
Értékelés a Csongrád Megyei Építész Kamara Honlapja négy évéről 

Idestova négy éve működik a honlapunk. A „honlapalapítás” előzménye az, 

hogy az új vezetés – igazodva a korszerű információs technikákhoz – a korábbi 

nyomtatott hírleveles üzenés helyett az elektronikus módozatú kommunikálást 

fogalmazta meg elérendő célként a kommunikációs stratégiájában. Ez elvileg 

kétirányú kapcsolatot jelent, erre törekedtünk. Most, a 2016-os év lezártát 

követően érdemes egy statisztikai értékelést végezni az elmúlt négy éves 

időszakról. 

A 2012-es csonka év igazából próbaidőszak volt. A weboldal beüzemelése ekkor 

viszonylag szűk körben zajlott, ez tükröződik a statisztikai adatokban (összesen 

csak 50 látogató!) A honlap a 2013. évi megismételt tisztújításkor vált 

hivatalossá, amikor az új kamarai vezetés véglegesen legitim lett. Ez az időszak 

tekinthető a bázisévnek, próbaidőszaknak. Megjegyzést érdemel. hogy ekkor 

extrém módon volt egy hiper-népszerű poszt, 2700 (!) feletti megtekintéssel; ez 

a titkári-, titkársági alkalmazotti álláshirdetmény volt. Ezt az extrémitást 

figyelmen kívül hagyva, a fennmaradó 8500 körüli látogatottság a reális, úgy 

mint a következő, 2014-es évben. A kezdeti, 2013-14 évi látogatottság a 

rákövetkező évben mésfélszeresére nőtt. A honlap népszerűsége dinamikusan 

növekedett; 2016-ban a posztok látogatottsága a 2014-es évinek a 

háromszorosára, a 2015-ös évinek a kétszeresére nőtt. 
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A honlap bejegyzéseinek száma emelkedő tendenciájú. 2016-ban a 2013 évi 

bázisévhez képest majdnem a duplájára emelkedett. 

 

2016-ban összesen 25 ezer feletti volt az összes poszt-megtekintés, ez havi 

átlagban több mint 2000, heti átlagban 465, napi átlagban 66 (hétvégéket is 

beleszámítva).  Talán meglepő, hogy honlapunkat külföldről is látogatták. 

Természetesen, dominánsan Magyarországról - vélhetően ezen belül 

jellemzően kamaránkon belülről – kattantak a honlapunkra. A külföldi 

látogatások egy része spontán keresés eredménye lehet. 

 

A külföldi honlap látogatóink összesen 1092 megtekintéssel éltek az elmúlt 

évben. E látogatók  majdnem fele az angol nyelvterületről jelentkezett; ezen 

belül egynegyede az Egyesült Államokból.  
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CsMÉK honlap látogatóinak megoszlása, 2016 
(a posztok látogatottsága alapján)   

Magyarország: 24 208 látogatás 

többi ország (41) 1092 látogatás 



 

A 2016-os évben honlapunkon összesen 25303 megtekintéssel éltek. Az 

összesen 74 db 2016 évi bejegyzés legnépszerűbb posztjait az alábbi táblázat 

mutatja (a honlap főoldal megtekintésének számadata itt nem szerepel). A 

népszerűek között is a legnépszerűbbek a szorosan vett szakmával 

kapcsolatosak, nem véletlenül. Toronymagasan első az a bejegyzés, amelyik 

direktben „elvisz” a MÉK építészeti-műszaki terveiről szóló útmutatóhoz, 

mintaterveihez (ezek nagyon hasznosíthatók a tervezéshez). Az élen 

szerepelnek a tavalyi jogszabályváltozásokkal kapcsolatos információk, 

jogértelmező bejegyzések, ez is teljesen érthető.  Előkelő helyen van a szegedi 

uszoda tervpályázat meghirdetése és zárójelentése. De az első 15 között 

szerepelnek vitacikkek és szakmai rendezvényekről szóló képes beszámolók is. 

Az itt nem szereplő „derékhadban” (120 és 20 közötti megtekintéssel) 

szerepelnek más kategóriák is, köztük szakmai rendezvényekről, kiállításokról 

szóló meghívók, beszámolók, továbbá a CsMÉK által támogatott építészeti 

magazinműsorok videofelvételei. A „derékhadban” viszonylag szépen szerepel 

a kiemelt pozíciójú „Álláshirdetések” állandó rovat is (nyár óta 74 megtekintés). 

A továbbképzésekről, szakmai konferenciákról szóló felhívások kevésbé 

népszerűek, vélhetően azért, mert ezek zömmel nem szegedi rendezvények 

voltak; illetve ezekről közvetlen köríméles információhoz jutottak a kollégák.  

CsMÉK honlap külföldi látogatóinak megoszlása, 
2016 (a posztok látogatottsága alapján)   

Egyesült Államok 266 

Egyesült Királyság 232 

Németország 87 

Finnország 85 

Románia 78 

Ausztria 45 

Szerbia 40 

Srí Lanka 30 

Lengyelország 25 

Európai Unió 24 



 

Meg kell állapítani, hogy minden szándék ellenére a honlap eléggé egyirányúan 

működik. Ezt jelzi, hogy 2012-től összesen csak 93(!) hozzászólás érkezett, ez 

elég kevés. Ezeknek mintegy fele vezetőségi körből származott, 

visszareagálásként. Pedig lenne mit kibeszélni. Az egyszerű visszajelzésekkel 

(értékelés, lájkolás) is kevesen éltek, pedig ennek szerepe is fontos lenne a 

kétirányú kommunikációhoz. A Fórum rovat rendelkezésre áll továbbra is a 

szakmai eszmecseréhez, sajnos ez sincs megfelelően kihasználva. Egyszóval 

minden tagtársat biztatok a direktebb kapcsolatteremtésre, a követő funkció 

alkalmazására. 

 

Szeged, 2017. január 2. 
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 a 15 leglátogatottabb poszt 2016-ban  
* korábban rögzített adminisztrációs bejegyzés 

CsMÉK honlap legnépszerűbb posztjai 2016-ban 


