Válaszok a kérdésekre

– Az adott szervezetnek hány általa elismert, érvényes igazolványa van most forgalomban? Mi volt
a mozgás 2018-ban; megszűnt (kilépett meghalt) – belépett –felvett? Volt elutasított tagfelvételi
kérelem?
Jelenleg 20 tagja van a szervezetnek, így ennyi a 2019.03.15-étől az érvényes igazolványok száma is.
Az elmúlt időszakban egy tagtársunk hunyt el. Az idei "tagrevízió" előtt 4 új tagot felvettünk, egy gyes
miatt felfüggesztett tag újra aktív lett, így visszanyerte a tagságát

– Mennyi a tagdíj, a korátlag, az inaktívak aránya, a szervezet auditált vagyona, és az éves
költségvetési főösszege? ( Ezek az adatok kint vannak a honlapjukon? )
A MUKESZ-ben nincs hivatalos tagdíj. A tagok anyagi hozzájárulása forintban kifejezve éves szinten 01000 forint között változik. Az idén 0, mert a tavalyi maradékból és a jövő évi várható pluszból
működünk. Vannak olyan évek, amikor nem is pénzzel, hanem megcímzett, felbélyegzett
borítékokkal oldjuk meg a közös költségviselést.
Nincsenek "inaktív" tagok, ha ezalatt az újságíróként nem dolgozó személyeket kell érteni. A
magánéletében nyugdíjas státuszú tagunk van több is, de mindannyian mai is végeznek újságírói
tevékenységet. Ez alapfeltétele a tagságnak.
MUKESZ-nek nincs sem auditált, sem semmilyen pénzben kifejezhető vagyona
A MUKESZ-nek nincs éves költségvetése. Éves szinten forintban kifejezve kevesebb mint 10 ezer
forintot költünk el - igazolványok postázása és a www.mukesz.huoldal, illetve domain fenntartása.
Mivel nincsenek adatok, nincsenek kint a honlapon.

– Az adott szervezet milyen sajáterőn túli erőforrásokat kap, kitől?
Nem kapunk senkitől saját erőn túli erőforrást

– Hogyan foglalható össze értékviláguk, azok a célok, amelyek megvalósításáért a szervezetet
létrehozták? Milyen nemzetközi szervezetnek tagjai?
Alapszabályunk szerint a MUKESZ érdekvédelmi, érdek-képviseleti, kulturális és jogvédő szervezete
akar lenni azoknak a magyar nyelvű sajtóban, valamint a Magyar Köztársaság területén megjelenő
idegen nyelvű sajtóban tartalmi tevékenységet folytató személyeknek, akik állampolgárságtól, a
lakóhelyül szolgáló országtól függetlenül közösen akarnak dolgozni a kitűzött célok eléréséért.
Nem vagyunk tagja nemzetközi vagy más szervezetnek
– Milyen általános, vagy exkluzív előnyöket (ez persze adott esetben csak munkafeltétel!) biztosít

az igazolványuk?
Igazolványunk nem biztosít semmilyen "exkluzív előnyt". Ez nem is férne bele az értékrendünkbe.
Alapszabályunk szerint a MUKESZ "támogatást más személyektől, szervezetektől csak abban az
esetben fogadhat el, ha ez nem veszélyezteti vagy korlátozza tagjainak szakmailag és erkölcsileg
korrekt munkáját."

- Milyen elismerési – elismertetési – elfogadási problémáik voltak-vannak – és hol?
Igazolványunkat az amerikai, európai, ázsiai múzeumokban, kiállítóhelyek, sportrendezvényeken,
brüsszeli uniós szervezeteknél és thaiföldi go-go bárban egyaránt gond nélkül elfogadják.
Itthon néha nyilatkozatot kérnek mellé a tulajdonostól, hogy garantáltan írni fog arról a dologról,
amit éppen megnéz, amin éppen részt vesz. Ezt nem tartjuk helyesnek, mert az újságírónak olyan
feltételt szabnak, amiért ő maga nem vállalhat teljes felelősséget.
Lehetnek olyan helyek, szervezetek, programok, ahol eleve reménytelen az igazolvány használata,
mert csak bizonyos kört fogadnak. Ez nem, illetve nem csak a mi igazolványunk, vagy szerveztünk
problémája.
– Vannak-e tagjaik bajban – eljárás alatt – mert igazolványukat (újságírói minőségüket) nem
ismerték el?

Nincsenek. Ugyanakkor az elmúlt hetekben történt esetek miatt továbbra is fontosnak és
érvényesnek tartjuk 2007 novemberében kiadott alábbi állásfoglalásunkat:
A MUKESZ alapvető kérdésnek tartja annak kölcsönös elfogadását, hogy a demonstrációk helyszínén,
vagy akár baleseteknél, bűneseteknél az újságírók ugyanúgy munkájukat végzik mint a mentősök,
tűzoltók, vagy a rendőrök. Ezért elvárjuk, hogy az újságírókat ne korlátozzák munkájukban, ha ők nem
akadályozzák a rendőrök munkáját.
Az érintett személy újságírói tevékenységét jelezheti megkülönböztető mellénnyel, vagy más feltűnő
jelzéssel. Ennek hiányában, vagy vitás esetben akkortól kell újságíróként kezelni, amikor saját
kezdeményezésére vagy a rendőrök felszólítására igazolta újságírói mivoltát. Ezt személyes
okmányain kívül valamely bejegyzett újságíró szervezet, vagy szerkesztőség által kiadott
igazolvánnyal teheti meg utólag is visszaellenőrizhető módon. Amennyiben az igazoltatás egy
demonstrálónak vélt személy elleni eljárás részeként indult, azt azonnal be kell szüntetni, ha az
érintett újságíróként igazolta magát – és egyébként semmi olyant nem követett el, ami az eljárást
indokolttá tenné.
A MUKESZ szerint a fentiek betartása jelentősen csökkenthetné a rendőrök és az újságírók közötti
konfliktusok lehetőségét. Alkalmazására a mai jogi keretek is lehetőséget adnak, de nincs kifogásunk
az ellen, hogy a gyülekezési és a rendőrségi törvény módosításával még könnyebbé és
biztonságosabbá tegyék a sajtó működését. A gyorsabb eredmény érdekében a MUKESZ a jövőben
olyan párbeszédben kíván részt venni, amelyben az érintettek nemcsak meghallgatják a másik felet,
hanem viták segítségével kialakítják a mindegyik oldal számára elfogadható álláspontot, s azt a
gyakorlatban is alkalmazzák.

