
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása  Két honlapunk, a MÚOSZ szakmai, kulturális, oktatási, egészségmegőrző és rekreációs programjairól, szociális és érdek-képviseleti tevékenységéről tájékoztató muosz.hu, valamint a médiavilág híreit, trendjeit bemutató és elemző médiaszakmai portálunk, az eMasa.hu mindenki számára hozzáférhető online információs rendszer.  A két honlaphoz tartozó egy-egy elektronikus hírlevél szintén ingyenes és nyitott, nem csak MÚOSZ-tagok számára elérhető szolgáltatás, amely folyamatosan bővülő, közel tízezres szakmai címlistára jut el rendszeresen  A MÚOSZ Facebook-oldalát a hivatalos adatok szerint egyre többen kedvelték, emellett több alkalommal zajlott online közvetítés, illetve készült videótudósítás is.   A szövetség internetet nem használó tagjaihoz (mintegy 200 kollégához) a legfontosabb információkat 2015-ben is nyomtatott hírlevélben juttattuk el.  A szakosztályok jó része 2015-ben is a MÚOSZ szakmai életének meghatározója volt. A szövetség keretein belül mintegy harminc ilyen, önszerveződésen alapuló formáció van jelen. A rendkívül széles skálát jól mutatja, hogy például épp úgy díjakat adott át az év során – többek között – az Építészeti, Képző- és Iparművészeti Szakosztály, mint a filmkritikusoké és a gazdasági újságíróké; ugyanúgy több teltházas eseménnyel büszkélkedhetett a Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya, mint a Kommunikációs és PR Szakosztály, valamint a külpolitikusok csoportja stb. stb. Az azonos szakterületen dolgozó újságírók együttműködését szolgáló csoportok programjainak döntő többsége nyilvános és ingyenes, bárki számára hozzáférhető volt.  Tevékenységüket színvonalas ismeretterjesztő rendezvények, szakmai beszélgetések, kirándulások, a szövetség keretein túlmutató rendezvények, valamint sajtótájékoztatók szervezése, könyvek kiadásában való aktív részvétel jellemezte. Több példát találunk az alkotó műhelyként történő működésre.  Többek mellett kiemelkedett az események közül az Életmód Szakosztály immár hagyományosan az egészség megőrzését és az életminőség javítását célzó Életmód-napja és a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 33. Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás, amelyre 243 fotós csaknem 7164 képpel nevezett.  A beérkezett alkotásokból összeállított rangos fotókiállítást Budapesten és több vidéki helyszínen is láthatta a közönség. A rendezvényt szponzoráló, illetve díjat felajánló támogatók között országosan elismert szervezet, illetve több világcég is szerepelt. A szakma kiemelkedő megmozdulásának számító eseménnyel párhuzamosan a szakosztály tördelői pályázatot is hirdetett, emlékezve a 2012-ben elhunyt neves tervezőszerkesztőre, Molnár Istvánra.  Ugyancsak a szakosztály szervezésében valósult meg a Szegedi Műhely 2015 elnevezésű rendezvény. Az alkotótelep – Szeged Megyei Jogú Város támogatásával – kiemelkedő szakmai lehetőséget nyújtott; témagazdagságával, szakmai vitáival gyarapítva a résztvevők tudását, formálva művészi világukat.   
 


