
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása  A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a legrégebbi és mind a mai napig a legnagyobb létszámú magyar médiaszervezet; elődjét, a Budapesti Újságírók Egyesületét 1896-ban alapították, Mikszáth Kálmán elnökletével.  A MÚOSZ legfontosabb célja a sajtó szabadságának és sokszínűségének védelme, a minőségi újságírás ösztönzése, a médiában dolgozók tevékenységének támogatása.  Alapszabályunk hangsúlyosan vállalja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartájában megfogalmazott eszmék képviseletét.   Egyesületünk elsősorban a tagjai részére nyújtott szolgáltatásaival tesz eleget alapcél szerinti, közhasznú tevékenységének, amelyek 2015-ben különösen a következő területekre terjedtek ki: kulturális, egészségügyi, szociális, jogvédő, nemzetközi, szakmai, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység.   A MÚOSZ – 2015-ben alaposan megnövekedett számú – programjainak meghatározó, döntő többsége nyilvános és ingyenes, bárki számára hozzáférhető volt.   A média etikai kérdéseivel kapcsolatos feladatokat a szövetség Etikai Bizottsága látja el, nem feltétlenül csupán azokban az esetekben, amelyekben a panaszos vagy/és a panasztevő a MÚOSZ tagja. 2015-ben a konkrét ügyek mellett a szakmai, elvi kérdésekben hozott állásfoglalások kerültek előtérbe. A 2015 szeptember 25-én a budapesti Sajtóházban tartott közgyűlésén a Média Önszabályzó Testület (MÖT) – amelynek a kezdeményező MÚOSZ mellett tagjai a hazai újságíró-szervezetek és a Sajtószakszervezet, továbbá a legjelentősebb határon túli újságíró-szövetség, a Románia Magyar Újságírók Egyesülete – elfogadta alapszabályát, amelyet a közösen elhatározott bírósági bejegyzéséhez állított össze.   A MÚOSZ saját tulajdonú, tihanyi üdülőjében 653 fő 2175 vendégéjszakát töltött el.  A székház háziorvosi rendelőjét 836 fő kereste fel, összesen 4313 alkalommal.   Jogi tanácsadás: dr. Tóth Balázs ügyvéd-újságíró segít megoldást találni a kollégák problémáira – térítésmentesen – rendszeres fogadóóráin. Elsősorban polgárjogi viták, kiemelten családjogi, ingatlanjogi és fogyasztóvédelmi sérelmek, konfliktusok esetén kérik tanácsát a MÚOSZ-tagjai.  A MÚOSZ legszebb hagyományai közé tartozik a szövetség által alapított díjak, kitüntetések, elismerések átadása, évről évre. A szövetség 2015-ben is odaítélte – többek között – az 1978-ban alapított Aranytoll díjat, a közel félévszázados múltra visszatekintő Magyar Filmkritikusok Díját, valamint a 33. Sajtófotó Pályázat és Kiállítás elismeréseit.    A Sajtóház Mikszáth terme 2015-ben is számos fotó-, grafikai és egyéb képzőművészeti tárlatnak adott otthont, s több hasonló rendezvény volt látható a Táncsics és a Rát teremben 



is az év során. Sőt, egy időszakban még az egymás fölötti emeleten elhelyezkedő kiállítási helyiségeket összekötő lépcsőházban is egy MÚOSZ-tag karikatúrái kerültek bemutatásra Valamennyi kiállítás ingyenes és bárki számára megtekinthető volt, a megnyitó és a finisszázs között is nem egyszer zajlott ingyenes tárlatvezetés, közönségtalálkozó az alkotókkal.  A MÚOSZ által, elsősorban a szövetség tagjainak és családtagjainak tartott – nem egyszer teltházat vonzó – programok is kivétel nélkül ingyenesek voltak, beleértve a Mikulás-napi ünnepséget is, amelyről a gazdag ajándékcsomagok sem maradtak el a gyerekek számára, a küldöttgyűlés egyik tagja révén szervezett felajánlás jóvoltából.  A Sajtóház 2015 első félévében kb. 30, a másodikban 157 saját rendezvény – kiállítás, képzés, továbbképzés, sajtótájékoztató, pódium-beszélgetés, vitaest, filmvetítés, könyvbemutató, szakmai találkozó, konferencia, közönség-találkozó, zenei program, ünnepség – helyszíne volt, sok esetben a szakosztályok színvonalas rendezésében. 
 


