
Jegyzőkönyv 

a MÚOSZ 2017. február 28-án, reggel 9 órakor megtartott elnökségi üléséről 

 

1. Mi történt a Tisztújító Küldöttgyűlés óta? 

A 2017. február 25-én megtartott MÚOSZ Tisztújító Küldöttgyűlés (TK) határozatainak megfelelően, 

sor került a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatának átadására. Gönczi Mária tájékoztatta az elnökség 

tagjait a megválasztott tisztségviselők törvényszéki bejegyzésének menetéről és feltételeiről. 

Hargitai Miklós bejelentette, hogy a MÚOSZ elnökség átadás-átvételére előreláthatólag 2017. 

március 1-én kerülhet sor. 

2. Milyen pénzügyi állapotban van a MÚOSZ? 

Az elnökségi ülésen sor került Sőrés Judit gazdasági vezető beszámolójának meghallgatására, amely 

azzal zárult, hogy három héten belül elkészül egy a laikusok számára is áttekinthető összeállítás. 

Különös tekintettel a MÚOSZ jelenlegi pénzügyi állapotára, a várható bevételek és kiadások 

ütemezésére. Átvettük a jelen állapotról készített, egyszerűsített mérleget, tanulmányozásra. 

3. Díjak, események 

A MÚOSZ 2017. március 15. alkalmából közös ünnepélyt tervez, melyre a többi újságíró szervezetet is 

meghívnánk. Az idő rövidségére való tekintettel Hargitai Miklós veszi fel velük a kapcsolatot. A 

rendezvény helyéről, idejéről és a programról, a kialakult helyzetnek megfelelően hozzuk meg a 

döntést. Díszvendég meghívásának igénye is felmerült, ez ügyben a puhatolózást az elnökség 

megkezdi.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkeresésére megtárgyalta az elnökség a Táncsics-díj 

kuratóriumába való MÚOSZ képviselő delegálásának kérdését és úgy döntött, hogy együttműködése 

jeléül kész eleget tenni a felkérésnek. A jelölt személyét, a vele történt egyeztetés után hozzuk 

nyilvánosságra. 

Az idei Aranytoll-díj átadására a tervek szerint, a március 15-i rendezvényünkön kerül sor. Az 5 hazai 

és 1 határon túli jelölt díjazásáról, az Aranytoll Bizottság előterjesztése alapján dönt az elnökség. 

4. Bizottsági ügyek 

A MÚOSZ Tagfelvételi Bizottságának munkájával kapcsolatban az elnökség felkéri az érintett 

testületet, hogy folytassa tevékenységét, egyúttal kifejezte igényét, hogy a legrövidebb időn belül 

kerüljön sor a tagfelvételi kérelmek elbírálására.  

Acsay Judit javaslatot készít a korábban tagdíjfizetés elmaradása miatt megszüntetett MÚOSZ tagsági 

viszonyok lehetséges visszaállítására. 

 

 



5. Jogi ügyek 

Az elnökség megtárgyalta a MÚOSZ jogi képviseletével kapcsolatos kérdéseket. Nem fogadta el az 

elnökség elé került személyi javaslatot és a további megoldások tárgyában egy későbbi időpontban 

hozza meg a szükséges döntést. 

6. MÚOSZ tisztségviselők munkamegosztása 

Figyelemmel a MÚOSZ Alapszabály jövőben szükséges módosítására, különös tekintettel a 

jogszabályváltozásokban előírt megfelelési kötelezettségekre, az elnökség Eötvös Pált bízta meg, 

hogy tartalmi és személyi feltételek vonatkozásában egyaránt menedzselje az új Alapszabály 

kidolgozását, azzal, hogy az a májusi küldöttgyűlésre előterjeszthető legyen. 

A további munkamegosztásról egy későbbi időpontban hoz döntést az elnökség. 

7. MÚOSZ Honlap 

Az elnökség döntött arról, hogy a MÚOSZ honlapjára felkerült, a Tisztújító Küldöttgyűlésről szóló 

közleményt – tekintettel a helytelen információs tartalmára – módosítja és kiegészíti a megjelent 

sajtónyilatkozattal, és az esemény bemutatásáról készült fotó-összeállítással. 

8. Elnökségi munkarend 

Az elnökség döntést hozott, hogy az elkövetkezőkben a rendes elnökségi üléseket minden hónap, 

utolsó péntekén, délelőtt 11 órás kezdettel tartja meg. 

9. Egyéb 

Danó Anna javaslatot tett arra, hogy az elnökség készítsen a szövetségről egy állapotfelmérést, 

amelyből kiderül: milyen pénzügyi, szervezeti problémáink vannak. Ha szükséges, készüljön 

válságterv a működőképesség (kiegyensúlyozott gazdálkodás) fönntartására.  

Javaslatot tett arra is, hogy a tagdíjak valamekkora hányadát a szövetség fordítsa újságírók számára is 

hasznos szolgáltatásokra.  Arra kérte az elnökséget, hogy vizsgálja meg milyen lehetőségek vannak, 

például van-e olyan szolgáltató, valamennyi tag számára biztosítaná a korlátlan mobilbeszélgetést, 

illetve internetes hozzáférést vagy a múzeumok és színházak milyen feltételek mellett, milyen 

kedvezményeket hajlandók biztosítani a számunkra. 

Javasolta, hogy a szervezet hozza létre az úgynevezett etikus kiadó – címet, a pályázaton elnyerhető 

díjat olyan kiadók, munkáltatók kaphatnák meg, amelyek egyebek mellett biztosítják a tisztességes 

foglalkoztatás (bejelentett állás, korrekt munkaszerződés, piaci munkabér, flekk díj stb.) 

körülményeit, valamint az általuk kiadott termékeiben a hirdetés, a pr-cikk és a tartalom élesen 

elkülönített, stb. A díjat, az ezt szimbolizáló emblémát a kiadó egyfajta minőségi márkajelként addig 

használhatja, amíg megfelel az etikus kiadóra jellemző kritériumoknak.  

Eötvös Pál jelezte, hogy a most élő szerződés van egy szolgáltatóval és nem is olyan egyszerű ezt 

megvalósítani, a szolgáltatóknak is vannak elvárásai.    

 



* 

Az ülésen jelen volt: Acsay Judit, Bánkúti András, Danó Anna, Eötvös Pál, Gönczi Mária, Hargitai 

Miklós, Karsai Gábor, Keleti Éva, Kékesi Zsolt, N. Kósa Judit, Palugyai István, Trom András. Távol lévők: 

Doros Judit, Kleer László. A testület határozatképes volt. 

Jegyzőkönyvet készítette: Kékesi Zsolt 


