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Időpont: 10.30, óra
Helyszín: A MUOSZ székháza (Bp. 1064 Vörösmartyu. 47 /A.)

Vince Mátyás a
küldöttgyűlés
elnöke, az ülés
levezető elnöke

Köszönti a küldöttgyűlés résztvevőit, tájékoztatja a tagokat az idei ?második küldöttgyűlés összehívásának okáról, amely a 2017. évi
gazdálkodással, valamint a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatosdokumentumok elfogadása.

Az érdemi munka elkezdése valamint a napirend előtt megadja aszót Hargitai Miklós elnöknek.

Hargitai
Miklós, a
MÚosz elnöke

Tájékoztatja a küldötteket a MUOSZ aktuális ügyeiről.Két tag küldött e—mailt — amelyet ma reggel minden küldött tagmegkapott, erre szeretne reflektálni. Véleménye szerint a MÚOSZ
legfontosabb feladata az újságírók védelme, ezt tekinti
prioritásnak. A MÚOSZ olyan anyagi, jogi és morális múlttal
rendelkezik, melyet rendbe kell tenni. Szeretné, hogy a MÚOSZ
biztos pont legyen, ha a médiával kapcsolatbanproblémás helyzet
van, s akkor abban a MÚOSZ ki tudjon állni. jelenleg a
gazdálkodás stabil, a szövetségnek nincs tartozása, mely az utóbbiévek után ez egy új, és jó helyzet. jogi ügyek közül Kovács Brigitta
munkaügyi perét a mostani elnökség örökölte. A mostani elnökségnem indított semmilyen pert és nem is indítottak az utóbbi másfélévben a MÚOSZ ellen pert. Minden alkalommal a küldöttgyűléselőtt elmondta hogy az ingatlanvagyon öröm, de egyben sajnos egyrossz Örökség is, mert fenn kell ezeket tartani. Másfél év alatt
eljutott arra a következtetésre, hogy amíg a küldöttgyűlés nem akarebben radikális változási felhatalmazást adni, addig az elnökségnem tud ebben lépni. jelenleg ezekre az ingatlanokra költeni kell, abérleti díjból befolyó bevétel erre mind el is megy. Determinálthelyzet alakult ki, nagymozgástér jelenleg ebben az elnökség és azügyvezetés részére nincs. jelenleg legalább veszteséget nem terhel
egyik i ingatlan sem.

Vince Mátyás a Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a módosított szmsz alapján
szavazólapokkal történik a szavazás.Vince Mátyás Megállapítja, hogy a 43—ból 22 fő küldött van jelen, így a _j



FK küldötígyűlés határozatképes.

Vince Mátyás Kéri hogy próbaszavazás jelleggel, a határozatképességellenőrzésére mindenki emelje föl a szavazólapját.

Vince Mátyás Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az alapdokumentumokban
meghatározott határidőn belül a kiküldött napirendhez kiegészítőjavaslat érkezett, így elsőként a napirend kiegészítéséről, majd eztkövetően a napirendrőlkell szavazni.

Keleti Eva és Vince Mátyás napirendet kiegészítő előterjesztése:
Határozati javaslat: ,,A MÚOSZ Küldöttgyűlése Enyedi NagyMihály tagtársunkat megköveti az őt ért jogsérelmek miatt, egyben
— tekintettel a FővárosiTörvényszék két
ítéletére (29.P.24.099/2015/5. és a 2.P.23.643/2016/13 sz.) —

megsemmisíti a Küldöttgyűlés Enyedi Nagy Mihályra nézve
hátrányos döntéseit. Ezzel a határozattal az Enyedi—ügyet lezártnaktekinti."

Szavazás
Vince Mátyás Megállapítja, hogy a napirend kiegészítését a küldöttgyűlés 22 igenszavazattal, O nem szavazattal és 0 tartózkodássalelfogadta.Vince Mátyás javasolja, hogy a logikai sorrend betartásával, a kiküldött napirendalapján az alábbi sorrendben tárgyalja meg a napirendi pontokat aküldöttgyűlés. A napirendi javaslat így a következő:

1. A napirend elfogadása
2. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

(jegyzőkönyvvezető és _hitelesítő, szavazatszámlálók)3. A könyvvizsgáló jelentése
Az Ellenőrző Bizottság jelentése

5. A MÚOSZ 2017. évről szóló egyszerűsített beszámolója
elfogadása

6. A 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg— és
eredménykiinutatás vitája és elfogadása

7. Vita és határozathozatala 3—6. napirendipontokról8. A MÚOSZ 2018. évi költségvetésének elfogadása
9. A MÚOSZ könyvvizsgálójának megválasztása
10.Keleti Eva és Vince Mátyás előterjesztése
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Határozati javaslat: ,,A MÚOSZ Küldöttgyűlése Enyedi NagyMihály tagtársunkat megköveti az őt ért jogsérelmek miatt,



egyben — tekintettel a FővárosiTörvényszék két
ítéletére (29.P.24.099/2015/5. és a 2.P.23.643/2016/13 sz.) —

megsemmisíti a Küldöttgyűlés Enyedi Nagy Mihályra nézve
hátrányos döntéseit. Ezzel a határozattal az Enyedi—ügyetlezártnak tekinti.

11. Egyebek

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

Vince Mátyás Megállapítja, hogy a napirendet a küldöttgyűlés 22 igen szavazattal,0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.

Vince Mátyás Kéri, hogy kezdje meg az érdemi munkát a küldöttgyűlés. Először
a küldöttgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása következik.
jegyzőkönyv—vezetőnekjavasolja megválasztani Orbán Laurát.
Kérdezi, hogy van—e még valakinek jelöltje a feladatra?

Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető személyéről!

Szavazás
Vince Mátyás Bejelenti, hogy a küldöttgyűlés Orbán Laurát 21 igen szavazattal, Onem szavazattal, 1 tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek

megválasztotta.

Vince Mátyás Az Alapszabály értelmében két küldött—társ feladata lesz a
jegyzőkönyv hitelesítése. jegyzőkönyv—hitelesítőknekaz előzetes
egyeztetések alapján Keleti Évát és Hajós Annát javasolja. Kérdezi,hogy van—e más jelölt erre a posztra? Miután más jelölt nem volt
küldöttgyűlés részéről, így a jelölteknek most nyilatkoznia kell,
hogy vállalják-e a jelöltséget. Kérdezi, hogy akikre most javaslatottettek, vállalják—e a jegyzőkönyv—hitelesítői feladatokat?jelöltek Keleti Eva és Hajós Anna nyilatkoznak, hogy elvállalják a
jegyzőkönyv hitelesítést.

Vince M. Kéri, hogy most szavazzanak egyben a két jelöltről! (ellenpróba)

Szavazás
21 igen szavazat, () nem szavazat, 1 tartózkodás.Vince M. Megköszöni a szavazást, majd megállapítja, hogy jegyzőkönyv— ;Ex
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Ételesítőnek Keleti Evát és Hajós Annát megválasztotta aküldöttgyűlés. Szavazatszámlálókat is kell választani a gyűlésnek.Szavazatszámlálónak megint csak az előzetes egyeztetések alapjánBödösné Fülep Gabriellát és Intődy Gábort javasolja, akik eztvállalták is. Kérdezi, hogy van—e valakinek más jelöltje erre aposztra?

Küldöttek Más jelöltek nincsenek.

Vince Mátyás Kérdezi, hogy akikre most javaslatot tettek, vállalják—e aszavazatszámlálói feladatokat?

Intődy Gábor és Nyilatkoznak, hogy vállalják—e a feladatot.Bödösné Fülep
Gabriella

Vince Mátyás 7Kéri, hogy szavazzon a küldöttgyűlés — a két jelöltről egyben.

Szavazás
22 igen szavazat, O nem szavazat, 0 tartózkodás.Vince Mátyás A szavazást lezárja, megállapítja, hogy a küldöttgyűlés Bödösné
Fülep Gabriellát és Intődy Gábort szavazatszámlálónak
megválasztotta.

Vince Mátyás Rátér a 3. napirendi pontra: A könyvvizsgáló jelentése.

Szép Tamás
könyvvizsgáló

Nem tesz szóbeli kiegészítést, mert az Ellenőrző Bizottsági és akönyvvizsgálói jelentést is a küldöttek írásban megkaptáktájékoztatásul.

Vince Mátyás Kérdezi küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése, hozzáfűzni
valója a jelentésekhez?

Küldöttek Nem volt kérdés, hozzáfűznivaló.

Vince Mátyás Rátér a következő 4. napirendi pontra, amely az Ellenőrző
Bizottság jelentése.

Karsai Gábor,
az Ellenőrző
LBizottság

Kiegészítést nem tesz a szóban a leadott anyaghoz.



ínöke
Vince Mátyás Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése,

hozzáfűznivalója a jelentésekhez?

Küldöttek Nem volt kérdés, hozzáfűznivaló.

Vince Mátyás Rátér az 5. napirendi pontra: a MUOSZ 2017. évről szóló
egyszerűsített beszámolója megvitatására.

Hargitai Miklós A tájékoztató anyag kiment, kiegészítést szóban nem tesz, mert anapirendi pontok előtti tájékoztatásban elmondta, amit akart.

Vince Mátyás Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója?

Küldöttek Nem volt kérdés, hozzáfűzni való. ?
Vince Mátyás Rátér a 6. napirendi pontra: javasolja, hogy térjen át a

küldöttgyűlés a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a
mérleg— és eredménykimutatás, valamint ezek részeként a
közhasznúsági melléklet megvitatására. Felkéri Hargitai Miklóselnök urat a napirendi pont előterjesztésére.

Hargitai Miklós Nincs hozzáfűzni valója. ?Vince Mátyás Kérdezi a küldötteket, hogy van—e valakinek kérdése, hozzáfűzni
valója?

Küldöttek Nem volt kérdés, hozzáfűznivaló a küldöttek részéről.
Vince Mátyás Rátér a 7. napirendi pontra: Határozathozatal a 3—6. napirendi

pontokról. javasolja, hogy az egyes határozatokat napirendi
pontokként külön—külön hozza meg a küldöttgyűlés.Küldöttek Szavazás .

Küldöttek A Küldöttgyűlés az MÚOSZ 2017. évi gazdálkodásról szólókönyvvizsgálói jelentést az eszközök és a források egyező,1.426.337.000 forintos
összegével, valamintmínusz 21.593.000 forintos
eredményével (veszteséggel) elfogadja.Vince Mátyás Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igen
szavazattal, O nem szavazattal és 1 tartózkodássalelfogadta.Küldöttek Szavazás .

Küldöttek A küldöttgyűlés az Ellenőrző Biz0ttságnak a MÚOSZ 2017.évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi költségvetésiL tervezetről szóló jelentést elfogadja. _]
()
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Vince Mátyás Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igen 7szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfggadta.Küldöttek Szavazás .Küldöttek A Küldöttgyűlés az MÚOSZ 2017. évi egyszerűsítettbeszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, valamintezek részeként közhasznúsági mellékletet az eszközök és aforrások egyező, 1.426.337.000 forintos
összegével, valamint minusz 21.593.000 forintos
eredményével (veszteséggel) elfogadja.Vince M. Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igenszavazattal, O nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.Küldöttek Szavazás . ?Küldöttek A Küldöttgyűlés az MÚOSZ 2017. évi beszámolóját, és ?eredmény kimutatását, valamint ezek részeként
közhasznúsági mellékletet az eszközök és a források egyező,1.426.337.000 forintos
összegével, valamint minusz 21.593.000 forintos
eredményével (veszteséggel) elfogadja.Vince Mátyás Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igen _,szavazattal, O nem szavazattal és Otartózkodással elfogadta.

Vince Matyas javasolja, hogy 8. naplrendl pontként a kuldottgyules szavazzon a2018. évi költségvetésről, melyről előzetesen írásban tájékoztatástkaptak a küldöttek.

Küldöttek Szavazás .Küldöttek A Küldöttgyűlés az MÉSZ 2018. évi költségvetését86.613.000,- forintos tervezett bevétellel és 110.710.000,-forintos tervezett kiadással elfogadja. Felkéri HargitaiMiklós elnököt a szóbeli kiegészítésre.
Hargitai Miklós 2018—at tisztán kezdte a MUOSZ, jelenlegi tervek alapján azértékcsökkenéstnem számítva pozitívan fog záródni a 2018—as év.

S z a V a z á s .Vince Mátyás Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igenszavazattal, O nem szavazattal és 0 tartózkodássalelfogadta.
Vince Mátyás Rátér a 9. napirendi pontra, amely a MÚOSZ könyvvizsgálójának

megválasztása.
javasolja, hogy a küldöttek szavazzanak aMÚOSZ
kön 'zsgálójának megválasztásáról és díjazásáról.SzavazásKüldöttek

Ö



Küldöttek A Küldöttközgyűlés a MUOSZ könyvvizsgálójánaka 2018.évi beszámoló vizsgálatára Szép Tamás könyvvizsgálótmegválasztja.A könyvvizsgáló díjazását évi300.000 Ft/ év plusz áfa összegben határozza meg, egyúttalfelhatalmazza a MÚOSZ elnökét
a kön 'zsgálói szerződésmegkötésére.
Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igenszavazattal, O nem szavazattal és 0 tartózkodással elfo_adta.

Vince Mátyás

VinceMátyás Rátér a 10. napirendi pontra.
Ró'w'den írwerfefz' az így e/óáwéw/ez'z; egg/ám batárazaízjámr/aíoiferfi:
Határaaaíz'jámr/at "AMÚOSZ Kü/dóífgyű/áfeEnyediNagy Mí/m'á/fagíármméazf meg/%d%% arg á'f éwjbgsére/me/émia/tí, ggg/lám — fekinfeífe/ aFó'wímrz' Tőmfig/Jge'zé ke'! Úri/elére (29. P.24.099/20 75/5. elv
a 2.P.23. 643/20 76/ 73 523.) - magremmz'wz' a Kü/dóífgyű/éf Ewedz'NagyMí/aáá/m nézve háfrazg/os dőníe'yez'zíEz?!a balámaaíía/ag Elyedzlz'ágyeíleaáűmxé íekz'níz'. "

VinceMátyás Megállapítja, hogy a határozatot a küldöttgyűlés 22 igenszavazattal, O nem szavazattal és 0 tartózkodássalelfo_adta.'
Eötvös Pál küldött a gyűlést elhagyta, így a továbbiakbanhatározatkéotelen a köz_ űlés.

Me_ad'a a szót En edi Na_ Mihál nakEnyedi Nagy Megköszöni a személyére vonatkozó határozatot, és óvja aMihály MUOSZ—t az in_atlanva_ on felélésétől.Vince M. A llm az egyebek napirendi ponthoz értünk. A hozzászólásokkövetkeznek. Néhány fontos szabályt idéznék elöljáróban aküldöttgyűlés házszabályából.
o A hozzászólás időtartamanem haladhatja meg a 3 percet.Indokolt esetben 2 perces kiegészítő hozzászólást lehet kérni.A 2 perces soron kívüli hozzászólás joga azt illeti meg, akiszemélyében érintett.
' A hozzászólások sorrendjében a küldöttek előnyt élveznek atanácskozási joggal meghívottakkal szemben.. Az érdeklődő résztvevőknek hozzászólási joguk nincs.

_o Az elnök a hozzászólótól a szót megvonhatja, ha a felszólalótúllépi a megadott időt.



Kékesi Zsolt

Acs ay Judit

Vince Mátyás

Hargitai Miklós

Vince Mátyás

Budapest, 2018. május 26.

(%m% beats

A vita végén me

Kérem, hogy a hozzászólók minderre legyenek tekintettel!
A MÚOSZ ingatlanstruktűráját a küldöttgyűlésnek az elkövetkező?időben napirenden kell tartani, hogy hosszú távon mit szeretnénkezzel a két inatlannal kezdeni.

Szeretne köszönetet mondani az elnöknek és az operatívvezetésnek, az elnökségnek, a küldöttgyűlésnek a munkájához,hogy minőségileg, erkölcsileg és gazdaságilag is rendkívüli módonkülönbözik jó értelemben az előző évekhez képest.

Az elnökség hosszasan foglalkozott stratégiai kérdésekkel, és azelnök úr tájékoztatása alapján ez a küldöttgyűlés elé fog kerülni.
A stratégia ügyében egy ad hoc testület lett felkérve, hogykészítsenek egy új útirányt, melyen a MÚOSZ kíván majd haladni,ez az elnökség elé lett tárva, a következő elnökségi ülésen tárgyalnifogja, és amint ott elfogadásra kerül, a küldöttgyűlés elé lesz tárva.

gköszöni mindenkineka részvételt, és bezárja azülést.

Orbán Laura
Vince Mátyásjegyzőkönyvvezető

küldöttgyűlést levezető elnö,. ,
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