
Feljegyzés a HUSSE elnöksége és vezetősége által  

2014. első félévében végzett munkáról,  

az e félévi virtuális elnökségi gyűlésről 

 

 

A HUSSE elnökségének és vezetőségének tagjai 2014. első félévében– mint az elmúlt 

években is – szinte napi munkakapcsolatban álltak egymással, amit az elektronikus 

kommunikáció tett, tesz lehetővé. Mivel ennek a félévnek a során különösen sok mindent 

sikerült ily módon elvégezni, és mivel mind az elnökség, mind a vezetőség úgy gondolta, 

hogy nincs semmi olyan sürgős dolog, amely személyes megbeszélést és formális elnökségi 

gyűlést igényelne, az elnökség úgy döntött, hogy az Alapszabály szerint félévente tartandó 

elnökségi gyűlésként ebben az esetben az egész félévben zajló folyamatos együttműködés fog 

funkcionálni. 

 

Az elnökség által e félévben végzett munka: 

1. az elnökség folyamatosan foglalkozott az új tagok felvételével; 

2. folyamatos volt mind az elnökség, mind a tagság részéről a szakmai információk 

megosztása a HUSSE körlevéllistáján; 

3. a HUSSE kiírta a köztes konferencia-pályázatot: ebben az évben a Magyar 

Shakespeare Bizottság mint a HUSSE egyik munkabizottsága nyerte el az összeget; 

4. az elnökség megterveztette és megegyezett a HUSSE-logóban; 

5. az arculatváltás megtörtént: 

a. a honlapon 

b. a HUSSE-levélpapíron 

c. a HUSSE 12 CFP-jén; 

6. az elnökség létrehozta a HUSSE facebook-oldalát az új logó felhasználásával, új 

kommunikációs csatornaként (adminisztrátor: Péti Miklós) 

7. az elnökség megosztotta a HUSSE-honlap kezelését: technikai részért felelős: 

Dragon Zoltán; tartalomért felelős: Almási Zsolt 

8.  az elnökség jóváhagyta a HUSSE 12 konferencia menetrendjét 

9. az elnökség jóváhagyta a HUSSE 12-konferencia átfogó időbeosztását (további 

kisebb változtatások lehetőségének fenntartásával). 

 

Mindezeken túl a HUSSE operatív vezetősége (elnök, titkár, adminisztrátor), s egyben a 

HUSSE 12 szervező bizottsága a következőket végezte: 

1. leadta a frissített taglistát az ESSE-nek 

2. kiadta a tagsági igazolásokat az ESSE-hez pályázatokat benyújtóknak 

3. kifizette az ESSE-konferencián szeminárium- és kerekasztalszervezőként részt vevő 

kollégák számára a HUSSE-támogatást a regsiztrációs díjhoz 

4. sikeresen pályázott a DE Universitas Alapítványához a HUSSE 12-konferencia 

támogatására, valamint további támogatást szerzett a DE BTK-tól 

5. összeállította és szétküldte a HUSSE 12-konfefencia felhívását 

6. meghívta a HUSSE 12 plenáris előadóit 

7. felkérte a HUSSE 12-konferencia könyvbemutatójának szakmai szervezőit (Bényei 

Tamás és Glant Tibor; figyelem: nem ugyanaz, mint a könyvdíj: a könyvdíj szakmai 

bizottságának összetétele nem lesz nyilvános) 

8. elkészít(t)ette a HUSSE 12-konferencia honlapját 

9. kiküldte az elfogadó visszajelzéseket azoknak a konferencia-résztvevőknek, akik az 

első időpontig (máj. 31.) beküldték a rezüméjüket és a jelentkezésüket 

10. elkészítette a HUSSE 12 konferencia áttekintő időbeosztását 



11. tárgyalásokat folytatott a HUSSE 12 szállásairól (az információ jún. 30-ig felkerül a 

konferencia honlapjára) 

12. lefoglalta a HUSSE 12 lebonyolításához szükséges, kari kezelésben lévő nagy 

termeket. 

 

Debrecen, 2014. június 23. 
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