Jegyzőkönyv a MÚOSZ elnökségének 2017. 06. 22-i üléséről
(helyszín: Budapest VI. kerület, Vörösmarty u 47/a.)
Jelen vannak: az elnök, a tiszteletbeli elnök, a két alelnök, és az elnökség tagjai az előzetes
jelzés alapján távol lévő Trom András, Kleer László és Palugyai István kivételével (akik az
előterjesztésekről elektronikus úton szavaztak), valamint az FB és az EB elnöke.
1.Tájékoztatás a folyamatban lévő jogi ügyekről.
Határozati javaslat: az elnök a bírósági tárgyalás várható kimenetele alapján tegyen javaslatot
peren kívüli megállapodásra az előző elnökség idejéből megörökölt munkaügyi jogvitában.
A javaslatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
1/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján az elnök a bírósági tárgyalás várható
kimenetele alapján tegyen javaslatot peren kívüli megállapodásra az előző elnökség idejéből
megörökölt munkaügyi jogvitában.
2.Könyvelőiroda váltás
Előterjesztés: az elnökség megállapodik az előzetesen javasolt könyvelőirodával a MÚOSZ
könyvelési feladatainak átvételéről.
Az elnökség egyhangú állásfoglalással úgy döntött, hogy bekér egy másik árajánlatot is, a
döntést későbbre napolja.
2/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján a MÚOSZ további árajánlato(ka)t kér
be a könyvelés ügyében.
3.Döntés a honlapszerkesztői pályázatról
Előterjesztés: Az elnökség megbízza az összességében a legmeggyőzőbb pályázatot benyújtó
Nagy Gábor Miklóst a holnapszerkesztői feladatok ellátásával.
A határozatot az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta.
3/2017.06.22. határozat: Az elnökség megbízza az összességében a legmeggyőzőbb pályázatot
benyújtó Nagy Gábor Miklóst a holnapszerkesztői feladatok ellátásával.
4.Személyi döntések – a szerződések felülvizsgálata
Előterjesztés: Az elnökség az általános költség-felülvizsgálat keretében felhatalmazza az
elnököt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fennálló munkaszerződések közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.

4/2017.06.22. határozat: Az elnökség az általános költség-felülvizsgálat keretében
felhatalmazza az elnököt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fennálló munkaszerződések közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről.
A titkársági/adminisztrációs teendők ellátására minimum egy fő titkársági munkaerőre
mindenképpen szükség van.
Határozati javaslat: az elnök kezdjen tárgyalásokat az eddig szóba került jelöltekkel a
kompetenciák és a fizetési igények felmérése érdekében, az alkalmas jelöltről az elnökség
elektronikus úton szavaz.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
5/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján az elnök tárgyalásokat kezd az eddig
szóba került jelöltekkel a kompetenciák és a fizetési igények felmérése végett, az alkalmas
jelöltről az elnökség elektronikus úton szavaz.
5.Döntés as újságíró iskola őszi tanévéről
Határozati javaslat: Indítsuk el a fotós iskolát ősszel, az újságíróképzésben pedig keressünk
egy együttműködő partnert, illetve mérjük fel a piaci lehetőségeinket.
Előterjesztés fotóriporter tanfolyam indítására 2017 szeptemberétől.
A sikeres fotóriporteri tanfolyamot a MUOSZ 2017-ben is folytatja. A tanfolyam szakmai
vezetője Szarka Klára. A tanfolyam operatív szervezését a MUOSZ stábja végzi. A tanfolyam
bruttó díja 444.500 Ft ((netto 350.000) 12, 2, vagy 1 részletben fizethető, 0%, 10%, 15%
kedvezmény, MUOSZ tagnak +5% kedvezmény. A 2016-os ár 380.000 Ft volt. Más hasonló
tanfolyamokkal összehasonlítva az ár versenyképes. A fotóriporter tanfolyam legalább 10 fő
jelentkezése esetén indul.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
6/2017.06.22. határozat: Az őszi félévben a MÚOSZ elindítja a sajtófotós képzést, az
újságíróképzés folytatásáról később születik döntés.
6.Az informatikai hozzáférések rendezése
Előterjesztés: Teljes körű informatikai és ügyviteli átállás webalapú felhőszolgáltatásokra
A MUOSZ jelenleg elavult, zárt, nem felhasználóbarát, a levelezés kivételével helyhez kötött
informatikai alkalmazásokkal dolgozik, amelyek bonyolítják az ügyvitelt és egy-egy
szolgáltatóhoz (könyvelés, számlázás pl.) kötik az egyesületet, továbbá verziókövetést,
rendszeres karbantartást, upgrade esetén licencdíj fizetését teszik szükségessé. Ezeket lépésről
lépésre felhő alapú, havidíjas szolgáltatásokra javasolt cserélni, amelyek egyszerűen
kezelhetők, hatékonyak, folyamatos fejlesztés alatt vannak, biztonságosak, integrálhatók,
bárhonnan és bármilyen eszközzel elérhetők.
Az átállásban olyan szolgáltatások is benne foglaltatnak, mit pl. a kártyás fizetés lehetősége,
amely megkönnyíti a tagság és a szolgáltatást igénybe vevőknek a fizetést, működtetési

oldalról pedig egyszerűsítést jelent. Az ügyvitelt gyorsítja a bérlemények és üdülőszobák
kiadására szolgáló, a foglaltságot nyilvántartó és a fizetést automatizáló, a saját weblapra is
ágyazható megoldások, amelyek segítségével a promóciós oldalak (szallas, booking) 12-15%
jutaléka is megtakarítható. Az elektronikus számlázás lehetőségével kizárólag elektronikus
számlázásra is átállunk. Az átállás lépésről-lépésre kb. 3-4 hónap alatt valósítható meg.
Egyedül a tagnyilvántartó rendszer, amelyet még érdemes megtartani a jelenlegi bázison.
A elnökség határozathozatal nélkül tárgyalta a napirendi pontot, konszenzusos álláspont
alakult ki arról, hogy az átállás tartalmi kérdéseiről később születik döntés, az átállás
fokozatosan, nem egy lépésben fog megtörténni.
7.Döntés az alapítványok sorsáról
Határozati javaslat: kérjük fel a vegetáló alapítványok kuratóriumát, hogy szüntessék meg az
alapítványokat.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
7/2017.06.22. határozat: Megkezdődik az lapítványi iratok áttekintése jogásszal és
könyvelővel, a felülvizsgálat után javaslatot teszünk a nem működő alapítványok
megszüntetésére, a nem MÚOSZ-hoz tartozó alapítványok elköltöztetésére.
8. Ingatlankezelés / recepció
Határozati javaslat: pályázat elindítása a Vörösmarty utcai iroda recepciós és őrzési
tevékenységének ellátására.
Az elnökség egy nem szavazat mellett úgy döntött, hogy ajánlatokat kér a feladatra.
8/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján árajánlatokat kérünk a Vörösmarty
utcai iroda recepciós és őrzési tevékenységének ellátására.
9. Utalás rendje, aláírások (az utalási rend hozzáigazítása a tisztújítás utáni helyzethez).
Határozati javaslat: e-számla bevezetésének előkészítése.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
9/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján megkezdődik az e-számla bevezetésének
előkészítése.
10. Megbízások
Határozati javaslat: Ügyvezető felvételének elvi jóváhagyása július 4-i kezdéssel, a jogász
megbízásának megerősítése.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.

10/2017.06.22. határozat: Az elnökség döntése alapján a MÚOSZ szerződést köt az
ügyvezetővel és a jogásszal.
11. Nyári szünet jóváhagyása - júl 10. aug 20.
A határozatot az elnökség egyhangúan megszavazta.
11/2017.06.22. határozat: A MÚOSZ júl 10. - aug 20.-ig nyári szünetet tart, ebben az
időszakban az iroda korlátozott szolgáltatásokkal üzemel.
12. Egyebek
Beszámoló az egészségügyi kedvezmények ügyében történt fejleményekről.

