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FELJEGYZÉS 

HUSSE Vezetőségi ülés 

2014. november 12. 

 
 

Jelen vannak: Séllei Nóra, Almási Zsolt, Péti Miklós, Komáromy Zsolt, Mathey Éva, 

Reichmann Angelika, Szőnyi György Endre, Vöő Gabriella, Tóthné Espák Gabriella, Kotricz 

Károlyné 

 

 

Az ülés levezető elnöke: Séllei Nóra elnök. 

 

Az Elnök bemutatja a vezetőség új tagját, Mathey Évát. 

 

1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszakról (Séllei Nóra) 
  

Az ESSE konferencia augusztus végén volt Kassán, ahol Elnökségi ülést is tartottak. 

 A következő konferencia 2016. augusztus 22-26-án lesz Galway-ben, amely 

előreláthatólag nem lesz olcsó, mivel a szervezést külső szervezetre bízták. A 2018. 

évi ESSE-konferencia megszervezésére még nem jelentkezett egyetlen tagszervezet 

sem, de szeretnék, ha Németország elvállalná.  A 2020. évi konferencia 

megrendezésére Brno jelentkezett, de a 2018. évit nem tudják vállalni.  

 Az elmúlt egy évben működött egy bizottság, amely arról gyűjtött információkat, mi a 

vélemény az ESSE-n belül a Messenger írott-nyomtatott formátumáról. A begyűjtött 

információk alapján döntés született, mely szerint a Messenger online folyóiratként 

jelenik meg a jövőben, de lesz egy átmeneti időszak. Létrehoztak egy bizottságot, 

amely kidolgozza a folyamatot, hogy igazi elektronikus folyóirat lehessen. 

 Az EJES folyóirat továbbra is él, a Francis és Taylor kapta meg a terjesztési 

jogosultságot. Volt egy kellemetlen plágiumügy. 

 Ismét lesz Bursary pályázat, változás, hogy a beadási határidőt kicsúsztatták március 

15-re. 

 A következő elnökségi ülés Bragában (Portugália) lesz 2015-ben, ahol lesz köztes 

PhD konferencia is. Sajnos a mi PhD hallgatóink ezt anyagi okok miatt kevésbé 

tudják majd kihasználni, más országokban ez a lehetőség relevánsabb lehet. 

 Megegyezés született arról, hogy a tagszervezetek értesítik a többi tagszervezetet az 

éves konferenciáikról – nálunk ez eddig is természetes volt -, most az ESSE 

hivatalossá tette. 

 Séllei Nóra bejelentette a kassai elnökségin, hogy nem indul a HUSSE elnökségi 

posztjáért a következő választáson.  

 Beválasztották a Galway-i Academic Programme Committeebe (APC). 

 A kassai konferencián több magyar résztvevő volt, mint a korábbi konferenciákon, 41 

fő, a törökországi konferencián 5-6 fő volt. A 41 fő nagyon jó aránynak számít, 

közülük 7 PhD hallgató volt.  

 A HUSSE-tagok közül Szőnyi György szubplenáris előadóként vett részt a 

konferencián, nagyon jó előadással. A HUSSE anyagilag támogatta a részvételét, de ő 

maga is szerzett támogatást más forrásból. 

 A HUSSSE-tagok közül 7 fő szemináriumot vagy kerekasztalt szervezett, őket is 

támogatta a társaság anyagilag. 

 Kirchknopf Andrea junior könyvdíjat nyert. 
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Tagdíjfizetés teendőivel telt el az őszi időszak. Mivel év végén kérjük a tagdíjakat és a 

tavaszi új belépők nevével frissített előző évi taglista fent van a honlapon, ezért vannak olyan 

tagok, akik félreértik, hogy ők már az adott évre is tagok, és amikor év végén szembesülnek 

vele, hogy még most kell fizetni az éves tagdíjat, akkor úgy döntenek, hogy nekik már arra az 

évre nem érdemes tagnak lenniük, tehát nem kívánnak fizetni. Ezért az elnök javasolja, hogy 

a tagdíjfizetés időpontját hozzuk előre márciusra. Aki ki szeretne lépni, az márciusban is 

megteheti. Az ESSE pályázatok határideje is márciusban van, ez is ösztönző lehet. A 

vezetőség egyöntetűen megszavazta a tagdíjfizetés határidejének előrehozatalát márciusra.  

 

A kommunikációt tekintve nagyon intenzív az e-mail forgalom, sokat javult a honlap és a 

facebook is, már 107 like van a facebookon, a tapasztalat az, hogy többen látogatják, mint 

tavasszal. Amit még nem sikerült elérni, az az információk megosztása. A honlap sokat 

tisztult és fejlődött, de a kollégák közül még mindig kevesen küldik az információkat és a 

publikációkat. 

Almási Zsolt tapasztalata szerint a külsősök nem osztják meg a híreket, lehet, hogy több 

szerkesztői jogot (admint) kellene adni. Az elnök szerint több intézet képviselőjének 

adhatnánk szerkesztői jogot, valamint az intézetek és a tanszékek is like-olhatnák, ennek 

segítségével a HUSSE facebook oldalára is jobban befolynának az információk. Facebook 

oldala van a debrecenieknek, a pécsieknek és az ELTE is most indította el a sajátját. Nem 

csak azokat a konferencia felhívásokat kell feltenni, amelyek többeket is érdekelnek. A MSB-

vel kapcsolatos hírek is fel fognak kerülni a jövőben. Akár helyi érdekeltségű híreket is fel 

lehet tenni a HUSSE facebook oldalára, nem baj, ha a többiek is látják. 

A honlapra kevesebb információ is elég, jobban meg kell szűrni azt, ami ide felkerül, csak a 

közvetlenül a HUSSE-hoz tartozó szakmai információkat érdemes feltölteni. Mindenképp 

érdemes feltenni a kollégák eredményeit, publikációk megjelenéséről szóló híreket, PhD 

védések, habilitációk időpontjait. 

 Almási Zsolt javasolja, hogy ha esetleg még 2-3 fő csatlakozna az elnökségből a szerkesztői 

jogosultsággal rendelkezőkhöz, akkor az növelhetné a honlapra kerülő információk számát. 

Az elnök és a titkár javaslata alapján, az elnökség területi képviselőinek feladata az 

információk áramoltatása a honlap és a tagok között, habilitációkról, doktori védésekről, 

konferenciákról, publikációk megjelenéséről, stb., rövid híradás formájában, lehetőség szerint 

képekkel. Ezáltal érzékelhető lenne a különbség a honlap és a facebook között.  

Kérdés, hogy szükség van-e szűrőre a honlapra felkerülő anyagok esetén? Nincs, a vezetőség 

kéri Dragon Zoltánt, hogy ami az vezetőségtől érkezik anyag, azt tegye fel a honlapra. 

Hosszú távon a honlap a HUSSE adatbázisa is lehet, ezért jó lenne pl. a konferenciákat 

dokumentálni képekkel együtt. Ha ezek az elképzelések megvalósulnak, akkor nagy 

valószínűséggel a honlapot át kell majd strukturálni. 

 

 

  

2. Beszámoló az elmúlt időszak titkári tevékenységéről (Tóthné Espák 

Gabriella) 
 

Az elmúlt időszak feladatai voltak: 

 Az ESSE felé szükséges adminisztratív dolgok intézése. 

 Aktuális napi ügyek pl. befizetésekről konzultáció. 

 Sajnos jelenleg nincs pályázat, a szokásos őszi szakmai pályázatot ki sem írták az 

idén. 

 Jelenleg a HUSSE12 konferencia szervezését végzi titkárként is. 
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 Az intézetek közül egy pár jelezte év elején, hogy van pénzük és szeretnék kifizetni a 

HUSSE tagsági díjat. Teljes mértékben támogatja a márciusi tagdíjfizetést. 

 Köszöni a bizalmat, de a HUSSE12 konferenciát követően szeretné átadni az 

ügyvezető titkári feladatot másnak. Kéri a Vezetőséget, hogy fogadják ezt el és a 

következő időszakra bízzanak meg új titkárt. 

 

 

3. Beszámoló az anyagi helyzetről (Kotricz Károlyné) 

  
 A HUSSE jelenlegi vagyona 1.177.168 Ft, az eddig kiadott számlák alapján várt 

bevétel 228.000 Ft, a várható kiadások összege 713.650 Ft. 

 

A 2014. évi tagság 176 fő, amely megegyezik ugyan a 2013. évivel, de ugyanakkor voltak 

mozgások. 29 fő nyilatkozott úgy, hogy nem kíván tovább tag maradni, 29 fő kérte a 

felvételét.  A kilépéseknek több oka is van, de a legfőbb a korábban már említett, hogy év 

végén (októberben) kérjük a tagdíjakat, és ekkor már sokan úgy gondolják, hogy az adott évre 

már nincs értelme fizetniük. Sajnos akkor is csökken a létszám, ha egy-egy intézmény nem 

tudja támogatni a dolgozóit. 

 

Nyugati országokban létezik a lifetime membership, esetleg érdemes megfontolnunk. Az ötlet 

valójában nem rossz, de mivel a HUSSE-nak az ESSE felé évente kell fizetnie, ez gyakorlati 

problémát  is jelentene. Ezenkívül ez kulturális probléma is, Magyarországon az emberek 

nincsenek ehhez szokva, így nagy valószínűséggel nem invesztálnának nagyobb összeget a 

HUSSE-tagdíjba. Külföldön ilyen jellegű tagsági díj esetén a társaságok valami pluszt 

nyújtanak pl. adatbázisokhoz való hozzáférést, amely az egyén számára külön-külön sokkal 

drágább lenne. 

 

Az elnök javasolja, hogy jó lenne, ha a Magyar Shakespeare Bizottság (MSB) és a másik két 

munkacsoport – az  Ír és a Dráma – honlapja elérhető lenne a HUSSE honlapjáról, vagy ha 

nincs saját honlapjuk, akkor felajánlja a HUSSE honlap felületén való megjelenés 

lehetőségét. 

 

 

 

4. HUSSE12 Konferencia előkészítése (Séllei Nóra, Tóthné Espák 

Gabriella) 

 
 A HUSSE12 Konferencián 4 plenáris előadás lesz. Vendégként meg lett híva az ESSE 

kincstárnoka, a görög elnök és a francia elnök is – akiknek 2 éjszakai szállását fizeti a 

konferencia, regisztrációs díjat nem kell fizetniük, csak az útiköltségüket. 

 A mai napig 202 regisztrált résztvevő van, akik közül 1 fő nem fog előadni, valamint 

maga Séllei Nóra, aki szintén nem fog előadni.  

 A konferencia honlapja teljesen fel van töltve, rezümét még december 31-ig 

elfogadnak a szervezők. 

 A szükséges termek és a fogadás helye – III. emeleti kerengő – már le van foglalva. A 

vacsora az Aranybikában lesz megtartva, jelenlegi állás szerint kb. 160 fős ültetett 

vacsora lesz. 

 Az Universitas Alapítványtól nyert 100.000 Ft támogatást a konferencia, a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége pedig 250.000 Ft támogatást tudott adni. 
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 A részvételi díjak szépen folyamatosan folynak be. 

 A csomag, amit kapnak a résztvevők, már kezd összeállni, készül a dizájn, és a 

szponzorok megkeresése is folyamatban van. 

 A konferencia idejére elő kell készíteni: 

 A könyvbemutatót: Bényei Tamás és Glant Tibor szervezi, ha lesz nyelvész 

könyv, akkor egy nyelvészt is felkérnek szervezőnek. 

 Országh László-díj átadáshoz, még nincs meg a teljes Kuratórium. A 2013. évi 

Közgyűlés megválasztotta a 3 delegált tagot, de az egri és a debreceni 

képviselőválasztás még folyamatban van. Amikor feláll a Kuratórium, maguk 

közül választják meg az elnököt, és csak ezután lehet kiküldeni a felhívást a 

jelölésre. A két intézménynek van egy hete még a választásra, onnantól 

számítva két hét múlva kiküldésre kerül a felhívás. 

 A könyvdíj előkészítése: biztosítjuk, hogy bárki beadhassa a könyvét, akár e-book-ot 

is – 2014-ben ez már természetes. Javasolja az elnök, hogy csak a szerző saját maga 

által beküldött könyvet fogadjuk el, és a más által beterjesztettet ne. Ha valaki 

javasolja más könyvét, akkor ahhoz már javaslatot is ír, és ez már zavaró, előny a 

másik könyvvel szemben. Az ESSE könyvdíj-pályázatára is csak maga a szerző 

küldheti be, más nem javasolhatja. A vezetőség egyöntetűen megszavazta, hogy „ A 

HUSSE Könyvdíj pályázatára csak az ISBN számmal és kiadóval rendelkező könyv (e-

book) adható be”. 

A Könyvdíj Bizottság tagjai még nincsenek meg, a debreceni kollégák közül fognak 

választani. Ha valami probléma adódik, pl. összeférhetetlenség áll elő, akkor más 

intézetekből kérnek fel kollégákat. Az ESSE a vezetőség tagjai közül választja ki a 

bírálókat, de ők többen vannak. 

 

5. A HUSSE-vezetőség megválasztásának előkészítése (Séllei Nóra) 
 

 A titkárt a vezetőség választja meg, ezért a Közgyűlés után az új vezetőség 

összegyűlik majd, és megtartják a szavazást. 

 A területi képviselők listájának 2015. január 15-ig kell összeállnia.  Mivel az 

intézeti/tanszéki képviselők egyben a területi képviselők is, ezért az 

intézetigazgatók/tanszékvezetők feladata a választás elindítása és lebonyolítása. 

 Az Ellenőrző Bizottság tagjait is újra kell választani, 2015. január 15-ig várjuk a 

javaslatokat. Mindenkit, akit javasolnak, meg kell kérdezni, hogy megválasztásuk 

esetén vállalják-e a pozíciót. 

 Az elnökjelölési folyamatot 2015. január 15-ig le kell zárni, a jelölteket szintén meg 

kell kérdezni, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a pozíciót. Minden jelölttől egy 

egyoldalas programot kérünk, amelyet a levelező listán kiküldünk a tagságnak. 

  A vezetőség megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjait Péti Miklós, Reichmann 

Angelika és Szőnyi György Endre személyében. 

 

 

   

6. Ajánlat a 2017-es HUSSE-konferencia megrendezésére (Séllei Nóra) 
 

 A vezetőség egyöntetűen elfogadta a 2017. évi HUSSE-konferencia helyszínének 

Egert.  
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7. Egyebek 

 
A 2013. évi HUSSE-konferencia kötetét Ruttkay Veronika szerkeszti, már majdnem teljesen 

készen van, még a korrektúrát átnézik. 

 

A francia tagszervezet most indítja el saját folyóiratát és 1-2 fő szakmai lektort kérnek. Az 

elnök kérdezi a vezetőséget, hogy van-e valaki, aki közülük a francia tagszervezet most 

induló folyóiratában hajlandó lektorként részt venni, vagy tudnak-e valakit javasolni. Tóthné 

Espák Gabriella jelentkezett.  

 

Az Országh László Kuratórium 3 HUSSE által delegált tagját is újra kell választani, a 

mostani tagok: Frank Tibor, Kontra Miklós és Kurdi Mária, ők mindannyian a volt Országh-

díjasok közül kerültek ki. Az elnök kéri a Jelölő Bizottságot, hogy ezt a választási 

előkészítést is bonyolítsák le. 

 

Szőnyi György Endre tájékoztatja a vezetőség tagjait, hogy az Akadémiai Kiadó nem 

zárkózik el az Országh-díj összegének a megemelésétől. 

 

A PhD hallgatók képviselője Mezei Sarolta, de nekik is javasolniuk kell új/régi jelöltet. 

     

 

 

Budapest, 2014. november 12. 

 

 

A feljegyzést készítette: Kotricz Károlyné 

Elnök: Dr. Séllei Nóra 

Ellenőrizték: Tóthné dr. Espák Gabriella 

            Dr. Mathey Éva 


