Az elnökségi ülés jegyzőkönyve

A MÚOSZ elnöksége március 30-án 11.30-kor elnökségi ülést tartott a székházban az alábbi
napirenddel:
1.Beszámoló az elmúlt szűk hónap találkozóiról és fejleményeiről
2.Gazdasági ügyek
3.Ingatlanok
4.Tagszervezés
5.Személyi ügyek
6.Szakosztályok
7.Nemzetközi ügyek
8.Alapszabály
9.Honlap
10.Feladatleosztás
11.Egyebek
Jelen voltak az elnökség tagjai (a külföldön tartózkodó Bánkúti András kivételével): az alelnökök, a
tiszteletbeli elnök, az elnök, valamint az etikai bizottság elnöke és az FB elnöke.
1.Beszámoló az elmúlt szűk hónap találkozóiról és fejleményeiről
Az elnök találkozott és tárgyalt a társszervezetek vezetőivel (a lehetséges együttműködésről), a
Telekom képviselőjével (egy új flottaszerződés lehetőségéről), a Főszerkesztők Fóruma vezetőjével,
a szerb és a vajdasági újságírószervezet vezetőjével.
2.Gazdasági ügyek:
Az ingatlanadó kérdésében egyeztetésben állunk az önkormányzattal. A tihanyi üdülő és az
újságíróiskola veszteséges. Még mindig sok olyan számla jön be az előző vezetés időszakából,
amelyekkel kapcsolatban nehéz ellenőrizni a teljesítést, ezek a legsürgősebben kezelendő
problémák.

3.Ingatlanok

Tihanyban helyszíni bejárásra van szükség. Tisztázni kell a Bajza utcai volt székház
kocsibejárójával kapcsolatos tulajdonhányad ügyét.
4.Tagszervezés
Az elnökség egyhangú határozata alapján egyszeri alkalommal lehetőség lesz (április 3. és
szeptember 30 között) az egyszerűsített visszalépésre azoknak a volt tagoknak, akik az elmúlt
időszak szervezeti zavarai miatt felfüggesztették a tagsági viszonyukat illetve a tagdíjfizetést.
Ennek egyetlen alapszabályszerű módja, hogy az érintettek formailag új tagként kérik felvételüket a
MÚOSZ-ba, de nem kell életművet igazolniuk, hiszen az egyszer már megtörtént, és esetükben az
eljárás is gyorsabb lesz. Az erről szóló tájékoztató közlemény fölkerül a MÚOSZ honlapjára.
5.Személyi ügyek
Tárgyalást kezdünk egy ügyvezető-jelölttel, akit első körben szerződéssel foglalkoztatnánk az
elnöki programban kifejtettek szerint.
Az elnökség egyhangú határozata szerint a MÚOSZ megszakítja az együttműködést a jelenlegi
ingatlanreferenssel, március 31-i hatállyal.
6.Szakosztályok
Az elnök értekezletet hív össze a szakosztályelnökök számára, hogy megismerjük a működő
szakosztályok tevékenységét és elképzeléseit.
7.Nemzetközi ügyek
A következő elnökségi ülésen külön napirendi pontként tárgyaljuk, hogy szükséges-e és megéri-e a
MÚOSZ-nak tagságot fenntartania a nemzetközi újságíró szövetségben. Trom András tájékoztatása
szerint számos olyan további, médiaügyekben érintett nemzetközi szervezet van, amellyel érdemes
lenne együttműködni.
8.Alapszabály
Az új alapszabály tervezetének előkészítését, az alapelvek összeállítását megkezdte az elnökség
által megbízott munkacsoport.

9.Honlap
Kleer László előterjesztést készít egy pályázati kiírásról, amellyel ki lehet választani a holnap
szerkesztőjét. Az üzemeltetés feltételeit és finanszírozási kérdéseit az új ügyvezető tekinti át.
10.Feladatelosztás

Acsay Judit: Tagszervezés, nemzetközi ügyek
Palugyai István: Tihany
Kleer László: szakosztályok
Keleti Éva: a székházban rendezett kiállítások

11.Egyebek
Az elnökség felkéri az etikai bizottságot, hogy jelöljön ki egy három tagú eljáró tanácsot Enyedi
Nagy Mihálynak a MÚOSZ-szal kapcsolatos jogi ügyei áttekintése és lezárása érdekében
(olyanokból, akik korábban egyetlen vonatkozó ügyben sem voltak érintettek).
Napirenden kívül az elnökség köszöntötte Keleti Éva fotóművészt, a MÚOSZ tiszteletbeli elnökét
Kossuth-díj kitüntetése alkalmából.
Jegyzőkönyvet készítette: Hargitai Miklós

