
Elnöki beszámoló a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége 2021. évi költségvetési előirányzatainak 
teljesítéséről (szöveges kiegészítés a mellékelt 
táblázathoz)

Különös év volt 2021. Az év első hónapjaiban a Covid-járvány 
miatt még sok korlátozás nehezítette a MÚOSZ működését, 
gazdálkodását. Május végén tisztújítás volt, az így bekövetkező 
váltás időveszteséget okozott a járvány miatti károk 
ellensúlyozásában. Így a 2021. évre készült költségvetés tele 
volt bizonytalansággal, leginkább azt illetően, mennyire tudjuk 
visszahozni a járvány miatt elmaradt korábbi irodabérleti 
bevételeket, és sikerül-e meggyőzni tagjainkat, maradjanak 
velünk 2021-ben is, azaz fizessék be az aktuális tagdíjat. 
Ráadásul a járvány miatt a MÚOSZ bezárt, programok nem 
voltak, ami kedvező a költségek szempontjából, ám a tagok 
számára egy lebénult MÚOSZ nem vonzó. Tavaly az 1. öt 
hónapban kb. 250-nel kevesebben fizették be a tagdíjat, mint 
idén a hasonló időszakban. A bevételnövelés érdekében tett 
erőfeszítések, és a költségcsökkentések együttes 
eredményeként a tervezett 10 milliós veszteség helyett 4 millió 
mínusszal zártuk a 2021. évi gazdálkodást.   

Tagdíjak

Éppen ezért az új elnökség első intézkedései a tagság 
megőrzését szolgálták. A korábban már meghirdetett 
kedvezményes befizetési időszakot meghosszabbítottuk 
szeptember 30-ig. Egyúttal tagdíjamnesztiát hirdettünk, az 
anyagi okokból elmaradt tagjaink visszahozására. Mindkét akció
eredményes volt. Kb. 150 régi MÚOSZ-tag visszatért, illetve az 
év eleji elmaradást is sikerült pótolni. Sőt, az előzetesen 
kalkulált tagdíjbevételt több mint 4 millió forinttal felülmúlni. És 
ami a leglényegesebb: az intenzív munka eredményeként 
2021-ben nemhogy nem csökkent a létszám, de 25 fővel 
növekedett is. 

Irodakiadások

Az irodakiadás bevételénél azzal kalkuláltunk, hogy az üresen 
álló irodákat augusztustól, szeptembertől újra kiadjuk, a 



korábban lecsökkentett bérleti díjakat visszaállítjuk a teljes 
összegre. Ez sikerült. A mintegy 900 ezer forintos 
többletbevétel abból származik, hogy az utcában folyó 
filmforgatáshoz bérbe adtuk a titkárság egy részét egy napra (+
az előkészületek, festés idejére). 

Sajtófotó-kiállítás, oktatás

A tervezettől elmaradt a sajtófotó-kiállítás és a fotóriporteri 
oktatás bevétele, ám mindkettőnél a kiadások is a tervezett 
alatt voltak, így a Szövetség számára e két fontos, tekintélyes 
tevékenység nyereségessége továbbra is megmaradt. A 
sajtófotó kiállítás újdonsága volt egyrészt az, hogy szabadtéren 
állították ki a képeket, másrészt vándorkiállításként több vidéki 
nagyvárosban is megtekinthetők voltak a képek. 

Fontos fejlemény az oktatásban, hogy már 2021 őszén 
elkezdtük a Bálint György Újságíró Akadémia újraindítási 
lehetőségének felmérését, az igények feltérképezését, a 
program kialakítását. 
Ennek eredményeként 2022. februárjában egy négyhónapos 
kurzus – online újságírás és rádió-televíziós csoport – el is indult.
A kurzusok ősszel folytatódnak, más szakmai fókusszal 
kiegészülve, ha igény lesz rá.  

Váratlan, vagy egyszeri kiadások

A kiadásoknál több tételnél a tervezettnél alacsonyabb lett a 
tényleges szám: a MÚOSZ tevékenységre 16,217 millió forintot 
szántunk, és jó 2 millióval, 14,189 millió lett a valóság. 

Ám van a kiadások között egy-két magyarázatra szoruló 
növekedés is: a személyi kiadások kb. 1,6 millióval a tervezett 
fölött alakultak. 
E többlet szinte teljes egészében 2021. első 5 hónapjában 
keletkezett, amikor a tisztújítást kellett az apparátusnak 
előkészítenie.  Mivel a tagnyilvántartó rendszer megbízhatatlan 
volt már akkor is, ezt csak manuálisan, minden egyes tagot 
többszörösen ellenőrizve lehetett megoldani, ami óriási 
túlmunkával, állandó hétvégi munkával, és jelentős 
kiadásnövekedéssel járt. 



Ugyanez vonatkozik a választott testületek működéséhez 
kapcsolt magas kiadásra is. Mivel tavaly a pandémia miatt 
online kellett megtartani a tisztújító küldöttgyűlést, ennek 
lebonyolításához választási honlapot és választási programot 
kellett íratni. Extra költséget jelentett a kapcsolódó szoftver 
finanszírozása is. Ezen kívül tavaly 4 küldöttgyűlés volt online, 
illetve vegyes rendszerben, aminek technikai lebonyolítása 
egyenként 150 ezer Ft költséget jelentett.  

A Vörösmarty utcai székháznál szükséges beruházásoknál, 
javításoknál 3 millió forinttal kalkuláltunk. Ehhez képest 969 
ezer forintos növekedés következett be. Tavaly nyáron 
végérvényesen elromlott a szerver szoba hűtése, azonnal új 
légkondi kellett, hiszen a gépek a tetőtérben nem maradhatnak 
hűtés nélkül. A tv által bérelt nagyteremben hasonló volt a 
helyzet: ott sem lehetett már javítani a régi gépet, újat 
vásároltunk. A titkárság ajtajának elektronikus zára is felmondta
a szolgálatot, javítani kellett. Ez a három tétel majdnem kiteszi 
a többletkiadás egészét. Összességében az tapasztalható, hogy 
a korábbinál sokkal több minden romlik el, szorul javításra, 
vagyis érzékelhető a használati eszközök, berendezések 
elöregedése. 

Szakosztályok

Az SZMSZ szerint „a szakosztályoknak a maguk tisztújítását a 
MÚOSZ tisztújításának évében, legkésőbb a MÚOSZ tisztújító 
küldöttgyűléséig meg kell tartaniuk”. Ez 2021-ben nem történt 
meg időben, így amint az új elnökség észlelte ezt az anomáliát, 
meghosszabbította a szakosztályi tisztújítás idejét is, hogy a 
szabályszerű működés valamennyire helyreálljon. A tisztújítás, 
szervezeti megújítás végén 17 szakosztály maradt, közülük 
több nagyon aktív. A költségvetésben e tevékenységre szánt 
összeg a tervezett alatt maradt, nem kis részben azért, mert az 
1. félévben a járvány miatt érdemi munka nem volt. 

Befektetés

A tihanyi üdülő eladásából származó összeget – a várható 
adóval, tartalékkal csökkentve - az év utolsó harmadában 
sikerült befektetni, abból hozamot még nem realizáltunk. Az 
idei kilátásokat viszont alapvetően megváltoztatta az ukrán 



háború, az emiatt bekövetkező nemzetközi retorziók, amelyek 
jelentősen rontották, bizonytalanná tették a befektetéseket is. A
remélt hozam helyett idén egyelőre veszteség jellemzi a 
befektetéseinket. 

Szakmai munka

Az új elnökség számára az első pillanattól kezdve világos volt, 
hogy tartósan csak úgy állítható meg MÚOSZ tagságának 
immár trendszerű csökkenése, ha visszahozzuk az életet a 
Vörösmarty utcába, programokat szervezzük, s erre biztatjuk a 
szakosztályokat is. Újra nyitottuk az épületet, és meghirdettük a
Szerda esték a MÚOSZ-ban programsorozatot. Azt akarjuk 
elérni, hogy tagjaink tudják: mindig van egy nap a héten, 
amikor biztosan található program a Sajtóházban, tehát van 
miért eljönni. Nem tömegrendezvényekben gondolkodtunk, 
hanem olyan szakmai programokban, amelyek foglalkoztatják 
az újságírókat. Így például vendégeink voltak a Jelen, a Magyar 
Hang, a Nyomtass Te is! alapítói, akik arról is beszéltek, miként 
lehet nyomtatott termékkel életben maradni a piacon. Volt szó 
megszűnt lapokról, a megfigyelési ügyekről, a Pandora 
iratokról, a közmédia helyzetéről, a kormány 
pénzosztogatásáról, amellyel alapvetően befolyásolja a 
sajtópiacot. Közben a szakosztályoknak is több olyan 
rendezvénye volt, mely túl nőtt az adott szakosztály keretein. 

Szakmai kiállások

Ahhoz, hogy a MÚOSZ kívülről is tekintélyes szakmai 
testületnek látszódjon, szükségesnek láttuk a gyors reagálást is 
a nyilvánosságot érintő ügyekben. A sajtó szabadságának, 
sokszínűségének védelme érdekében folyamatosan nyomon 
követtük a szakma aktuális fejleményeit – ezt tesszük 2022-ben
is – , és kiálltunk, kiállunk a jogsértések ellen, a sajtó 
szabadáságnak, sokszínűségének védelméért. 2021 második 
félévében kilenc állásfoglalást adtunk ki, melyek megjelentek a 
Szövetség honlapján, illetve a nyilvánosság különböző 
fórumain. 
Összességében: a tavalyi gazdálkodást az óvatosság 
jellemezte, s annak felmérése, hogyan növelhető a bevétel, a 
kiadások kordában tartása mellett. Vannak jó és rossz 
fejlemények, ezen hatások leginkább a 2022. évi költségvetést 
érintik majd. 



Budapest, 2022. május 12. 
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