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Köszönd a küldöttgyűlés résztvevőit, tájékoztatja

a tagokat az idei
harmadik küldöttgyűlés összehívásának okáról, a 2019 évi tagdíjak
elfogadása, valamint az időarányos tájékoztatás adása a 2018. év
pénzügyi, gazdálkodási eredményeiről.

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a módosított szmsz alapján
szavazólapokkal történik a szavazás.
Megállapítja, hogy a 43—ból 28 fő küldött van jelen, így a
küldöttgyűlés határozatképes. (későbbiekben 2 tag csatlakozott
még a napirendi pontok előtt.)
Köszöntí elnöktársait.
Kéri hogy próbaszavazás jelleggel, a határozatképesség
ellenőrzésére mindenki emelje föl a szavazólapját.
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az alapdokumentumokban
meghatározott határidőn belül a kiküldött napirendhez kiegészítő
javaslat érkezett, így elsőként a napirend kiegészítéséről, majd ezt
követően a napirendről kell szavazni.
Szigethy Emma küldött—társ napirendet kiegészítő előterjesztése:

Határozati javaslat: ,,A MÚOSZ posztumusz Aranytoll díjat is
ítéljen oda minden évben az arra érdemes elhunyt kollégának."
Küldöttek
Vince Mátyás
Vince Mátyás

Szavazás

Megállapítja, hogy a napirend kiegészítését a küldöttgyűlés 22 igen
szavazattal, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.
javasolja, hogy a logikai sorrend betartásával az alábbi sorrendben
tárgyalja meg a napirendi pontokat a küldöttgyűlés. A napirendi
javaslat így a következő:
1. A napirend elfogadása
2. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
(jegyzőkönyvvezető és —hitelesítő, szavazatszámlálók)
3. Posztumus Aranytoll határozati javaslat tárgyalása
4. Elnöki beszámoló
5. ldőarányos pénzügyi nijékoztatás a 2018—as évről

6, Tájékoztatás a tihanyi
szezon fő számairól és tapasztalatairól
.X' Döntés
a 2019—es tagdíjakról
8. A MÚOSZ-tag

jóváhagyása
9. Egyebek

Küldöttek
Vince Mátyás
Vince Mátyás

recepciós kollégák foglalkoztatásának

Kéri, hogy aki egyetért a napirendi javaslattal,
emelje fel a
szavazólapot.

Szavazás

Megállapítja, hogy a napirendet a küldöttgyűlés 29
igen szavazattal,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta.
Kéri, hogy kezdje meg az érdemi munkát a
küldöttgyűlés. Először
a küldöttgyűlés tisztségviselőinek a
megválasztása következik.
jegyzőkönyv—vezetőnek javasolja megválasztani Orbán Laurát.
Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető
személyéről!
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Szavazás

Bejelenti, hogy a küldöttgyűlés Orbán Laurát 29
igen szavazattal, O
nem szavazattal és 0 tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek
megválasztotta.
Az Alapszabály értelmében két
küldött—tagtárs feladata a
jegyzőkönyv hitelesítése. jegyzőkönyv—hitelesítőknek előzetes
az
egyeztetések alapján Hajós Annát és Keleti Évát
javasolja.
Kéri, hogy most szavazzanak egyben a két
jelöltről! (ellenpróba)
Sz avaz ás—a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
29 igen szavazat, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás.
Megállapítja, hogy jegyzőkönyv—hitelesítőnek Hajós Annát és
Keleti Evat megválasztotta a küldöttgyűlés.
Szavazatszámlálókat is
kell választani a küldöttgyűlésnek.
Szavazatszámlálónak megint
csak az előzetes egyeztetések alapján Bódi
Ágnest és Halász Gézát
javasolja, akik ezt vállalták is. Kérdezi, hogy van—e valakinek
más
jelöltje erre a posztra?
Kéri, hogy szavazzon a küldöttgyűlés — a két
jelöltről egyben! Aki
egyetért, emelje föl a szavazólapot.
S z a v a z á s.
29 igen szavazat, O nem szavazat és 0
tartózkodás.
A szavazást lezárja. Megállapítja,
hogy a küldöttgyűlés Bódi Ágnest
és Halász Gézát sZavazatszámlálónak
megválasztotta.
Röviden ismerteti az ügy előzményeit,
egyben határozati javaslatot
tesz: ,,A MÚOSZ posztumusz Aranytoll díjat is
ítéljen oda minden
évben az arra érdemes elhunyt kollégának."
Felkéri Szigethy Emmát a javaslata kifejtésére

ugralt

Szigethy Emma

Sajnos arra jelenleg nincs lehetőség, hogy az adott évben elhunyt
kolléga díjat kapjon. Aki váratlanul meghal és megérdemelte volna
szakmai múltja alapján. Javasolja, hogy legyen erre lehetőség
Posztumusz Aranytoll—díj formájában.

M. Lengyel

javaslata, hogy ne csak az abban az évben elhunyt kollégát
lehessen erre felterjeszteni. Kérdése hogy ezzel bővül—e az adott
évben átadott Aranytoll—díjak száma.
javaslata, hogy ha az elhunyt kolléga MÚOSZ tagja volt, bármikor
kaphasson posztumusz díjat, és ezzel legyen kibővítve az adott

László

Hargitai Miklós
elnök

Horváth László
Vicsek Ferenc
Acsay Judit
Árpási Zoltán
Vince Mátyás

Küldöttek
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évben kiadott díjak számát.
Megjegyzi, az elnökségnél ez már napirendi pont volt, és
leszavazták. Ennek a díjnak van egy rangja, és nem szeretné az
elnökség és személy szerint ő sem, hogy ,,felhíguljon" a díjnak a
minősége. Az elnökségnek ez volt a többségi álláspontja. Javaslata,
hogy ne hozzáadódjon a kiadott díjak számához, hanem az öt
kiadott díj egyik esete lehessen posztumusz, ha ilyen eset az adott
évben felvetődik.

javaslata, hogy MÚOSZ életműdíjat adjanak át a posztumusz
Aranytoll elnevezés helyett. A posztumusz díjat támogatja, de
ebben a formában jobb lenne.
Horváth László javaslatát támogatja inkább, de a mostani döntés

javaslatot is jónak tartja.
Trom András javaslata alapján megvalósult a Vastoll, mely
igazából majdnem ezt a szerepet tölti be — életművet ismer el.
Aranytollat csak MÚOSZ tag kaphat.
Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés tagjai között nincs teljes
konszenzus ebben. javasolja, hogy az elnökség döntsön ebben,
vagy dolgozzanak ki javaslatot erre a posztumusz díjra- előző
évben elhunyt kolléga javasolható a díjra, vagy szélesebb kereteket
vesz ügyelembe évszámban, valamint felveti, hogy a Vastoll—díj
mellett van—e értelme ennek. Felkéri a küldöttgyűlést, hogy arról
szavazzon a napirendi ponttal ellentétben, hogy az elnökségnek
mint feladat ez vissza legyen utalva, Szigethy Emma beterjesztővel
egyeztessenek róla.

Szavazás

.

Megállapítja, hogy a 3 napirendi pontban történt, azóta módosított
javaslatot — miszerint a posztumusz Aranytoll—díj létrehozása az
elnökség hatáskörébe kerüljön és legyen kidolgozva, a
küldöttgyűlés 24 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4
tartózkodással elfogadta.
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Hargitai Miklós Mint elnök, vállalja, hogy kidolgozza ezt a javaslatot a fentiek
tükrében és az elnökség elé fogja tárni.

Vince Mátyás

Rátér a következő, 4—ik napirendi pontra: A Elnöki beszámolóra.
Felkéri Hargitai Miklós elnök urat a napirendi pont
előterjesztésére.
Hargitai Miklós A napirendi pontokban bővebb tájékoztatást fog adni, valamint az
Ellenőrző Bizottság jelenlévő elnökét is szeretné az adott
napirendi pontoknál felkérni beszámolóra.
2018-as az első év, amiért teljes felelősséget tud vállalni (tavaly
évközben lett megválasztva). Kialakult egy struktúra ügyvezetővel,
az elnök pedig nem főállású.
2018—as évet az elnökség és az ügyvezető együtt készítette elő,
menedzselte végig,
Sikeres gazdálkodási év várható év végéig, senki pénzügyi
segítségére nem szorult a MÚOSZ, nincs hitele a szervezetnek,
nem kellett vagyont, megtakarítást felélni.
Van néhány újítás a 2018—as évben:
1.) Szakosztályoknál van a szakmai munka, igyekeznek egy
jelképes, de valamilyen szinten segítséget nyújtó szakosztályi
támogatást nyújtani pályázatok útján. jövő évi
költségvetésbe ez már bele lesz kalkulálva.
2.) Vidéki újságírók budapesti munkavégzés esetén történő
elszállásolására kialakított az elnökség egy keretet, ez szintén
pályázat, jelentkezés útján valósul meg. Többen igénybe
vették már.
3.) jelentősen nőtt a bevétel az irodaházban — minden szabad
négyzetméter ki van adva, majdnem piaci áron, ezenkívül
Tihanyban is nőtt a bevétel, áremelés volt idei évben,
valamint bookingon keresztül külsős vendég is foglalhat
szállást, de ennek következtében nem termelt veszteséget
az üdülő.
4.) Vörösmarty utcai székház biztonsági rendszere —
beléptetető rendszer kiépítése elvárás volt a bérlők részéről,
még ha ez a MÚOSZ—tagság egy részének kellemetlenséget
is okoz.

Elkezdődött a következő év tervezése

is.

A tihanyi üzemeltetővel az év végén lejáró szerződés után nem
hosszabbít szerződést a MÚOSZ. Pályázat formájában ki van írva
a

működtetés. Minimális mennyiségü pályázó jelentkezett,

ezenkívül egy szándéknyilatkozat van, aki fix díjért kivenné az
üdülőt.

vis
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Megemlíti, hogy mindkét ingatlan saját magát eltartja, de a két
ingatlan amortizációval számolva veszteséges. Félre kellene tenni a
nagyobb és Várható karbantartásokra pénzt, erre jelenleg nincs
lehetőség. 2019—ben ezzel a problémával a küldöttgyűlésnek
mindenképpen foglalkoznia kell. A tihanyi üdülő értékbecslése
jelenleg zajlik, jövő év elején—tavaszán lesz meg az eredmény.

Nagy Gábor
Miklós

Vince Mátyás

Hanti Vilmos

javaslata, hogy az üdülőt egy esetleges bérlőnek ha hosszabb időre,
10 évre adja ki bérbe a MÚOSZ, akkor annak is megéri

beleinvesztálni felújításba.
Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója az elnöki beszámoló nem gazdasági részeihez?
A gazdasági stabilitás kezd megteremtődni, ehhez
gratulál.
Ugyanakkor szeretné felhívni a Hgyelmet, hogy a gazdasági
stabilitás mellett a humán rész is erősödjön.
A kiállítása szervezése során azt tapasztalta, hogy nincs kellő
gazdája a MÚOSZ szakmai tevékenységének.
Előre tudható volt a kiállítás megnyitása, annak részletei, és ehhez
képest a kiállítás megkezdése előtt percekkel korábban derült ki,
hogy a zenészek nem játszatnak, mert tévéfelvétel zajlik a terem
alatti stúdióban. Ez akkor derült ki, amikor már megérkezettek a
vendégek.
Az ügyvezető úr részéről olyan magatartást tapasztalt, amit
nem
értett.
A jövőben körültekintőbb szakmai hozzáállást kér.

Hargitai Miklós Annak, hogy veszteségmentesen működjön a székház, ki kellett
mindent adni, a rendezvénytermek alatt sajnos egy élő
felvételekkel dolgozó tévéstúdió van, így ennek működéséhez

igazodni kell.

Intődy Gábor
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Dönthet úgy a küldöttgyűlés hogy ne üzemeljen a tévéstúdió, de
pillanatnyilag rá van szorulva a szervezet minden bérlőre. A
helyzetek élét valamennyire lehet tompítani, ha jó előre lehet tudni
az időpontot.
Megjegyzi, hogy a tévéstúdió havi egymillió forint bérleti díjat

tizet, alkalmazkodni kell hozzájuk is. Elismeri, hogy valóban
erőteljesen lépett fel, amikor Honti úr a kérés ellenére az ajtót nem
zárta be.
Rátér a következő napirendi pontra: ldőarányos pénzügyi
tájékoztatás a 2018—as évről. Felkéri Hargitai Miklós elnök urat a
napirendi pont előterjesztésére, a későbbiekben pedig Karsai
Gábort, mint az Ellenőrző Bizottság elnökét is reflektálni. A

küldöttek az ehhez

ponthoz tartozó tájékoztatást, táblázatokat
írásban megkapták korábban, valamint kivetítón is látható.
Hargitai Miklós Három fő bevételi forrása van a szervezetnek tagdíj és a két
ingatlan — bérbeadás, üdültetési szállásdíj.
A tagdíj mértékét a taglétszám határozza
meg, amely évek óta
csökkenő tendenciát mutat, ebben az évben kisebb mértékű a
csökkenés, mint korábban.
A Vörösmarty utcai ingatlanban minden ki van adva.
Tihanyban jelentősebb a bevétel, mert a saját tagokon kívül
bookingon keresztül külsős vendégek is igénybe vehetik a szállás
szolgáltatást.
Karsai Gábor,
Az EB áttekintette a 2018 első három negyed évének számait,
Ellenőrző
jelentősen csökkentek a kiadások és nőttek a bevételek. javult az
Bizottság
oktatás, a bérbeadás és Tihany bevétele is.
elnöke
A központi apparátus költségei csökkentek. Várható,
hogy
nyereséggel fog zárni a MÚOSZ.
Tihany ügyében — érzelmi viszonyulás mellett a gazdasági
racionalitás arra utal, hogy előbb-utóbb dönteni kell az ingatlannal
kapcsolatban. Az EB egyetért az elnökséggel, hogy a
küldöttgyűlésnek ebben a kérdésben döntenie kell, vagy
értékesíteni kell, vagy üzemeltetni, de akkor
nagyon sok beruházási
költséggel számolva.
Vince Mátyás
Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója a jelentésekhez?
Keleti Éva
Az elnökség egy része tegnap lenn volt Tihanyban.
Véleménye
több elnökségi taggal egyetemben, hogy Tihanyt olyan állapotba
kell hozni, hogy az megmaradjon.
a

——

Kékesi Zsolt

A lelki felkészítés jegyében Keleti Éva sok éves
tapasztalata alapján

Tihany mellett van. De azt szeretné megemlíteni, hogy gazdasági
irracionalitással működik az üdülő, hisz egy évben 2—3 hónapban
működik. Tényleg alaposan körbe kell járni, hogyan használható
ez
ki, mert jelenleg nincs, vagy talán soha nem is volt felújítási alap,
azonban a jövőben az üdülő rengeteg összeget emészthet fel.

Vince Mátyás

Megjegyzi, hogy a két elnökségi tag felszólalása alapján is látható,
hogy két szélsőséges dolog között kell majd a jövőben dönteni. De
jelenleg ez nem napirendi pont.
Rátér a következő napirendi pontra: Tájékoztatás a tihanyi
szezon
fő számairól és tapasztalatairól
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Nagy Gábor
Miklós

Néhány tétel kapcsán lenne kérdése:
GDPR 1.8 millió forint — mit takar, ki végzi a munkát, mikor lesz
a vége?

250.000 ft jelenleg a táblázatban a szakosztályi költségkeret —
szeretné kérni az elnökséget, hogy ennek keretét növelje, amit a
szakosztályok rendezvényekre költhessenek.
Szeretné látni, hogy hány fő az alkalmazott, a vállalkozási és
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott a MÚOSZ—ban.
Vidéki szállásköltség—támogatás — hányan vették eddig igénybe?

Hargitai Miklós Szakosztályi rész -250.000 ft az eddig felhasznált keret, de

1.000.000 ft keret van megállapítva, jövő évi keret az idei
tapasztalatok alapján lesz megállapítva.
Tihannyal kapcsolatban — egymásnak ütköző elvárásoknak kell
eleget tenni. Jogos elvárás, hogy a bevétel egy részét a szakmai
feladatokra lehessen költeni. jelenleg a MÚOSZ—nak a legnagyobb
feladata, hogy az ingatlangazdálkodásra kell foglalkozni.

Intődy Gábor

GDPR— ügyvédi iroda készíti, nem attól függ a GDPR-szabályok
kidolgozásának költsége, hogy mekkora maga a cég, hanem a
tevékenységeitől A MÚOSZ sok fajta adatkezelési tevékenységet
végez bérlők, ingatlanbérbeadás, üdülő üzemeltetés Május óta
tart a munka az ügyvédi irodával, jövő tavasszal lesz kész a teljes
munkaanyag. Ezek hiányában a MÚOSZ nagy támadási területnek
van kitéve.
Vidékiujságíró— tagok budapesti szálláslehetősége: Az Accord
csoport— Ibis hotellel kötött a MÚOSZ szerződést. Eddig hatan
vették igénybe nyár óta, mindenkitől nagyon pozitív visszajelzést
érkezett. Egy tag negyedévente egyszer tudja ezt igénybe venni, a
visszaélések elkerülése érdekében.
A jó gazdálkodás azt jelenti, hogy nagyjából másfél év munkájában
a gazdasági helyzet stabilizálva lett.
Foglalkoztatás — a portaszolgálathoz 10—18 óra közötti időszakra
alkalmazottak lettek felvéve, akik MÚOSZ—tagok 4—4 órában,
ezenkívül az eddigi portaszolgálatot ellátó cég reggel és este 4—4
órában látja el a recepció feladatát.
Kik milyen státuszban dolgoznak?
Az alaptevékenység ellátásához az irodavezető és gondnok—
ügyfélszolgálatos, valamint az ügyvezető van főállásban, a két
recepciós 4 órás munkaidőben van foglalkoztatva.
Május óta a tagnyílvántartás rendbetétele zajlik, félállásban
határozott munkaviszonybandolgozikitt egy fő november 30—-ig.
GDPR követelményeinekis meg fog felelni az új
tagnyilvántartóban szereplő tagok adatai
—

NGM
Intődy Gábor

Váll/mMM?

Hargitai Miklós Számos küldött-től kapta azt a kérdést, hogy miért

Acs ay Judit

Vince Mátyás
Hargitai Miklós

kell a MÚOSZ-

tagos recepciósokat megszavazni a küldöttgyűlésnek — benne van
az új alapszabályban. A jogalkotó az alapszabály
megfogalmazásakor a vállalkozói jogviszonyokra gondolt, de az a
legtisztább, hogy az alkalmazottakat is jóvá hagyja a küldöttgyűlés.
Gazdálkodáshoz szeretne hozzászólni.
Szeretne szívből gratulálni az elnöknek, az ügyvezetőnek, valamint
Karsai Gábornak is. A stabilizálás az elmúlt évek
bizonytalanságához képest nagyon fontos volt. Abban biztos, hogy
az ügyvezető is egyetért, hogy a jövőbeni tervezéseknél is az az
elsődleges szempont hogy ez tartható legyen.
Tihany eladását támogatná, de elképzelhetőnek tartja hosszú
távban kiadni bérbe.
Felkéri az elnök urat, hogy Tihanyhoz szóljon hozzá.
Először ketten jelentkeztek a kiírt pályázatra, mely meghívásos
alapon működött, majd meg lett hirdetve honlapon is. 3—4
érdeklődő volt, de pályázat nem érkezett. jelenleg
egy üzemeltető
páros adott be szándéknyilatkozatot.

Valahogyan az amortizáció fedezetét kellene előteremteni. Az árak
meghamfrozásával bizonyos szintig lehet játszani, úgy hogy a tagság
számára is megfizethető legyen.
Temperálási fűtés is 300000 ft csak a téli hónapokban. Meg
kellene csinálni a konyhát, az épületek hőszigetelését, valamint
a
közlekedő útvonalakat síkosság mentesíteni kellene.

Ahhoz, hogy a szezont meg lehessen nyújtani, viszonylag sok
pénzt kellene rákölteni, amire jelenleg nincs fedezet.
javaslatokat vár a küldöttgyűlés tagjaitól a források előteremtésére.
Ha valaki hosszabb távra veszi ki, akkor annak minimum 6—8 évre
előre kell kiadni, hogy neki legyen perspektívája a működtetésben.

Horváth László
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A székházzal és Tihannyal kapcsolatban a beruházások

megtörténtekor nem vettek figyelembe üzleti szempontokat —
kulturális és üdülési célokat szolgálva építették, vették ezeket
az
ingatlanokat.
Ugyanakkor eladni sem érdemes, mert ingatlan befektetésen kívül
nincs más lehetőség befektetni a szervezet vagyonát.
Az, hogy kisvállalkozónak kiadja a bérbe az üdülőt x összegért, de
a rezsi a MÚOSZ költsége, nem biztos, hogy megéri.
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Dürr János
Hargitai Miklós

Kékesi Zsolt

Megjegyzi, hogy nem tudja, hogy miért kell Hamar Lászlóval
szerződést bontani.
A szezon elkezdése után pár nappal közölte, hogy nem végzi el a
feladata egy részét — este nem áll rendelkezésre a szállóvendégek
részére. Több alkalommal volt szerződés—módosítása,amit kért
korábban, abban meg lehetett vele egyeztetni. A nyár elején jogi
eszközöket is be kellet vetni, hogy meg lehessen vele egyezni.
Benne van a pakliban, hogy további együttműködés esetén
bármikor feláll a szezonban.

Láthatóan nagyon sok érzelem fűződik az ingatlanokhoz.

Szeretné tudni, hogy hány MÚOSZ—tag visszatérő vendég, azaz
törzsvendég az üdülőben, ami miatt ennyire ragaszkodik az
egyesület Tihanyhoz.

Intődy Gábor

Köszöni a felvetéseket.
Tihannyal kapcsolatos beszámolósja:
Óriási értékű vagyontárgy, de óriási a fenntartási költsége.
Erdei iskola májusban már bevételt termelt — ha nem is sokat, de
nem állt üresen az üdülő.
Balatoni szezon szűk három hónap, semmiféle turizmusra se
előtte, se utana nem lehet számítani.
Kb. 80 százalékos telítettség volt a nyári hónapokban, fele—fele
MÚOSZ és külsős vendég elosztásban. Megnézve a környező
szállások árait és az üdülő árait, 10-20 százalékos emelés lesz 2019—
ben, de ezzel együtt a MÚOSZ tagoknak az eddigi 20 százalék
helyett 33 százalék kedvezményt fognak kapni, tehát az ő üdülésük
nem kerül többe.
Reflektálás Hamar úrral történő együttműködésre — az üzemeltető
nem akarja folytatni a munkát. Valamint a szezon első napjaiban
közölte, hogy nem látja el a 18 óra utáni vendégek fogadását, mely
a szerződésében benne foglaltatott.
Több, jogi tárgyalás és személyes beszélgetés után volt
meggyőzhető, valamint megjegyzi, hogy havi 1000 EUR plusz
összeget kapott a főszezoni hónapokra a megnövekedett
vendégforgalom miatt. Ennek ellenére sem kívánja a továbbiakban
folytatni a munkán valamint a személyes viszony is megromlott.
Határozott idejű szerződése dec. 31—ig tart, nem lesz hosszabbítva.
Pályázat — összesen 3 pályázat érkezett, ennél több volt a
érdeklődés.
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A cél, hogy következő évben
ugyanolyan struktúrában legyen az
üzemeltetés, mint a mostani üzemeltetővel.

Vince Mátyás
Keleti Éva

Intődy Gábor
Vince Mátyás

Megjegyzi, hogy a szerződés megkötésével
az elnökség foglalkozik,
bízik az ő bölcsességükben és
körültekintésükben.
Tegnap az elnökség meghallgatta Hamar Lászlót
is, amiből az is
kiderült, hogy nagyon sok volt a
személyes
konfliktus.
A pályázati kiírás sem
úgy volt, ahogy egy pályázatot kell kiírni
Elképzelhetőnek tartj, hogy szélesebb körben kellett
volna a
pályázatot meghirdetni. Ezt az elnökségnek kell
eldönteni, az
igaZSág mentén a MUOSZ—nak ne kára,
hanem haszna legyen.
Hamar úr kérdése jogi kérdés, a pályázat első
körben 30 helyre lett
kiküldve.

Nagy körültekintést kér a fenti ügyben.
Megjegyzi, hogy személy
szerint Hamar Lászlóval rossz
tapasztalata
volt.
M. Lengyel
A hirleveleket mindig elolvassa.
Egy kérdése
László
dokumentációt — pályázati kiírást hol lehet van, hogy a
megtalálni.
Hargitai Miklós Honlapon meg lett adva e—mail
cím, ahol kellett jelentkezni, és
ezután el lett küldve a pályázati
anyag az érdeklődőnek.
Vince Mátyás
Rátér a következő napirendi
pontra: Döntés a 2019—es tagdíjakról.
Felolvassa a javaslatot, a meghatározott
összegeket, mely az
elnökség javaslata alapján a 2018—as évek
összegei változatlanul
hagyva.

Hargitai Miklós Az elnökség előtt napirenden
volt, elnökség javaslata a tagdíj—
struktúra

változatlanul hagyása 2019—ben. A korábban
kiküldött
tájékoztatóval ellentétben azonban —
melyben a 3 gyermeket
nevelő tag kedvezményes
tagdíjat Hzethessen, em lett napirendi

pont, mert nem

Vince Miklós
Küldöttek
Küldöttek

küldött—tag, hanem egy MÚOSZ—tag
javasolta.
Az elnökség a javaslatot
megtárgyalta és nem támogatta.
javasolja, hogy szavazzon a küldöttgyűlés a határozati
javaslatról.
S z a va z á s
.
A Küldöttgyűlés a MÚOSZ 2019.
évben fizetendő tagdíjait az
alábbi Összegekben állapítja
meg:

Aktív tagok részére:
2019. március 31—ig történő befizetés
esetén 14.000 ft.
2019. április l—től 17.000 forint.
Nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok,
álláskeresők, GYES—en,

GYED—en lévő tagok részére:

2019. március 31—ig történő befizetés
esetén 7.000 ft.
2019. április 1—től 9.000 forint
%
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junior tagok részére:
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2019. március 31-ig történő befizetés esetén 7.500 ft.
2019. április 1—től 9.000 forint
Pár-toló tagok részére:

2019. március 31—ig történő befizetés esetén 26.000 ft.
2019. április l—től 32.000 forint

Vince Mátyás

Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

Vince Mátyás

Rátér a következő napirendi pontra: A MÚOSZ—tag recepciós
kollégák foglalkoztatásának jóváhagyása.

Vince Mátyás

Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése,

Küldöttek
Vince Mátyás
Küldöttek
Küldöttek

A küldöttek részéről nincs kérdés, hozzáfűznivaló.
javasolja, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

Vince Mátyás

Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással jóváhagyta.

Vince Mátyás

Rátér az Egyebek napirendi pontra.
A hozzászólások következnek. Néhány fontos
szabályt idéz
elöljáróban a küldöttgyűlés házszabályából.
. A hozzászólás időtartama nem haladhatja meg a 3 percet.
Indokolt esetben 2 perces kiegészítő hozzászólást lehet kérni.
A 2 perces soron kívüli hozzászólás joga azt illeti
meg, aki
személyében érintett.
. A hozzászólások sorrendjében a küldöttek előnyt élveznek a
tanácskozási joggal meghívottakkal szemben.
0 Az érdeklődő résztvevőknek hozzászólási
joguk nincs.
Az elnök a hozzászólótól a szót megvonhatja, ha a felszólaló
túllépi a megadott időt.

hozzáfűznivalója?

Sz

a v a z á s.

A Küldöttgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy jancsó Krisztina és
Dénes Mária tagtársakkal a MUOSZ, recepciós munkakör
ellátására szerződést kössön.

'

Nagy Gábor

Miklós

Hanti Vilmos

Vince Mátyás
Kósa Judit

Kéri, hogy a hozzászólók minderre legyenek tekintettel!
Néhányan tudják, hogy az elmúlt másfél—két évben elég sok
munkát beletett a MUOSZ—ba, alapszabály, tisztújítás, stratégia
kidolgozásban is aktívan részt vett.
Igyekezett az elmúlt másfél évben az egyesületi munkája révén
kialakult tapasztalatait a MÚOSZ—szal megosztani.
Az ügyvezető úr feljelentette a Pesti Kerületi Bíróságon
becsületsértésért, a bíróság ezt első és másodfokon elutasították.
Valamint feljelentette a munkahelyén.
Legutóbb szólt a tihanyi pályázati kiírás honlapon való
megjelenéséért.
Van jelenleg egy demokratikus deficit a MÚOSZ—nál. Azt kell
megérteni, hogy a küldöttgyűlés a legfontosabb szerve az
egyesületnek — amely a tagoknak felel, az elnökség a
küldöttgyűlésnek felel. Az ügyvezető egy alkalmazott, egy
végrehajtó, akinek a legutolsó MÚOSZ-tag is a főnöke.
jelzi, hogy az elmúlt egy év konfliktusai miatt úgy döntött, hogy
vissza adja a küldöttgyűlési elnöki mandátumát.
A korábbiakban felvázolt egy problémát. Megjegyzi, hogy a

korábbiakban szót kért, nem kapott. Valaki meg kirohan a
mikrofonhoz és beszélhet a küldöttgyűlésen. Szemléletbeli
kérdésnek tartja, hogy tartsák be a szabályokat.
Elnézést kér, ha esetlegesen a korábbi jelentkezést nem vette észre.

Másfél évvel ezelőtt megválasztották az Etikai Bizottság
elnökének. Az elmúlt másfél év tapasztalatairól szeretne
beszámolni.
Az Etikai Bizottság egy olyan testület, amelynek az elnökét a
küldöttgyűlés választja, valamint a tagjait is. Feladata, hogy a hozzá
forduló panaszokat kezelje. A saját ügyrendjét magának kellett
kidolgoznia.
A MUOSZ honlapján a régi etikai elvek voltak fenn, ezt a mostani
Bizottság kicserélte.
Az elmúlt másfél év alatt nagyon sok érdekes ügy volt.
Rengeteg ügyvéd fordult a Bizottsághoz, valamint általában
magánemberek fordulnak a Bizottsághoz.
Magánügyek miatt is fordulnak újságírókkal kapcsolatban.
Örültek —ezen ügyekben sem járt el a Bizottság.
Normál, tényleges ügyek — közmédia hírhamisítás ügyében tesznek
panaszt, de általában a bepanaszolt újságíró nem MUOSZ-tag, így
a Bizottságnak nincs hatásköre az ügyben.
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Összefoglalva: Az Etikai Bizottság alapvetően
megváltoztatni., azon
ügyek körét, amikkel foglalkozik a jövőben. Alapvetően a MUOSZ
tagok releváns ügyeiben fog eljárni. Amik egyértelműen közéleti
jellegű ügyek, szeretné az elnökséget, és az elnököt felkérni, hogy
lépjenek fel, ebben az Etikai Bizottság csak megfigyelő
szerepet
tud játszani.
A perpatvarokról pedig a jövőben a közönség
nem lesz
tájékoztatva.

Hargitai Miklós Nagyon sajnálja, ha valóban lemond Nagy Gábor Miklós,
nagyon
köszöni az eddigi munkáját.

Horváth László

Megemlíti, hogy a mai napig nem vett fel elnöki fizetést az eddigi
munkájáért, társadalmi munkában végzi az elnöki munkát.
Tisztán és átláthatóan végzi a munkáját.
Köszöni Nagy Gábor Miklós munkáját és megkéri, hogy a
küldöttgyűlési elnöki pozícióról ne mondjon le.
Igaza van, hogy egy alkalmazott hangneme elvárható stilusú
legyen.
Tavaszi ülést és azt követően a kormány ismét
megszellőztette az
újságírói kamara létrehozásának ötletét.
Mint szakmai szervezet, arról az igényről a MÚOSZ nem mondhat
le, hogy erről tájékoztatva legyen.
Kérdezi, hogy ebben a konkrét ügyben van—e valami?

Hargitai Miklós jelenleg nem történik semmi kamara ügyében. Amikor valami

M. Lengyel
László
Vince Mátyás

Enyedi Nagy
Mihály

kiszivárog, akkor a média területei megkeresik őt, mint MÚOSZ
elnök elmondja a szervezet álláspontját.
Más sajtószervezettel volt erről levelezés, melynek
lényege, hogy
ha valamelyik szervezetet a kormány megkeresi, azt
jelezzék, és
közösen lépjen fel a MÚOSZ más szervezetekkel együtt.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség
tagja a Sajtószakszervezet. A
munkavállalók nevében a jelenlegi tervezetekre való reagálásban
a
sajtószakszervezet részt vesz.
Megjegyzi, hogy MÚOSZ—nak előbb—utóbb meg kell szólalnia a
Fidesz oldalán levő sajtókoncentráció ügyében.
Megkéri Árpási Zoltán elnöktársával együtt Nagy Gábor Miklóst,
hogy ne mondjon le.
Megjegyzi, hogy a személyes ügyeket egymást közt kell elintézni,
megbeszélni.
Az elmúlt másfél évben azzal foglalkozik mindenki,
hogy mit
adjon el a szervezet.
Örül, hogy szeretné a szervezet feléleszteni a szakosztályi életet.

A MÚOSZ régi honlapján levő dolgokat nem lehet elérni, ami a
múltat hordozó honlap — legyen elérhető.
Erre legyen a jövő évi költségvetésben betervezett rész.

Minden szakosztály számára fontos lenne

a szakosztályi

rendezvényekről való felvétel készítése. javasolja, hogy legyen erre
a jövőben lehetőség.

Hargitai Miklós ígéretet tett rá az Ellenőrző Bizottságnak, hogy a régi honlap
Vince Mátyás

elérhetőségét a lehetőségek szerint ismét biztosítani fogják.
Még egyszer megkéri Nagy Gábor Miklóst a lemondása újra
gondolására.
javasolja, hogy a következő ülésen legyen egy napirendi pont a
szakmaiság.
A vita Végén megköszöni mindenkinek a részvételt, és bezárja az
ülést.

Budapest, 2018. november 24.
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Vince Mátyás
A küldöttgyűlés elnöke, mint levezető elnök
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