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[tgyűlés

han'xozldankc'pességc mlm, mcglsméíel! kuldotlgyűlés. melynek
oka a 2019. em gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok és az
Idei, ZOZO-as év költségvetésének elfogadása.
Az érdemi munka megkezdése előtt megadja

szót mpiIcnd előtt
Hargitai Miklós elnöknek. Felhívjn n Egyelmet, hogy ez az egyetlen
napirendi pont, amiben ismétlés vm, men a szombzu',
határozadcéptelen kűldóngyűlésen ezt a (ilékczutót az elnök
zt

megtartom.
Kérdczí,mcglclenr uld teketmyel hogy egy küldött levételeyel
Hargitai
mindenki : szombná uldöngyűlésen is KÉSZ! Vett, hogy igenyltke
Miklós, z
MÚOSZ elnöke a szombaton elhangzon tájékoztató megismédést, melynek témán
a

küldöttek részére korábban ki lett küldve.

Küldöttek

Nem kénk

M. Lengyel

A módosított szmsz zlzpiz'n ezúttzl nem használ z küldöllgyűlés

a

szombaton elhangzott tájékoztató megismétlését.

László

szavazógépet, helyette kék színű sznvuólnpoknl lettek a küldenek
teszem kiosztva, ezért a szokásosnál is nagyobb figyelmet két a
sznvazásokniL

M. Let-gyel

Kéri, hogy próbiszavnzás jelleggel, z hztnmzetlte'pesse'g
ellenőxzésérc mindenki emelj: Föl : kék színű szavzzólnplál.
Megállapítja, hogy lelenleg a fő küldött vesz részt a
küldöngyűlésen,

M. Lengyel

Mjutá az alapdokumentumokbanmeghatározott ham'ndőn belül
a kik
n napirendhez kiegészítő
javaslat nem érkezett, így elsőként a napirendről ktll szavzzm,

László

László

1. A napirend clfogxdása

2

A küldöttgyűlés nsztsegylselómelt megválasztása
(jegyzőkönyvvczcmes -hi[clcsítő, szavazatszámlálók)
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Elnöki beszámoló
4. A 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a
credmény kímumz' Viti]: és elfogadása.
a) A könyvvizs
jelentése
b) Az Ellenőrz
ottsigjelemése
.b'

c) Vim és

mérleg—

és

hm'mnmozml

5. A 2020. évi költségvetés megylmása és clfogndász
e. A M'ÚOSZ konyvvizsglil nak megválasztása
7. Egyebek

Ken, hogy alu egyetért

n

naplrendl javaslattal, emelle fel a

szavazólapot.

Szavazás
M. Lengyel

uezln

M. Lengyel

László

Szavazás idöpontiibzn megérkezett Bánkuti András is és
szwazon, így a kuldöttek összesen D—en szavaznak a lovábblakban.
Megállapítom, hogy a napirendet a küldougyűlés 9 igen
sznvazanzl, 0. nem sznvnzanal és 0 uno'zkodlíssal elfogadta
Kém, hogy folyussák a soron kovetkező nzpucndl ponml :
munkát. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása
következik. jegyzőkönyv—vezetőnekjavasolja megválaszmni Orbán
Lauxát.

Kéne hogy szavazzanak a )egyzókönyvvczctó személyéről!

Szavazás
M. Lengyel

Beielenti, hogy a küldöttgyűlés Orbán Laul'át 9 fő igen szavanna!
jcgyzőkönyvvezetőnck megválaszmm.

M. Lengyel

Az Ahpsznbilyunk értelmében kél kuldöu—u'xs feladata lesz a
jegyzőkönyv hitelesítése. jegyzőkonyv-hitclesítőknckaz előzetes
egyeztetések alapiin dx. Eötvös Pált és Bódi Ágnest ]zvnsolia.
Kém. hogv a két lelöluől egyben szavazzanak,

László

László

s; a " z ; !
M. Lengyel

László

Megállapítom, hogy 9 igen szavanna! a kííldottség egyhangulzg,
hogy jegyzőkönyv—hudesítőnek Bódi Ágnest és dr. Eöwös Pall
megválasztotta. Szavazuszi'mlálókzt is kell válzszmni
Szavnzmszámlálónak megin! csak az előzctcs egyeztetések elnpyn'n
Hllász Gézát és Lédcrcr Pill ]avasolja, alak ezt vállalták ls.
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M. Lengyel

László

Kérem, hogy szmzznnzk _ a két ielüluől egyben! Aki egyetért,
emelje föl n kék szavazólapot

Szavazás.
M. Lengyel

László

A szavazást leziml'n. Megállapítom, hogy a kuldenek 9 igen
szavlzatml, egyhnngiilngmcgválnszlom'k Halász Gézát és le'dem
Pált szavazatszámlálónak.

M. Lengyel

)msoliz, hogy kezdlék meg zz e'xdemfl napirendi pontok

László

Hatgitni M.

tárgyalását. Az első ilyen jellegű napirendi pont az elnok
beszámolóia. Ámdia n szót Hargitai Miklós elnöknek. Felhlv-la ;.
figyelmet, hogy ehhez i napirendi ponthoz nem kapcsolódlk

határozna ,msln.

Az elnöki beszámoló ismertetésében annyit fűz hozzá 1 korábban

kiküldött l'u'sbch anyagokhoz. hogy 2019—ben a gazdálkodás a
szervezetnek pozitív volt, azonban az ingatlanamomzácló miatt
veszteséges.

Ehh

Mi

lengyel

Láuzló

M. Lengyel

László

Küldöttek
Küldöttek

próbálnak az idei és a jovő évben is ragaszkodni.
Ke'nl
'sztcvétel nem érkezett ehhez is napirendi ponthoz, így
folytatja a nnpirendeken )avnsolla, hogy folytassák nz érdemi
napirendi pontok tízgyzlását. A sorban következő napirend! pont
2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg— és eredmény
klmumis vitáin és elfogudásn. Bemumtia kivetítőn a küldótcek
részére korábban kiküldött beszámológ mérleget, valamint a
közhasznúsági jelentést.
javasolja, hogy szavazzznak n 2019. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló. i méxlcg— és eredmény kimutatásról, vzhn'lil'lt ezek
részeként n közhasznúságl mellékletről, mivel kérdés, észrevétel
küldöttek részéről nem vnlL

a

a

Szavazás

A uznvazásrn feltett határozati javaslat: A Küldöttgyűlés az
MÚOSZ 2019. évi beszámolóját, egyszerűsített mérlegét és

ezek
részeként
ldmmatáuál, valamim
eredmény
és
forrásuk
mellékletet
eszközök
az
egyező,
közhasznúsági
:
1.401.344e forintm
összegével1 valamint mínunz 24.785: forintos eredménnyel
(velzteséggel) elfogadja.
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Küldöttek

S1

M. Lengyel

Megüllnpiria hogy i határozati .avnslarnt s igen szavazattal,
egyhangúlng elfegndrr.

M. Lengyel

kztér a küvetkezó napirendi alpnnm: A könyvvizsgáló jelentése
A kenyvvizsgülő nin tnent üzzi műtét után. igy sajnos személyesen
nem tud megelenni. A könyvvizsgálói ]elentést kishal-l korábban

László

László

megkapták a küldöttek.

javasolja, hogy a napirendnek megfelelően a könyvvlzsgáló
jelentéséről és az Ellenőrző Blznnsig jelentéséről együttesen
folymssz le a Vitát z küldöttgyülés és együttesen határozzon az
elfngzdasüktül is a 4. napirendi pont keretében. Felkérem Hargitai
Mlklos elnök urat a napitendi pont előterjesztésére.
M. Lengyel

Megemllü. hogy a kbnyvvlzsgálói ielentest n küldöttek korabban
irasban megkaptak ügyznügy, mint az Ellenőrző Bnnnsag
lelentését. Felolvassz a legfőbb kiemeléseket az EB jelentéséből.

Hziós Anna, az

Egy dolgot szeretn: kiemelni ;. ldcmésból az teljes Ellenőrző
Blzottsl'g nevében, hogy sokltzl többet kellene a szakosztályok
részére a költségvetésből szánni.

M. Lengyel

)avaselia, lingy szmzzznzk a 2019. évi gazdálkodásról sz
könyvvizsgálói jelentéstől és az Ellenőrző Bizottság )elentése ől

Küldöttek
Küldöttek

Szavazás.

Láezló

Ellenőrző
Bizottság tagia
László

A Küldöttgyűlén az MÚOSZ 2019. évi gazdálkndásrúl szóló
könyvvizsgáló" 'elenrest elfogadja. A küldöttgyűlés a
MÚOSZ 2019. évi gazdálkodásáról szóló Ellenőr-ző
Bizottsági jelentest ee n lrönyvvizrgiuói ieleniest elfugadja.

Küldöttek

s z a v n z á 5.

M. Lengyel

Mcgillzpítji, hagy

Uszlő

a liztarnzan' iavaslztnt 9 igen szavazzttzl,

egylizngülag elfogadta..
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Hargitai Miklós

A komlz'ny z vírushelyzcue való tekintettel z beszámoló és mérleg

beadásának határidelét Schtcmbct So-m tolta. Ez most ebben :!
helyzetben kivételesen jót tett, mivel az első és a második hullám
mim folymatosan kellett dolgozni a költségvetésen.
Jelen állás szcnnt a ZOZO-as évze készített költségtcrvc ez még nem
lesz hatással. Azonban tájékoztat-ja :. küldötteket, hogy z bérlők
folyamatosan mondanak bc, túlkínálat van ielcnlcg a helyzetből
adódóan a környéken kiváló minőségű irodákból is túlkínálat van.
d u'bm, ennek : felelősségével tervezzük meg a
Ennek
' sorsát is, két vtszttsegts ingatlant nem tud z
Tihanyt
szövetség fenntartani,

Hal-gimi Miklós

Kérdezi a küldötteket, hogy van—e vzlzkmek kérdése,
hozzáfűznivalója z jelentésekhez?

Küldöttek

Nincsenek kérdések

M. Lengyel

jzvzsnljz, hogy szavazunk a 2020. évi költségvetéstől.

Küldöttek

Szavazás

Küldöttek

A K" döttgyűlén az MÚOSZ 2020. évi költségveténét 49.000:

László

a

küldöttek tészt'tól.

.

forintus tervezet! bevétellel és 47.000e forintos tervezett

kiadással elíngadjz.
M. Lengyel

Megállapítja. hogy a hzu'mzamt a küldöttgyűlés 9 igen szavazattal.

László

0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta

M. Lengyel

Rátét : kövcdwzó naplrencli ponm: ! MÚOSZ
könyvvizsgilójának megválzsztász, Felkérem Hztgmi Miklós
elnök um a napirendi pont előtetjesztt'sétt,
Dt. Szép Tamást. zz eddigi könyvvizsgálót javasolja az idei év
könyvvizsgálati munkáii'nzk elvégzésére, ! lclcntésé! kotábbm
küldöttek téSzétc kiküldték.

Lánzló

Hargitai Miklós

hngyel

László

Kérdezi a küldötteket, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzáfűznivalója z jelentésekhez?

Küldöttek

Nem volt hozzászólás

M.

: küldöttek

a

részétől.

Eü

Ól'

l

-—w--.'1lz:*t'rf:;

d

M. Lengyel

Jayasulia, hogy szavazzanak a MUOSZ konyvvizsgz'loianak
megválasztás 'l,

Küldöttek

A Küldöttközgyűlés a MÚOSZ könyvvizsgálóiának a 2020.
évi beszámoló vizsgálatára Szép Tamás könyvvizsgálót
megválaszliu. A könyvvizsgáló diiazaisat évi
300.000,- Ft plusz áfa összegben határozza meg, egyúttal
felhatalmazza a MÚOSZ elnökét

László

a könyvvizsgálói szerződés megkötésére.

M. Lengyel

Megállapítja, hogy a hitámzatm : küldöttgyűlés 9 igen szavazattal,
0 nem szavaztal és O mnózkodással elfogzdm.

M. Lengyel

Az Egyebek napirendi ponthoz ertunk. A hozzászólások
kovetkeznek. Néhány fontos szabalyt idéznék clólllíxóban :
kuldcrtgyüle's házszabályából
. A hozzászólás időmnamn nem kaladharia meg a 3 percet.
Indokolt esetben 2 perces kiegészítő hozzászólást lehet kérni.
A 2 perces soron kívüli hozzászólás joga azt illeti meg, aki
személyében élintctt.
A
hozzászólások sorrendiébtn a küldöttek előnyt élveznek a
.
tanácskozás oggdl maghívomkkal szemben.
Az
érdeklődő résztvevőknek hozzászólási ,oguk nincs
- Az elnök a hozzászólótól a szót megvonhatia ha a felszólaló
túllépi n megadott időt.

lászló

László

Kérem, hogy a hozzászólók mindem: legyenek tekintettel!

Hargitai Miklós Visszatér szós Anna korábbi felvetésére. A szakosztályok

finanszírozásán lett a koltsegvetes-be betervezve összeg, de az
elmúlt két évben sem használták fel. Természetesen erre a iovőben
is fognak a lehetőségekhez mérten elkülöníteni köllégkctetct a

tervezésben.

dr. Hniós Anna

A 100000 ft szakosztály pénz mnyim kevés) hogy be van erősen
szorítva progumszcl'vczl'lutőség szemponnaból a szaknszra'l .

Bánkuti András

Felirivia a figyelmet, hogy ! fotóriportcn képzés mellet! Ingyen
funtos lenne az disagirrsi képzést megszervezni. még akknr is in
diplomat nem tud adni. Minőségi oktatókat lehet talalni a
szakmából. Ennek ugyanúgy lenne tandíja, amiből az oktatókat ki
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lehetne Elzctm. Az irodák részbeni kiürülésm miatt a helyszín is

biztosított.
HM:

Reflektál n felvetést Tavalyi évben meg lett hítdetve ez
újságjróképzés, létszám sem jön ost-ze, illetve ; felvétellztetók
véleménye alapján a jelentkezők kozel fele minőségileg sem felelt
meg a követelményeknek.
A fotóriponcr'l képzés mivel folyamamsm megy, amink n
helyszínét :; vírushelyzetben is biztosítani kell e megfelelő
egészségügyi ajánlások betartásával,
Az egyetemmel eönc'nó kooperáció a közös képzéstől még mindig
folymihen van.

Hziós Anna

Régen volt a MUOSZ-nak intemetcs újságja, azoknzk az
embereknek, akik kiszorulmk : mindennapi médizplacról. lchemc
egy felület, nhol iehemnk, még ln pénz nélkül is.

HM

Ezt az elnökség többször tárgyalta, sokan szeretnék, sokzn nem
szeretnék. mert volmk minőségi kifogások is ellene. Szerkesztés
nélküli tartalom nem mehet ki honlap felületre, ehhez fcl kell
állímni egy minimális stábot a cikkek szekkeszlesehez. Ehhez bért
kellene kigazdálkodni, jelenleg : holnap szerkesztőjének fel állását
tudja n MÚOSZ linenszieozni
jelen helyzetben nem látja ennek a kérésnek a gazdasági hátterét
blzmslwnnok,

Halász Géza

velemenye szerint szaknsztályi szinten ezt meg lehet szewczm.
Náluk z szzkosztályban ez évek óta működik. van fbos oldaluk.
fh-os csoportjuk, az egyik kirakat, n másik pedig belső vitákra,
kommunikllaóm ad lehetőséget. Nem csak : szakosznályi tagok
közért hixdelik meg, hanem a fb—on láthatja oneki.
A Sejdlk
'ta'sm kapott volna : szakoszu'ly hozzálázulz'st, ezt
megköszoni, de sajnos a vinishelyzet enim ebből e vegen kiállinis
helyen egy kiadvány len szerkesztve, MÚOSZ honlapra is fel lett

:

téve.

M. Lengyel

Kószöni szós Anna felvetését, kéri hogy ennek lehetőségével az
elnokseg mejd fogllilkozzon : jovoben,

A vita Végén megköszöni mindenkinek a részvételt, és bezárja az

ülést.
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Budapest, 2020, szeptember 30.
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M. Lengyel László
A küldöttgyűlés elnöke
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jegyzőkönyv huclcsítők:

MA?/Á
Bódi Ágnes
kuldott

%íLu [Z/
dr. Eötvös Pál

küldött

