
A Mngyar Újságírók Országos Szövetsége
2021. november 27-i küldöttgyűlésénekWIdőpont IUOOÓH

,A küldóng'űlés hulye (helyszíne): MUOSZ székhelye (H—1064 Budapest,
Vörösmarty u 47/a) és Zoom online felulet

Újságírószövzlség MÚOSZ is inviling yuu w a scheduled Zoom meeting,

Topic: Küldöugyülés

Time: Nov 27, 202! 09300 Budapes!

Joln Zoom Meeting

[mg/lusOűweh.zonmgjleSZÁS ! 905

Meeting ID: 832 5148 1905

Passcode: 616854

Unió József, a
küldöttgyűlés
elnők:

Koszonú a k döugyűlésen tésztvcvőkcta Tájékoztatást ad, hogy ez a
k' öngyúl s is eltér a szokasos, személyes megielcnésű
küldottgyűlészől vegyes lellege'vel, azaz személyes és online részvétel
.; biztosított, a meghívó is ekként kend! kiküldésre. Erre a 1elenleg
han'lyos :lzpszaba'ly máz lehetőséget ad a 2021. szeptember 1144
módosítások turvényszék íluli jóváhagyásávnl, további a ,ogsaab' '

környezet is lehetővé teszi, még abban az esetben is, ha alapszabályl
rendelkezés mól nem szólna.

Ken, hogy m.ndenkl a szokottnál .s nagyobb odafigyeléssel sanhon
hozza, a hozzászólásokat a icgyzókönywezetés érdekében ne
szakítsuk meg közbeszólással, az online térből hozzászólók kellő
hangerővel És ugohan adiah elő mondandójuklt. Az online télben
lelen lévők kapcsolln'k be a knmedjukat, nuvel így biztosított az, hogy
a szavazás során a küldöttek azonosíthatók legyenek, amely komoly
gmnciális kérdés.

Ismerted az SzMSz Ide vonalkozó rcndclkczéscilz
A hozzaszóla' idómrmma nem hzladhztjz meg a ) percel.
A hozzaszo sok sorrendiében a küldöttek előnyt élveznek a
mnácskozn logpl mcghívolmkkal szemben.
A küldougyűlés nyllvános. Az érdeklődő résztvevőknek hozzá.—"161551
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inga nincs.
Hozzászólni mindig csak az lldutt napirendi ponthoz lehet.
Egy nepnendi ponthoz egy személy csak egyszer szólhat hozzá,
Indokolt esetben ; peeees kiegeszito hozzászólást lehet kemi.
A 2 petces soron kívu' hozzászólás iogn ut illen' meg, aki
személyében enntett Ene ltezfeltemissel kell jclcndmzru.
Az elndk a hozzászólótól n szot megvonhetin:
— ha a felszólaló túllépi a megndott időt:
— vagy eltér n tárgyalt nephendi ponttól.
Ugyrcndl kérdésekben n kuldónck soron kívül kaplnmak szó!.

Szeretné megiegyezni. hogy mivel kazhasznú jogdany : MÚOSZ. így
n telles iegyzdkonyvot nyilvánossá kell tenni, ezen kel-i hogy ezt
mindenki vegye figyelemhe felszólalászkor. jogilag is helyt kell ezen
állni : felszólalónak és :; MÚOSZ—Mk.

Egyútunűködésetekct előre is megköszönöm.

Elsö feladat: A küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen
meg kell állapítani n határozatképességct, vigyis az aktuális
uglétszámhoz kepest a megjelent es szavazásra jogosult tagok
számát A hetimzntltepesse'get minden ham'rozathozatdnál vizsgn'lm
kell.

Határozalképesség ellenőrzése céljából szavazás! rendel el a
részvételük

Megállapllin, hogy : kűldöugyűlésen szemelyesen 10, míg
elelmonikus hírközlő eszköz útján 33 küldött jelen van a 65
főből, így a küldöttgyűlésMmm.
Második feladat (mint !. nepieendi pam): Alapszabály
értelmében a kdldottgyule's a nepitendi pontok árgyalását
megelőzően egyszen'i szótobbségel, nyilt szavazásszl megválasztla a
iegyzóltonywezetd és két ,egyztsltönyv hitelesítő, illetve két
szmzntszámláld személyét

Az előzetes egyeztetések nlapján e mi küldottgyúles
jegyzőkönyvvezetőjénck Orbán Laurit, mig kettő hitel sítőjénck
Elek Lenkéz és Szegő Annál javasolja. Szavazatszámláló jelöltek
Rozsn Péter es Somfai Péter.
s z e v a z a s (nyilt, kézfellanásos mind helyben, mind zoom-

on)
László József A szavazást lezárja, és meginnpgn:
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43 fő szavazott. A mai kuldongyűlés ]cgyzőkonyvvczctólc 43 Igen
szavzzat, o nem elleneben, o tartózkod'as menett Orbin Laura.
A jegyzőknnyv egyik himlcsl'tője 43 igen szavazat, 0 nem elleneben, ()
mózkodás mellett Elek Lenke, a misik ltitelesins pedig 43 igen
szavazat, o nem elleneben, o tattdzkeda's mellett Szegő Anna lett.
Szavazatszamla'ln 1, 42 Igen szavazat, o nem elleneben, 1 tartózkodás
mellett Rózsa Peter, szavazatszámláló 2. 42 igen szavazat, 0 nem
elleneben, 1 tartózkodás mellett Somfai Pétet.

Harmadik feladat: nnpitend elfogadasa (mint 2. napirendi poni).
Ismerted:

László Józeer A napirend elfogadása A következő feladat.
Klküldon nlpltend:

3 Elnoki beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés ón eltelt
időszaktól,

4 javaslat a 2022. évi tagdljakta,
Tihanyi ildulőhóz kapcsolódó ndó válzozása és
következménye,
A MÚOSZ 2022. évi kdltse'gvete'se'nek elfogadása,
Dontés a MÚOSZ—tagok foglalltoztatasamk feltételeiről,
Kálmán István IT—szolgálmtói szerződése,
Egyebek (benne: l-latslaegyi jános beszámolója
szakosztályokról * nszteletbeli tagsági dm adomanyoza'sa
Iványi Gabot reszere (Alapszabály v/o. pont: Tiszteletbeli
tag lehet az a természetes személy, akinek ezt az elnö ség
felzlánli: es a Küldöttgyűlés az elnökség felteniesztese
alapian tiszteletbeli ugnak megválasztja.)

us

emmia—

s z a v e z a s (nyilt, kézfeltanáuol mind helyben, mind zoom-
on)

Laszlo Jozeer Megállapina, hogy a napirendet a fentiek szerint a küldöttgyűlés 44
igen szzvaziiml, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, 1 fő
nem Vctt teszt a sznvazásbzn.

Fclkéd KOCSI Ilom elnököt, hogy mnsa meg elnöki beszámolóp't.

Kami Ilona Szeptemberben ma't tattott cgy elnoki beszamolot Ne'lnftny számot
fog elmondani az elmúlt időszakról.
Hat hónap. számokban
Nem szetetne' sokáig tabnlnt az időt, hiszen szeptemberben mat
néhány lépésről beszámolt, ezert most csak nehany szamot sorolna
fel.
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1. Az elmúlt lm hónapbzn kindrnk o állásfoglzlz'st : nyüvinossaggal
kapcsolatos ügyekről, így pl. az insigirnk titkos megfigyeléséről, a
belúgyniniszlcl ie'vedese'nsl. a közmédia _ benne az lvm _
turvényséné ről, n Médiannács elnökének lemond: aról. a
gyermekek körében végzett politika.! propngnndz mcgilhmsáról Az
MTI nem kózölle : kozme'diivil kapcsolatos MÚOSZ illirfoglal ,
ezen dr. Rosta Márton az elnökség kérésére elindít egy pen " M'l'l
ellen. Ezt amolyan próbzpcmek is tekintik,
2. Oklo'benől mostanáig hél szexdn esd programot szerveztek (1 lesz
még Idén decembcx 1-én,um'lnn : covl'dtól is függően, 1,5 hónapos
szünet következlk). Szó volv többek között ; nennég alapított
nyomtatott lnpok működéséről, a közmédm huugsápm'l, n
korrupcióról, megszűnt lapokról stb. A szerda esn progrnrnnknr
állandósítani akarják, vagyis n lövő évben februártól egészen a nyári
szüncng minden szerdán lesz valamilyen szzkmzi rendezvény a
MÚOSZ- ban. Minden hónap első csütörtökén műkodik a Fllmklub
így 3 hónap aim 3 filmet vcu'venek legutóbb az Iványi Gáborról
készult dnkumenmnililrner.
3. Hátshcgyijz'nos ln'nyíu'sávzl úljászcrveződön 17 sznknszn'ly (erről
az Egyebek címszó nlzrr lesz még szó, után a következő
küldöttgyűlésen már n működés tapasztalatairól is be fognak
számolni), A 17 szakosztályból néhány Iuemelkedően aktív, tobb
értékes pmgrnmmzl bóvl'lellék ; rendezvények kinilm'r.
4. Az ENSZ kidönmcgbízouji : MÚOSZ-an ulllkozon
újságírókkal, együnműkodcck a z rendezveny cserében Fuggeden
Médinko'zpunnal.
5. Találkozót szerveztek . kenilen és f' 'os körnve'ki lapok
kommunikációs vczctőinek. Közel 20an e értek, a felndzi, hogy
olyan programot képzest szervezzenek nekik, melyhez kapcsolódva
MÚOSZ tagokká .; válhatnak, men nagy resziik nem ugia a
szervezetnek.
7. A héten mnomk egészségmpor, ahol egészségügy] szűrőkanuon
vizsgálamn több. mint 80 kolléga vett részt.
a. Terveztek két rövid képzést - szóvivői és kriziskornrnnnikánós
képzési —_ melyektől n bevétel ndvele'se'l remekek. Bir hírdették z
közösség-i médiában, alig akadt ,elenikezó, ezért ezek n képzések
clmzradnak Alapszzbály nnnden ilyen jeLlegű programnál. hogy csak
ekkor tartható meg, ha gammz'lmn nem veszteséges.
9. Félsikcmek mik az:, amit : mglevszimnil elértek. Delgnznnk
azon, hogy : ugiétszám csökkenést megállítsák. Enc szolgált :
,.ugdi' imneszu'a", ami most november 30—val lejár. A szeprember
11-i k dótlgyűléscn nrrdl számolt be, hogy 2302 a ingek száma.
Moi—L november 27—én 2443 a létszám. Vagyis 72 —vel kevesebb, mint



2020—ban volt. Az elnökség legfőbb feladatainak azt tartja, hogy
megallitsa ezt a csokkcnést, sőt, a négyéves dklus végén nemi
novekedestol is be tudjanak majd számolni. lév után úgy érzi, hogy
ez szinte lehetetlen feladat. Akkor nem, ha valamilyen módon az aktiv
komsznalyt nagyobb letszamban bc tudnák csabitani a MÚOSZ-ba.
Binnilyen ötlet van ezzel kapcsolatban bárkinek, ken, hogy azt ossza
majd meg az elnökseggel.
Ken, hogy a jövőben a küldottek a MÚOSZ által kiadott
allisfoglala'sokat a sajat fboldalaikon osszák meg, hogy minél
szélesebb tomegnez eljussanak.
Sok tervük van meg _ ezek megvalositasa mit a jövő évre marad.

Hozzáazolaaok Nincs hozzaszolas
az elnöki
beszámolóhaz

lászló Jozsef Következő napitendi pont tatgyali'isa; javaslat a 2022. évi tagdijakta
Kocsi Ilona 340 éve nem valmzott a tagdijalt mértéke, de az elnökség úgy itéltc

meg, hogy részben a pandemia. reszben a válzszu'sok utan vatliatn'
megezon'tasok miatt nem javasol mgdíjcmelésekel.

Tagdlj napirend Az Elnökseg azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy zum-te nc
clőndój l viltoztasson a tagdijakon, azaz mamdjanak a 2021. évi szinten.
Trom Andtas Két honappal ezelőtt azt javasolta, hogy a Vistoll—dl'jn megkapó

tagoknak (oo—ik életévüket betöltőknek megítélt díj) ne kelljen tagdíjat
nzemi.

Kocsi nnna Az elnökség ezen felvetest megmtgyalta, és nem jimltak hozzá,
szukseg van minden mg tagdijata a jelen inyzgi helyzetben.

Nagy Enaébe! méltányolja, hogy nem akat a MUOSZ emelni, de javaslata, hogy egy
nagyon minimális emelést végezzenek, és azt lehessen teszletben
üzemi.

Kozaillona Indokolt lenne a teszletfizetés, de folyamatos pmblém lenne a
részletüzctés nyomon kovetesete.

László Józier Nagy Etzsebet módosító javaslztáról kell szavazm, miszerint 500 ft—

tal emelkedjenek a tagdíjak mértékei.
M. Lengyel Nem egyettelmú, hogy az 500 ft mite vonitkoznn: kedvezmenyes
Laazló dijta, az alaptagdijta vagy mindeme?
Nagy Erzsébet Pontosít: Nagy Erzsébet módouító hatamzati javulna: csak az

akn'v ugokxa vonatkozzon az cmclés, kedvezményes idoszakban
üzemi-idő mgdi, osszege igy 14500 ft lenne míg április elsejétől
17.500 ft—

Laszlo Józaer Szavazást rendel el Nagy Etzse'bet módositó harámznú iavnslmitól.
s z a v a z a s (nyila. ke'zfeltanasoo mind helyben, mind zoom-
on)
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5 igen, 22 nem 5 tartózkodás mellett Nagy Erzsébet vagdii emelési
módosító hztámzaá jzvnslatz nem kenik elfopdism.

uizio József A mai lezárja, e's ismerteti a kamznzan javaslatot.
Az Elnökség nzi jnvasolji a Kuldbttgyűlésnck, hogy ZOZZ—re ne
változmsson a mgdi'yakon, azaz maradianak a 2021 évi szinten
2022—es évi mgdíiak: (2021—es Változztlanul hagyasa)
Aktív tagok részére:
2022 március JI-Jg történő befizetés esetén 144000 ft
2022. április 1451 17.000 (:
Nyugdiiasdk, nappali tagozatos diakok, illa'skeresdk, GYES—en,
GYED-en lévő tagok részére:
2022. mazciiis 31—ig tonéno' befizetés esetén 7.000 ft
2022. április 1—tól 9 000 f:
junior tagok zészéze:
2022. március 31—ig történő befizetés esetén 7.500 Ez

2022. április l-[ől 9.000 ft

s z a v a z a e (nyílt, kézfeltmáms mind helyben, mind zuom-
on)

László Józzer Megállapina, hogy a küldöttgyűlés 30 igen, 4 nem elleneben, 5
tznózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

,,1/2021.11.27. MÚOSZ Küldőttgyűlési Határozat
A MÚOSZ Küldöttgyűlése a iagdiiak változatlansága mellen
határozati, azaz a 2022. éves tagdíjak azon-ion mértékűek :

2021. éviekkel."

Következő napkendi pont: Tihanyi üdúlőh'oz kzpcsolódó add
valtozasa és következménye

Kucsi Ilona Felolvassa a könyvelő áltzl küldött levelet, melyben elismeri, hogy az
előzetes adóösszeg megallapinisainail s tévedett,
Bujdosó Mám: ,,A Tihanyi adóval kapcsolatban saját magam
rájöttem a hibán, hogy hol rontomm el, illetve 1101 volt az a punk,'
mikor nem jól éndmcztem a társas' adó csökkentő tételekre
vonaekozb leírás . Ignzatok vnlg valóban jóval kevesebb len így az
adók Elnézést kérek a tévedésért."

La'nló József
felolvaiisn a
határozati
javaslatot

Határozati iavazlai; Mivel az előzetesen ielzctmél vazkaióan kisebb
lesz a tihanyi üdülő eladása mian fizetendő adó . 53 millió helyett 204
millió —, az Elnökség azt iavasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy ezt az
összege! is tegye hozza az AEGON Alk-befektetési alapban
elhelyezen összeghez.

§ba- ILCÖI '
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Hanti Vilmos Civil szervezetnek szerinte nem kell átitat fizetnie. Nem kapot! olyan
érveket továbbra sem, ami ezt a véleményét megváltoztatná. Kuldolt
egy adótanácsadói elérhetőségét Kocsi IIonának, kérdezi, hogy
beszéltek—e velc.

Kocsi lloná A könyvelő beszélt az adómácsndóval: A nhányi ingáthn eládáSá
után bevétel keletkezett, mely á cégnek nyereség, így muszá] adót
fizetni utána.

Hami Vilmos Ez egy régi ingatlan, így nem kell után: üzemi adót. Kéri, hogy még
kérd zzcnck meg másnkát.

dí. Ronin
Mánon

3 k dologtól beszélnek _ ádnzás, illeték (civil szervezetek
illetékmentességet élveznek ingatlan vásátláskot, vagy peres elyátásnk
esetén nem kell ellátási illetéket fizetni) 5 év tuláytlonlás után eladott
ingltlan um'nl sziamentesség (tenne'szetes személyekre vomdmzik)
A MÚOSZ egy civil szervezet nem nngá szemely, : tátSásági zdózzs
szabályai vonztkoznak ti A közhásznúság mian részben nem kell
lizcmi bizonyos dolgok utin ádót, de áz ingatlan Értékesítés nem
közhasznú t e'ken ség, így ázntán meg kell (izetni iz ádo't.

Tomnyi Attila Részletüzelési kérelem benyújtását javasolla ;. NAV fele, mivel 28
millió fot-int is mágás összeg, á NAV pedig szokott ette lehetőséget
adni.

Knesi Ilona Nehéz méltán osságot kél-ni 900 millió fotint bevétel esetén.
Totonyi Attilá Kéri, hogy ikkDI is ndlon be : MUOSZ részletfizetési kérelmet.
Nagy Erzsébet Hatimzán' jáyáslátá: Kenen á MUOSZ i NAV—tól állásfoglalást á

fizetendő ndó összegétől,
M. Lengyel
László

Megjegyzi, hogy a te'szlethzete's kániáttethekkel iát.

tánzlts József Felkéri : küldötteket Nagy Ennébel módosltó határozati
javaslatának megszavazieáról: A MÚOSZ á tihanyi üdulő
eladásából befolyt bevétellel kápcsolátbán kérjen a NAV—tól
állásfoglalást, hogy van—e ádófizcte'si kotelezellségc. és há igen,
mekkora az át összeg.
s z a v e. z á s (nyilt, ke'zfeltmánne tni-id helyben, mind zoom-

on)
36 igen, 9 nem, 6 unózkodás — megsznvnztá Nzgy Ensébct
módosító hátimáti jmnlátát

,,2/2021 11.27. MÚOSZ Kíildöugyűléii Hatátozat
A MÚOSZ a tihanyi üdülő eladásából befolyl bevétellel
knpcsolathnn kel—ien a NAV tól álláefogláláni, hogy van-e
adóűzeléai kötelezettsége, és ha igen, meltltotn ez az összeg."

Láizlts ]óznel' Rátét uz eredeti. napirend szednu' határozati javaslata.
Határozati javaslat: Mivel MEH/lni innen/ek szerint 22 előzetesen
jelzettnél várhatóan kisebb lesz ; uhanyi üdülő eladisál után flzctendő
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adó , 65 millió lielyerr 28,4 millió —, az Elnökség azi javasolja i
Kiildorigyi'ile'snek. hogy ezr az összegei is tegye hozzá az AEGON
Alfa-befekrere'si alapban elnelyezerr összeghez.
s z iiv a z i s (nyílt, ke'zielrana'ioi mind helyben, mind zoom-

on)
Laizlo József A Kúldóngyűlés 33 igen, 0 nem elleneben, 9 ranozkodas mellett az

alábbi hatímzawt hozta:

,J/zozumv. MÚOSZ Küldöugyiileei Határozat
A Küldöttgyűlés akke'nr liararnzou: Mivel a mostani ismererek
szedni az előzeresen jelzeimel várhatóan kiuebb lesz a u'lianyi

üdülő elndána mian fizetendő adó - 68 millió helyen 28,4
millió ., iiz Elnökség azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy
ez! az ainzegez is tegye hozza az AEGON Alíz—befektetési

alapban ellielyezeii összeghez."

Következő napirendi témn: A MÚOSZ 2022. évi költségvetésének
elfogadasa

Kőluégvelés
előadója:
Kocsi llanz Viszonylag koran reneszn elé az elnökség a iövó évi kóltségvclésL de

mivel bonyolult év köveikezik, ennek időszerűsége van A
költségvetés jóval részletesebb, mint a korábbi években elfogadorr
költségvetés.

Tarralrnaz minden olyan elemei — ha nem is ii kivinr mértékben —,
ami egy szakmai szervezet lényegéhez zanozik. Tarralmas
pr gumoknt kivannak finanszirozni, támogatni a nehéz znyagi
k'rulmények között élő mgokar, ü i'iltctésre is szereine'nek pénzi
szánni, valamim kuiaiasokra is elkiilónítenének egy összeget.
Kiemel néhány példát: az idei reryliez képest mintegy 40 millióval
kívánják nóvckxi a bevereleker jövőre. Meg-jegyen: az Ellenőrző
Bizottság elnök iana'iesir, miszerint iii beveieli forrasokai kell ialalni,
hogy legyen fedezete a rarialmas műk elesnek, Ker iii forrás! ls'
beiervezrek: i. Az iiisagi'ro iskola ii,raindi'msa (bár ősszel ker tervezel!
tanfolyam sajnos nem rudori elindulni. ) lnnen 4 milliós beve'icli
remélnek, de azen a realitások ialaian maradva, ia kiadások kdzörrl
ugyanekkora kiadi'issal is szamolnak. Szükséges es 16 lenne, ln
elindulna iz iskola, és ezzd elindulna a damlim's, az iiia'npoda's
neveles. 24 A 8, pontban szereplő Egyéb bevételek, amelyek
szponzori rimogarasr rakarnak, Tervel konferenciát, s oda
ramogardk megnyerését, és el ikar indirani egy kvázi mozgalmi
vallalzn' izmogarók nizgnyerese'e'rr. Valami ilyen címet adna ennek az
akciónak: 100 ez;/zim a Jgínwnala nyíl:/izmaim Hogy honnan lesz



100 vállalat? Onmn, hogy megkeresnek és rábeszélnek cegeket, hogy
legnlább 100 eze: FI-ul támogassák ezt ; eele hiszen nekik sem
mindegy, milyen kommunikációs közegben dolgoznak. Ennek
teszleteit még nem dolgoznak ki, de személyes kiemelt felzdztznzk
tekinti az elnok : lövő évben ezt. 100 vállalat 100 ezer forintjából 10
millió bevétel! kellett yolnz tetvezin, ám "csak" 7 milliot lnak be. A
tervek szennt nőni fog z ugdílbevétel is. es innunttol "bb koda
be'tlen dijz't IS megemelik, Ez utóbbinál uonbnn a iityány még
bezavetlizt. Az egyik irodát éppen most mondiik fel, men úgyse
izmaik ha n kovetkező hónapokban .4 De vmnak pozitiv Változások
is: pl zz ntvosi tendelat decembertől kiveszi zz MS ['v—stúdió.
A kiadásoknál z MÚOSZ tevékenységére fotdi'tnndd osszege!
megduplázzák az idei tervekhez viszonyítva. Ez amolyan ,,jovőépítő"
fejezet is z büdzsében, amiben benne van n nnilt, de etosen n .övóte
koncenttzlnk z fejezet Összeállím'skor
ülni koltene'nek szociális u'lmogatásn, men meggyőződésük hagy a
MÚOSZ mellett évtizedek óta kitartó, zm most nagyon mssznl e'lo
ragok megetdemlik z umogatást (3 millio) igeteniltnek megfelelaen
bcwrveztek a költségvetésben 2 millió fodm udülési ámogatást. Az
idei tervhez kepet megháromszomzník e szakmai pmgramokn szánt
összeget _ ez dnpvetőcn a szerda esti es egyeb. lelenlősebb
pmgumokm szánt Összege! ielenn' (15 millio foi-int.) Finellett :
szakoszm'lyl munka támogztz'sám is betetveztek 3,5 millio Ft—l. Az
elnökség úgy gondolp, hogy itt az ideie znnnk, hog! a MÚOSZ
ielentds kumm'sl pmgtamokban is részt vegyen, sőt. kezdeményezzen
ilyet, hogy pontosan lehessen tudni _ szinte számszerűsítve - milyen
illzymbnn van most az úyságírás, ez ln dolgozó emberek, akikre a
MUOSZ ioyóiet is epitiiik. Erre a célra ke'tniilliot terveztek z
büdzsébe, ami nem fedezi z költségdmt, de am jo, hogy
pályázatoknál n szükséges onrészt biztosítsa. Köszönöm Hargitai
Miklós kiegesziteset e ponthoz, az Hula jelzettek alapján valóban zz
előző dklusbnn elkezdett munkát folymnák, lizsnnlo célokkal.
Egyben ke'ti Hugimi Miklost, hogy juttassa el hozzá : Kö ós Oiszig
Mozgilom részére keszitett znyagol, hiszen a mosnni elnökség is
hasonlókban gondolkozik: ga wiluzu'sok előtt szetetnenek
bemutatni egy alapos elemző nnyzgnt inveslntokkzl, zmely : hiteles
és akadálymentes kozüiékozmtz's visszaállím'sához szükséges,
kiegészítve néhány olyzn javaslattal, ami az egész me'diz intikode'sete
vonatkozik.

A felsoroltakból litlizto, hogy a működési kindz'sok döntő többsége
a mgsig azikni és szellemi u'mogam'sn'xól szól. Mindez lehetove
teszi, hogy ti MÚOSZ—ban : i 6 évben pezsgő e'let nhkullun ki, z
Ex prognmokcm kívül 11 lku'vizálódó szakosziilyoknak
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knszönhctően sok olyan szakmai rendezveny legyen, ami temenyei 4

szerint az aktiv ú agitt'tk érdeklődését is felkelo.

Laizlo Jozsef Modosito indi'rvanyok erkeztek ehhez a napitendliez, az Alapszabály
szerint: A módosító indirvanyokat a kuld - elnöke ismerten '

A napirendi ponwk előadói es a modosito mdttvanyok előterjesztői
előterjesztés—oket szoban kiegé 'meo'k, illetve a küldöttek ebben a
korben kozza'juk kérdéseket, észrevételeket intézhetnek. Az egyes
napirendi pontok targyalasa utan a küldöttgyűlés dószot a módosító
indirvanyokrdl, majd az egységes szerkezetű javaslatrol szavaz.
Mivel ugyanazon a temahoz ketto ,,ellente'trs irany'" javaslat
érkezett, ezeket egymas utan ismerteti, majd nundkcttoről vtn és
hatarozadiozatal.

Laszlo Jozsef Határozati javaslat (meet László):
1. A küldöttgyűlés nem hagyja jóvá a koltsegvetes 56. soran
szereplő 14. tetelben szereplo, kutnlánta szám 2 millió forintos
előirányzatot, a költségvetésből ez a tétel törlendő.

2. A küldöttgyűlés 2 millió forintos keret terhéig
tartalékalapot képez.

3. A küldöttgyűlés úgy határoz, hogy at tartalékalap terhére,
pályázati úton kivalasztott, külső szakértőt bíz meg a MÚOSZ ;

gazdálkodásának és szervezeti működésének Anvilagltasftta,
amelynek határideje a legközelebbi küldöttgyűlés időpontja

Laszlo Jozsef Múdoslló indítvány (Rózsa Péter):
1. ]avnslom, hogy a költségvetés 56. mrán szereplő 14—cs

tételben megjelölt 2 millió forint, kutatásra szánt összeget -
alábbi indoklásom llaplán - a küldöttgyűlés emelje fel
kétszeresére, vagyis 4 millió Ft—ra!

2. Javaslom, hogy ezzel a táfotdlúnul végre kapcsolódjon
be a MÚOSZ a médíntudományi intézetek, szervezetek által
folytatott elemző munkaba, mivel ezek a legnagyobb úiságitó
tzervezet, a MÚOSZ nélkül zajlottak, ami tzerintem nagyon
nagy hiba, de erről csak mi, a szervezet képviselői tehetünk.

Határozati javaslatain [

1. A küldöttgyűlés emelje meg a koltsegvetes 56. során.
szereplő 14. tetelben szereplő, kutatásra szám 2 millió forintos l

előirányzata! 4 millió forintra.
Két módosító

((
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inyneini vitája
Hargitai Miklós Valóban részt vett : MUOSZ médjival kapcsolatos kutatásokban az

előző elnökség alatt. Voltak olyan kumások, melyeket a MÚOSZ
saját maga lndjtott el. Mivel ezeknek rnind o fr költségvonzata volr,
igy a 2 milh fol-im keretösszeget sokan innia.
A véleménye szerint z költségvetésben ez elnökség ré ere félretett
osszeg nem indokok, eddig csak n törvény szerinn' költségtérítések
voltak fizetve
Javasla": A tihanyi bevétel befektetéséből származó mindenkori
hozam so szizzle' r mindig (egyék hozzá az nlzposszeg
befektetéséhez és maximum a hozam másik felét használia z
MÚOSZ hogy n vagyon ne ,chyen felélve."

?

Kárpáti Miklós 56—05 kokse'gyeren sorhoz szólna hozzá (kutatásra szám 2 millio
fonno Ismerve a pizci értékeket és mlm, 2 millió fonnr azzal a
kikötéssel, hogy ez nz önrészre elég, z'rn szererne hangsúlyozni, hogy
nzgyon minimális összeg. Egyetért, hugy czckhez a kuimfeokkoz
szpenzoroknr kell keresnl A MÚOSZ egy puskaporos hordón ul, n
jelenlegi konnznyzze az újságím' kamara le'uehozisiyzl a MÚOSZ
alól ki fogia húzni ! rnlz . Muszáj. hogy legyen egy olyan
tudományosnn dnnnnszdmó dokumenrz'do, mely mól szól, hogy
tisztességes szylómunki mlképpcn tud megvalósulni
Mngyzrorszigon.

Acsay Judit Az uiságiro iskolz indításához szám költséghez szereine hozzászólni:
Az utóbbi 10—15 évben vagy amor bukott ebbe bele a MÚOSZ.
Mindig yoluk loszándékú kiserlerek erre, de mivel az egyetemeken
nngyon yo újságíróképzések folymk, erre nincs releváns igény.
Jnveslm, hogy ez! vegy 'k ki a költségvetésből, ameddig ez ábránd. és

y

nem egy versenyképes és m'zsadalmilag elfogndon iskolát ielenr.
Ha lesz egy olyan uzlen terv, unámk listája, lmely elfogadható, akkor
megvitathnór

Trom Andris 56-05 költségvetési surhoz szólna hozzá:
Nem támogatjn a kutatása szánr 2 millio íodnt kerer megszavazását
z koltsc'gvetésben. Kleer u lo hatimznú imelm'vnl én egyet.

Hnibn Ferenc Újságíró iskolához knpcsolóddzn ezereine hozzászó Az idei évben
sok egyerernen sem tudták ellndirnni az ulszgízóképzcsckc!
lelentkezők hm'nyzbnn. Az hogy a MÚOSZ tanfolyamokat indn nem
releváns jelenleg

dr. Szigethy
Emma foglalkozik OK] s v'lzsgizmássaL felnőuke'pzesi ezzkenol ,egyzekbe

nunrinre'zmeny, a MÚOSZ nak be kell beielenrkezni Ennek nagyon
mags :; díja és nagyon sok pnpímzásszl,ár együu az engedély
megszerzese.
Ha a MÚOSZ felnonke'pzési intézmény lesz. akkor 15 csak egy
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mnúsíwányl kap : hlllgatú, tehát se diplomát, se semmilyen
végzettséget igazoló papírt nem fog kapni.

vinnek Ferenc A lazulás és a bevétel az újságíró iskolával knpcsolztban D F( lenne,
mich a tervezett bevétel és ; kizdás is 4-4 núllio' Ft.
Ven egy európai tekintélyű egyetem, amellyel az úiságíró iskola
clőkészílése zzjlik jelenleg.

Keleti Éva A Bálmt György Uisa'gl'ró lsknln égisze nlnrr működik : fotúnpormd
kepzes—. csak egy tanúslm'nyt kapuk az elmúlt 4—5 évben n hangzók,
ettől ngcdenül el tudnak helyczkcdni n szzkmáb'm.e Henri Vilmos Mivel költségvetés! vonul: nincs, nem érti, hogy miért tárgyalnak
erról. ó (ámoglzja, hogy es MÚOSZ—nak legycn bázls lskolz'jn, knsz ez
még uúnpódást ls jelentene n tagságban.
vlesek Ferenc beszámolója alapján 5 ezt megerje.

Toronyi Attila Melylk cgyctem ez? _ kérdem,
l-ln hzjlnndók mnfolyamí dlynt üzemi a fotósok, nkkor mert ne
lehetne ezt újs látók részére ls megszervezni?

Bánkuü András Meg tudja eraslrenl, hogy : snytófntn és egyéb díinknt az lskola'bnn
végzett fotónporterek szeknk nyemi, ele hogy 11 álláskcrcs' sel,
elhelyezkedésscl kapcsolatban nn a helyzet, azt nem tudja megítélni.
A korábbl elnökségi ém alan ls tervbe volt véve az úisl'lgíró lskola.
Gyakorlati helyeket is kell nekik keresni, az iskolának vin egy lelkl.
erkölcsi felndnu, mégpedig az, hogy nem csak az Mi stílusában lehet
dolgozni. l-le vannzk erre kezdeményezések, és ln ezek nullszzldósnk
meg kell próbálni.

Némelh Csaba Mi ez az egyetemi együttműködés? _ kérdezi Preszn'zskétdés az,
hogy igenis esmn'lion n MUOSZ újságíróképzést. Vldéken is fel kell
mérni, hogy mel újságok rnrlnnk fogadni gyakornokokat.

Bokor Pál Szelim: az újságitó lskola es a kutatási dolog kérdése erősen
összefügg. Ha a MÚOSZ n rne'dln helyzetével kapcsolatos kumtásokat
képes vegezni. nkkor ez egyben azt is ielenu', hogy md olyan
rsmereteker szolgáltam n lintnlnk reszere, melyeker a hallgatók 12
újságíró képzés keretében megkaphatnak.
Szeretné rsrnernl n reszletes tervet és nnzóneyeket, nklk
becsibíthanák lde : jelentkezőket.
56-05 koltségvctc'si sorral kapcsolnrbnn Vlcsek Ferenc levelét
elolvnsta — velemenye szerint ennek e kérdésnek a felyere'se
mcgzlapozon, de nem mmdcgy hogyan, és sikerül Egy ilyen
hatnlrnns kuum'sl nnyngnnk csnk egy csekély re'sze velésulhnt meg n
választás előtt. Pedig in lenne ezt a választás előtt ismertetni. A
MÚOSZ-nak alapfeladat: lenne ilyen nlapkumz'sokbnn részl venni,
de senkinek ne legyen kétsége, hogy ennek költsége több n'zn-nlltns
nagyságmndet jelem.
It! nagyobb pénzekkel kell számolni. velemenye szerint erdemes
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megszavazni a magasabb osszeget, ha vannak ehhez partnerek,
megvalosithato.
Szeretné tudni, hogy kik azok a hiteles hazai szaktekintélyek, akik egy
ilyen programban résztvesznek és vállalkoznak ra,

Vícsek Ferenc Torony] Am'hmk : válasz: Mlulán nincs : dékámól felhaulmazás, így
az egyetemet nem kivanja megnevezni
Elhzngzou Kleer László fclvetese mely tobb pontbol all, mely a
kutatasra szant osszeget a MÚOSZ atvdagitasara szánná inkabb.
Ahhoz hogy a MÚOSZ erdemben ki tudjon allni a media holyzetevel
kapcsolatban kell, hogy legyenek kutatasi adatai. Mit ad a MÚOSZ a
ugdílérL ha nem aze ami a legjobban tudja definialni, hogy mekkora
baj van a média helyzetevel Magyarországon,
Amlket ő felsorolt : levelébcn, izek mgy része éveken keresztul
mcgvulo'síundó kutatási feladatok.
Megkövclzi Hllrgimi Miklóst az elmúlt években az ezen területen
végzett clnökségl munkával kapcsolatban, hisz ők is végeztek ilyet.
Ha az újabb gtnenidók szamara fel akarja mutatni a MÚOSZ, hogy
az alaptevékenységen kiviil miket végez, ahhoz muszáj ezt a

tevékenységet is folymuu.
Az, hogy ez osszevetheto-e összegben azzal, amit Kleer javasolt,
nbbm ő dónheni nem tud.

chsmúr Ilona Az újsa'giro iskolaval kapcsolatban megjegyzi, hogy nem lehet
penzben mérni egy iskola hasznat. Ha van utanpotlas, az szellemi
tőke. Ez usszefúgg a kutatással is. A legfontosabb, hogy a szakma
etikus, ma§s szinvonala'val képezhessék a jóvő genera ot.
Tarmlrrulzg, nem csak költségvetésileg kell véglg gondolni az újsa'giro
iskolat.

Klecr László Vicsek Ferenc tévedésére szeretné felhivni a figyelmet. o nem tett
utalást am, hogy az átvilágítás 2 millio forintba kerülne
A költségvetéshez abból az iranybol kell hozzaállni, hogy 20 null-ló
forint hozamot kell betenni a kbltse'gvene's beallita'sa'hoz.
Az előző evekben is volt probléma a koltsegvetessek de nem kellett
ilyen összeget beletenni pluszba, hogy megálljon a köllságvetés. o'
ezért kéri, hogy a gazdasági tevékenység legyen átvilágitvz. ha csak
nem gondolják azt, hogy szépen feleli majd a befektetését a MÚOSZ
Véleménye szerint a gazdálkodásban bőven van tartalek, erról o évek
óta probalja az éppen regnáló elnöksége! meggyőzni.
Nem tudja, hogy az a'rvilagitas mekkora koltsc'ggel jár.
A módosító határozati invaslztához lenne egy kiegészítést az
alábbiak szerint 4-ik pontként: ha a 2. pont és 34 pont
megtzzvazódik: A lnildöttgyűlee úgy határoz, hogy a tartalék
alapbol az átvilágítás után meg-matidó összegből konferencia
kerriljon megszervezem, megrendezésre, a konferencia
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költségei! fedezze.

A kuum's szei-ime jelenleg túl higy film.

Haigiiai Miklós Szemelyes !zpaszulau az, hogy ha a MUOSZ a sajii iagjainak a
véleményét kiken bizcnyos dolgokban, akkor aim [Öbb száz ember
valas—zek az elmúlt években.
Ezért a továbbra sem jayaselja a 2 millió forint kuutáSl alap
megszavaza'sac

M. Lengyel
László (video:
uno-)

Mivel felvetődött a MUOSZ lekinle'lyenek es befolyasinak a kérdése:
A pcgnsus ugy minden vonatkozásába ott van az 13st
jelentéstcvőlénél az dsszcs kérdés, az összes interpelláció, a social
médiában megjeleni dolgok.
Mindez i MÚOSZ közreműködése nélkül tortént Ezt leheme ugyis
hogy a MÚOSZ cgyümnűködne masokkal, mas avil szervezetekkel
szakmai műhelyekkel, például a sairószzkszcrvczcuel
() régóta kéne, hogy mint saitósznkszcrvczcti kepviselő találkozzon
veleaMuosz elnoke (Kocsi Ilona közbevetése- Megis beszeltuk
hogy bejön hozzám, félreértés zökkent.)

uizló József ö maga készített az ENSZ részére egy jelentést, mely át is len adva
zeszükie.

Gordon István Szerinte kötelesség az iskola elindítás: és Vicsek indítványának
m'mogaca'sais,

bérletet Pál Azt gondolil, mind a kutatás és okulás területén előre kell lépni, ezek
kolmégckkcl jamak, Fel lencme iijiecni a Kiilpclinkai Slúdlót, mely
30-40 éve működotr diákok részére neves kollég-ák vezetésével. A
szakosztályok feladani lchcmc az igényeket felmemi és ha van Igény,
akkor elind'uni különböző szakműhclycku, amiknek nyilvan nem
lenne külön" ebben nagy költsége.

Hami Vilma! Koribbi időszakban nem volt költségvetési vonzata a kutatásnak,
nincs ellenére, hogy ene áldozzon a MÚOSZ, de a nincs meggyőzve
mól hogy ez az összeg mire és hogyan lenne felhasznalva.
Az szennle felesleges. hogy tnmlékzlap lcgym képezve átvilágításra,
hisz van a MÚOSZ- nak Ellenőizó Bizomz'ga, melynek ez a feladan
Összességében — ő köszöni a sokféle kezdemenyezese mdynek
nyilván van költségvonzata, azonbm azt fajóan látja, hogy a
kamztbcvétclből el akamak csipcgczni. e. Előbb—utóbb így valóban fel
lesz elve a dnanyi bevétel.

Móza Knliün A MUOSZ ,,vilz'g'ítótclmny" A kumases az iskola nyilván osszefúgg.
Akkor menjen át a MÚOSZ a hídon ha majd odaér. ln má: le van
tárgyalva az egyetemmel valn cgyúuműkodes, az hogy ,."humhunu
oklevél nélkulj képzéseket csináljanak, e'nelmeden Az egyetemi



együmm'ikodes egy nagy szindépési
Határozati izvaslntu, hogy ennek a költségvetési tétclösszegnek
a látgyzlásál hagy-ják ki a költségveté: elíogndásából, míg ez
nem valósul meg.

Palugyai latvan Az iskola 4 millióii'll csak akkor költsék el, ha Móza Kata iavaslau
megvalósul. chcr lalszlo atvilagim'si ]avnslatát úmognuz, nem látja a
költségvetési tervezet magyarázatát teljesen lis-

Acny Judit jawslma, hogy legyen az uis—agitó iskclánzk uzleu (etve, tanterve,
ismene'k meg a tanárok névsorát, lehessen tudni, milyen összeggel jat
ez, és csak ezen esetben történjen róla döntés.
Akarja tudni az egyetem nevét és az együttműködés feltételeit.

Tmm András Javaslata, hozzanak lette egy unalékalzpor. ami akit lehetne 3 mlllin
foi-int. De ennek a sotsinsl a küldöttgyűlés csak ikkot dontson,
mikor mi; érthető anyagot tesz le 12 előteneszta mind nz oktatas-ml,
mind a kutatasnsl, mind az awiligiu'sml.

Bolmr Pál Iskola—ügyben egyetért abban, hogy a vonatkozó tervekről nem
tudnak eleget. Támogatja az oktatás uita éleszte'se't ezén kérdezi,
hogy megoldható—:, hogy bizonyos köllségvctési pontok muadjanak
fúgóben a köchkczó kuldottgyi'ile'sig, míg pontosabb ismetetek
állnak rendelkezésre.
A kutatasta szant összeget indokoltnak latja, hisz ez a MÚOSZ egyik
alaptevékenysége.

Haigitai Miklos Javaslata: Vm egy hoznmosszeg betervezve a költségvetésbe, annak
csak az 50 százalékát fotclitbassa a MÚOSZ az alaptevékenységeita.

Kocsi Ilona Az iskola kél vonalon indulna l. Sziat studto — önköltséges alapon
jönne létre, ez nem egyetemi szintű képzéS lenne, tanusitvanyt
kapnának a liallgutók, a szakmai munka lutelesitené a képzést. A
fotónpoi-teti tanfolyam résztvevők is ilyet kapnak.
2, Az egyetemmel történő együttműködés.
Az ujsagi'tó iskola nem tetbelné a költségvetést, mert csak akkot indul
egy tanfolyam. 11! annak a iclendlezől által befizetett összeg fedezi a
kiadásokat. Ezért is van a költségvetésben bevétel és kiadásban is 4
4 millió fennt. Ez egy uúnpódi's—képzés és fiatalok bevonza'sa lenne
a feladat. Nem egyetemekkel akamak votsenyezni.

Hugimí Miklos iavaslata'val egyetem a hozam 50 %at mindig vissza
kell forgamí és azt nem felélni ez a költségvetésben is így szctcpcl
Az elvárt e'ves hozam 40 millió fot-int lenne, ennek felet tervezték be
bevétdkérll a költségvetésbe és a bevétel-kiadás végösszege plusz 14
millió fonnt, tehát fel sem élnék ! 20 millió forintot

Az elnökségi költségvetésben felvetett összeg koltsegt sie
szamitott összegek és előte meg nem nevezhető kinda-sokat lelem,
átcsoportosíthntó máshovz is

gb, "JÓS l'v



Kleet László felvetesere a válasza. hogy eddig nem 11nd "költséges"
kölzse'gvetések készültek — rgsn, sokat költenének most pmgramokm,
szociális dolgokra.

Támoguiz egy esetleges átvllágl'u's lehetőséget

ledetsr Pál jzvaslau'll, a ,,műhely-ödc!"—ct lo felvetesnek találja.
Palugyu Istvánnak h válasz am, hogy ,,sznkmm'lag nincs alátámasztva
z kultségvetés". Az ldci kiadásokból indultak lu, agyelemhe véve az
idel pandél'más helyzetet Semmi olyan tétel runes benne, zml
elrugaszkodon volm az idei adatoktól. ú, tagok toborzás: lennt
fontosabb feladat. Ehhez vonzó progrzmokzt kell csinálni.
A 7 mlllió formt támogam's szerzését : cégcktől— személyes
felselmfnzk lckuml

viccek Ferenc
video 2:14:00—

osztondl, léuchozása szohz került: A vállalkozásokkal törtent
tárgyalások során 12an találkoztak, hogy :. MÚOSZ-z közvedenúl
nem támogatnák, de ha pl. lenne ösztöndíj—progim, zkkclr zzt lgoh
Ugyanez érvényes z kutatásokra, ha megvan r konkrét kumsl cé],
akkor azt támogatnák
A költségkcmlet kell a küldöttgyúlesnek megszavazni, a konktét
(eladnak megvalósításivzl és a kolte'ssel az elnokség loglrlkoznz.

Kleer László uszteleue méltóan ámyilu eredeti izvzslzm't, ha az
átvilágím's kevesebb, akkor a mzradék összeggel lehet vzlzmlr cslm'lm.

Az lskoh és z kutatás összevonzsz többször felvetüll, de a ezt nem
én! hogy rugycln k hu en összevonható lenne.

Trom András Kérdezi, hogy vegul is tartalék—alap, rmnr költségvetési :lzp lesz-e
létrehozva? Es milesz az soos kölüégvetési sorral? Nem kapott
ezekre válzszr.

Kocsi Ilona 1 millió elnökség: költségtérítés lehet mulik-alap.
Az újságíró iskola 4 millió forintos kiadása és bevétele a ,,stúdió"
jellegú képzésre vonszozik.

dr. Rosta
Márton

Móz: Kzlzlin módosító javaslata: A költségvetés 56-05 sorának
14. tételben (kutatási költségsor) kutatásra szám 2 millió
felhasználásáról a küldöttgyűlés ; 2022 évi országgyűlési
válnzuásoknl követően határozzan.

hl. m N
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s z a v a z á a (nyilt, kézíeltanásos mind helyhen, mind zoom.
on)

:; igen, 27 nem, 5 ondzkodis
Móz: Knnlln módosító határozati jrynslm nem került elfogadásra.

László József Kén a küldoueket, hogy Trom András és Kocsi Ilona módosító
[avaslam'xól sznvazzznak:
Tmm André: e'! Kocsi Ilona módosító határozati iavaslnu: A)
költségvetésben hozzanak létre egy tartalék—alapot, melynek
alapja az eredeti költségvetés so-oe sorának kutatásra szám 2
millió forintos keretösszege, kiegészülve a 34-ig eot elnökségi
térítésekre tervzzeu 1 millió forintos keretösszegével. Ezt
lehetne felhasználni átvilágításra, kutatás".
s z n v a z á ! (nyilt, kézfeltanásos mind helyben, mil-ld zoom-

on)
2!) igen, 2 nem, 11 tartózkodás
A módosító javaslat megszavuásm került,

,,4/ 2021.11.27. Küldöttgyűlési Határozat
A költségvetésben hozzanak létre egy tartalék-alapot, melynek
alapja Ez eredeti költségvetés 56-08 sorának kutatásra szám 2
millió forintos keretoeszege kiegészülve n Mig sol elnökségi
térítésekre tervezett 1 millió forintos keretösszegévcl. Ezt

lehetne felhnsználni átvilágításra, kumtástil."

drl Run:
Márton video
2148-

Az 56—lk sor sorsa eldőlt (kurzu'si 2 millió forint), így ő úgy gondolja,
hogy Kleer László hmhm részben meg fog yrlósnlni, Ugyanez a
helyzet Rózsa Péter javaslatával, igy ezektől nem tortenik a
továbbiakban szavazást Mielőtt knltse'gvetesi végszavazás történne: [

Hargitai Miklos módosító javaslata: Mind a ketto helyre
belekt ten öss eg hoznmr'mnk ötven százzlékz !őkésílésre
keni n, a másik ötven százalék az alapunbályi előírások
megvalóhulása erdekeben alaptevékenység" felhasználható.

s z _ v a z á s (nyilt, kézfeltmásos mind helyhen, mind zoom—
on)

41 igen, 0 nem, 3 tartózkodás.
A módositó iavaslztol r küldongyűic's megszavazta.

,,5/2021.11.Z7. Küldöttgyűlési Halározat '

Mind :. kettd helyre befektetett összeg hozamának ötven
százaléka takeslte'sre kenilian, a másik ötven százalék az

alapszabályi eloirasok megvalósulása érdekében
alaprevékenységre felhasználható."



Kőluégvetés A vitát lezárja, és szavazást rendel el. Ham'mzzd lnvaslal: A
általános Küldöttgyűlés ; MÚOSZ 2022. évi költségvetését 12 írásos
vitájánnk előeeneszias és a küldöngyűlésen ien módosító liaia'mzaiok szerint
lezárultával ten tartalommal elfogadja.
Laezldjózeef:

s z a v a z A ; (nyílt, kézfeltznásoa mind helyben, mind zoom-
on)o Lúnzló József Meglllaplna, hogy a küldöttgyűlés 42 fő igen. 0 fő nem ellenében, 5

fő tartózkodás mellett az alábbi határoznmt huzu:

6/2021.11.27. MÚOSZ Küldöngyűlési Határozat
A K ttgyűlée a MÚOSZ 2022. évi kölleégvelését az [lános
előterjesztés és a küldöttgyűlésen tett módosító határozatok

szerint tett (malommal elfugadia."

Következő napirendi pont: döntés a MÚOSZ—tzguk
foglalkoztam'sának feltételeu'ől

Muosz tagok
foglallmztatása
előterjesztő:

Az elnökség zzz javasolja a Kúldottgyűlésnek, hogy a Szövetség
okmufsi tevékenységében résztvevő kollégák foglalkoztzdlatók
legyenek a Küldöttgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül. Egyedül.!
megkötés: az adon peniekl nem lehet veszteséges, azaz a
bevételeknek fedezniük kell az okutással lupcsolntos minden
(személyi, lügyi Slb.) költségen

KDCBí Ilona A MUOSZ-ban most is folyik okma's, a fotósiskolábnrl, ahol nam;
MÚOSZ-mg is szelzódéses viszonyba kerül a szervezettel. így ynk
ez a múltban, így lesz ezután is, Nem látott nem vonatkozóan
előmncsztéscket, és ióva'liagyasoknl, amelyek a velük kötött
szeezócle'sekee Vonatkuzou volna Pedig az Alapszabály kimondja,
hogy küldöttgyűlés haláskarébc tartozik ,,az olyzn szeaődés
megk' 'nek yahagyasa, amely:! zz egyesület saizl tagjává, vezelő
uszlségviselőiével vagy ezek hozzátuwzójávil k' '
A bevett gyzkoda! és az írott szabalyok kö m' ellentmondást
szeretne az előterjesztett határozati javaslattal feloldani.

Hozzászólások
MÚOSZ tagok
foglalknztatáui
kérdéléhez
Hargitai Miklós 'l'aieknziaiasz szeretne kérni, hogy a MUOSZ a lagaiyal milyen

szeaődéses )ogviszonyban all. Az, hogy kell—: róla szavazni az más

őv WW



kérdés.
Kocsi Ilona Az élem és i sznbályokil kell egymáshoz ignzinni, ahogy ez látszik.

ez a múltban nem így (énem, ezen szeretne egy általános sznliilyi.
Acszy Judit Legyen érvényes az Ahpszaba'l '

Bánkuu' Andi-ás Az elnókség mdon idln, hogy lesz fotós okmis, iz összes költséggel
együtt, valamint hogy MÚOSZ—tagok is oktatnak. '

ln egyetlen dolog, ami fontos, hogy gizdisigus legyen az okulás.
Kocsi Ilona Ennek a iiVislmnile n lényege, hogy iz Alzpsznbálynak ne mDndlon

elleni egy esetleges MUOSZ—mg okmói [evekenysege
Hingimi Miklós Az előző ciklusban nnlon idli : kidddngyi'ile's, hogylkik az oktatók,

Tudni kell, hogy kikel és mennyien foglalkozni a MUOSZ, hisz ez a
minimális átláthatóság feltétele

Acny Judit Az Alapszabály! kell ezen esetben módosimni, nem azon imyülni,
dt. Rosta
Mánun

Acsay Judit módosító javaslata: Olnmsi tcvekénységel érintve
sem lehessen az Alapszabálytól eltérni s MÚOSZ-tagok
foglalkoztatásával kapcsolatban.

László József Slivzzást iendel el Acsly judit módosító invislnzánil,

s z a v n 1 a s (nyílt, kézfellunásos mind helyben, mind zoom-
on)

10 igen, 27 nem, 2 tartózkodás
A módosító határozni javasall nem került elfogadásra.

László József Az eddigi vm't lezárjn, és szavazást rendel el.
Határozim' javaslat:
Az elnökségm iavasolia a Küldöttgyűlésnclg hogy a Szövetség
oktatási tevékenységében résztvevő kollégák nglllsztllhllók
kgyenek a Küldöttgyűlés előlem! hozzáiárulása nélkül, mek.
Egyedüli megkötés: az ndou projekl nem lehet veszteségcs,
azaz a bevételeknek fedezniük kgll iz oktatással kapcsolatos
minden (személyi, tárgyi stb.) költséget, :zzzl hogy ezektől a
szerződésekről az elndkség beszámol a küldöngyüléanek.
s z : v a z á s (nyilt, kézíeltarlásos mind helyben, mind zoom-

on)
László József Megillnpinn, hogy i küldöttgyűlés 34 Igen, 2 nem elleneben, 5

tartózkodás mellen u alábbi határozni)! hozm:

,,7./2021.11.27. MÚOSZ Kűl ngyüiési Határozat
Az elnökség Ez! invnsolin : Küldöttgyűlésnek, hogy a
Szövetség oktatási tevékenységében iészwevü kollég-ák
foglalkoztathatók legyenek a Küldöttgyűlés előzetes

hozzájárulása nélkül, -nek. Egyedüli megküiéi; az adon



ptoick! nem leht! vtsztcségcs, azaz a bevéieleknek fedezniük !

kell az okialaaaal kapeaolaws minden (személyi, tárgyi stb.)
költséget, azzal hogy czckxől a szenűdésekről az elnökség

beszámol a mldöiigymeanek"

Koveikezó napirendi pont: Kálmán István IT-szolgiltztói szerződése
Kálmán István A Kuldöngyl'úés hozzáláxul ahhoz, hogy Kálmán István MUOSZ-
lT-szolgálmtói agg] továbbra is megmaradjon az eddigi IT-szolgáltatói szerződés,
szerződés
clöadóin:
Kocsi Ilona ok éve itt dolgozik : MUOSZ—bm, de tudomá *:

szerint a korabbi kuldottgyűlés nem nagym jóvá foglalkoztatását,
eze'n igy most uiolagosan fonnzlisan a jelenlegi gyakorlatot meg kell
erősíteni. a szabalyk vetés mim.

Hargitai Miklós Korábban volt a küldötrgvűlés előtt Kálmán István foglalkoztatása.
Gönczi Mári: Az elmúlt négy évben a küldöttgyűlés elé csak Bella László

honlapszcrkeszlő foglzlkoztam'sz len engedélyezésre behúzva.
Hatgitai Miklós Mmm-iális elvárásnak gondolia, hogy ha clőkészítenek szerződéseket

tagokkal, akkor mol a küldöttgyűlés! m'jékoztzmi kell,

uezlo József Határozati javaslnt:
,A Küldöttgyűlés hozzálárul ahhoz, hogy Kálmán lswin MUOSZ—

iaggal továbbra is megrnzxadlon az eddigi rr.szolgdliaidi szemed—ée

s z a v a z al ! (nyílt, kézfelunásos mind helyben, mind zoom-
on)

László József Mega'uapin'a, hogy a kiildongyúle's 42 fő igen, 0 fő nem ellenében, 2
fő tartózkodás mclleu az zlábbl határozatot hozta:

,,8/20214117. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határoznt
A Kiildöugynlea hozzájárul ahhoz, hogy Kálmán István
MÚOSZ-taggal továbbra is megmaradjon az eddigi IT-

szolgáltatói szel-ződés."

Következő napkendi ponn Egyebek.

uiazlo józsef Iványi Gábor: az elnökség a Szövetség nszlcletbeli ugp'mk
javasolja.

Kocsi Ilona A MUOSZ régebben rendszeresen usztelelbclj mgokztválaszloti
izgiai kdze'. Olyan tekintélyes, a társadalmi szerepvállilisién nagy
uszlelemek owendő szemé iségek kapták meg : Címet, akik ::
nyilvinossigxól, a domokia' áxól vallon elveikkel a MÚOSZ—szal
azonos énékplztformon állnak Az idén 70 éves Iványi Gábor, az

di. MXÖALV



Mngyimrszági Evangéliumi 'I'estvérkózösség alzpízóln. Személyét.
és egyházát sorozatos nemtelen lámadisok érik melyeknek
egyeden célia, hogy Iványi Gábor munkáját ellehemedcnítsék, Idén
februárban i MÚOSZ is kiállt Iványi Gábor és közössége mellett
A 70 éves szülctc'snnplára készült poméülm, : Lelkek piszmm
hemnmóya a MÚOSZ-bm volt. Vagyis ki, hi nem Iványi Gábor
legyen a MÚOSZ tiszteletbeli tagja? Az elnökség kéri a
küldöttgyűlést, hogy szavazza meg Iványi Gábor tiszteletbeli
tagságát.

S z a v a z á a (nyílt, kézfelurlásos mind helyben, mind zoom-
un)
Meganapina, hogy a küldöttgyűlés 46 fő igen, 0 fő nem ellenében,

0 fő unózkudás mellett az alabbi határozna! hozm;

,,9./2021.11.27. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határozat
A Küldöttgyulés Iványi Gábort az clnökség rnlxcneszzesn

allpián dszlclctbcli tagnak megválasztja."
Kocsi 11011! A mvaszi küldiiiigyűln'sm egy alapos a'neklnie'sscl készül az

Elnukség a MUOSZ—ban úyjaalakuk szakosztályokról, és a
munkájuknak Ugyanakkor Hárshegyi jános, aki az elnökségből :
sznkosztályi munka megúlílz'sil kányl'lii, mi; most néhányymondatban ismerteti a kezdeti excdményeket. [

I-lnnihegyi János sza/www [Wham/i: Szeptember 30-ig volt felhatalmazásuk a
szakosztályoknak a ynzcusségi tisztújím'sokn. Nagyjából az élő
szakoszm'lyok ez! időben znlicsiisnék, október elején az elnökség két
szakoszn'ly részér: engedélyezze. hogy később masik meg az
úimalzkulási gyűlésükct. — Cigányújsagnók és 12 Életmód
szakosztály.
MÚOSZ honlapon is olvasható, hogy 17 ,,ÖÖ" szakoszúlyi van.
273 olyan megszűnt sznkoszu'ly van, amely:: elnökségi tagoktól van
ígéret, hogy megpróbiljik film éleszteni. Erre nem téme ki most
részletesebben

KMui Ilona Hugiiai Miklós korábbi MUOSZ elnök igénybejelentést adon lie (;
millió forint osszeg-ről, a zola—as klildóugyűlési döntés nyomán neki
megítél! iii/adalmaza's megtérítését kéne. Az elnökség a ioga'sszal
mcgkonzultálva ezt az igényt elutasította
Az ügy jogi úton folymódlk.

M. Lengyel
László

Nem hallom a szakoszu'lyok részre vonatkozó beszámolót v nem
mindegy, hogy újn ilakulást vár el, vagy a vezetőséget újítsn'k meg,
mm, hogy lejárt a manda'mma a vezetőségnek.

Hárshegyi János Az alapsznbil értelmében a szzkuszúlyoknak az alakuló

el ÉLLW
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,,3/20214117. MÚOSZ Küldöttgyűlésí Határozat
A Küldöttgyűléx huzziiáml ahhoz, hogy Kálmán István MÚOSZ-taggal
továbbra in megmzmdion az eddigi IT-szolgáltalói szerződés."

,,9./2021.11.27. MÚOSZ Küldöttgyűlé-i Határozat
A Küldöttgyűlés Iványi Gábort az elnökség felterjesztése zlapián tiszteletbeli
tagnak megválznztin."

Budnpest, 2021. november 27. (írásba foglalás és aláírás nlpja: 2021. december 6,)

László józsef Orbán Lauu Elek Lenke Szegő Anna
küldöttgyűlés legyzókónywczető icgyzőkönyv- jegyzőkönyv-
lev zető elnöke Wki f hitelesítő ng1 hitelesítő ng

(MÉ ?? ímmu W %



A Magyar Ujsaglrok Országos Szövetsége
2021. november 27. küldöttgyűlés határozatok jegyzéke

,,1/2021.u.27. MÚOSZ Küldöttgyűlesi Határozat
A MÚOSZ Küldöttgyűlése a tagdíjak változatlansága mellett hatarozott,
azaz a 2022. éves tagdijak azonos me'nékűek a 2021. eviekkel."

,,2/202141127. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határozat
A MÚOSZ a tihanyi üdülő eladásából befolyt bevétellel kapcsolatban két-jen
s NAV-tól állásfoglalást, hogy van-e adólizctésí kötelezettsége, és ha igen,
mekkora ez az összeg."

,,3/20211117. MÚOSZ Küldöugyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés akkent hatarozott: Mivel a mostani ismeretek szerint az
előzetesen ielzennél varhatoan kisebb lesz a tihanyi üdülő eladásu miatt
fizetendő adó - 63 millió helyett 28,4 millió -, az Elnökség azt javasolja a
Küldöttgyűlésnek, hogy ezt az összeget is tegye hozza az AEGON Alfa.
befektetési alapban ellrelyezett összeghez."

,,4/20211127. Küldöttgyűlési Határozat
A költségvetésben hozzanak létre egy tartalék—alapot, melynek alapja az
eredeti költségvetés 56—09 sorának kulltásla szám 2 millió forintos
keretösszege kiegészülve a 34-ig sor elnöksegi térltésekre tervezett 1 millió
forintos keretösszegével. Ez! lchcmc felhasználni átvilágításra, kutatásra."

,,5/20211127. Küldöttgyűlési Határozat
Mind : kettő helyre befektetett összeg hozamának ötven százalék:
tőkésítésre kerüljön, a másik ötven százalék az alapszabályi előirások
megvalósulása érdekében alnplcvékenységre felhasználható."

,,6/2021JL27. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés : MÚOSZ 2022. évi költségvetését az írásos előterjesztés és
a küldöttgyűlésen ten módosiló határozatok szerint tett unalommnl
elfogadja."

,,7./1021.11.27. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határozat
Az elnökség azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a Szövetség oktatási
tevekenysegeben resztvevo kollégák foglalkoztatlratók legyenek a
Küldöttgyűlés előzetes hozzáiárulása nélkül, -nek. Egyedüli megkötest azadott projekt nem lehet veszteseges, azaz a bevételeknek fedezniük kell az
oktatással kapcsolatos minden (szemelyi, tárgyi stb.) költségei, ezzel hogyezekről a szerződésekről az elnoleseg benzámol a küldöttgyűlésnek."



küldöttgyűlés után kell mm alakulni, egész:" pontosan új vezetősége!
vákum, vigy a régit megerősíteni.

lászló ]óznef Több hozzászólás nun lévén lezár]: a küldengyűlést.

Budapest. 2021. november 27. (ín'sbz foglalás és aláim'ns napja: 2021. december a.)

küldöttgyűlés itgyzőkönyvvezető iegyzőkunyv— ,egyzóku'nyv—
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Lás ó józsef Orbán Laum Elek Lenk: Szegő Anna
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