felület, és ezt nem szabad veszni hagyni. Fontos szerepe 

lehet a Hallgatói Önkormányzat aktív tagjai és a hallgatók közötti szakadék csökkentésében.  



A rövid és hosszabb időtartamú; különböző témájú videós tartalmakkal remélhetőleg 

megkaphatjuk a várt figyelmet. A sok platform használata is a minél nagyobb elérést biztosítja 

majd, ám ez rengeteg munkát igényel. Ezeknek általam történő beindítása meghozhatja a 

gyümölcsét lelkes hallgatóknak a csapatba való jelentkezéseként, és onnantól kezdve egy 

könnyebben karbantartható, összeszedett rendszer épül ki. 

Összeségében szeretném visszahozni a TéTéKás Nyúz régi nagy nevét, mindezt úgy, hogy 

megőrizze a hagyományát, és mégis követve a haladó világot, kielégítse az emberek új igényeit. 

 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

Budapest 2022.02.25. 


