
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági 

melléklete – 2021. év

Szakmai beszámoló

A MÚOSZ közhasznú tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik 3 terület. 

Egészségmegőrzés

2021-ben is sikerült bekapcsolódni az országos szűrőprogramba. A több tízezer 
forint értékű szűrővizsgálaton a részvétel ingyenes volt. A MÚOSZ székháza 
előtt leparkolt szűrőkamionban azonnal kiértékelt 40 vizsgálaton, többek között
kardiológiai, tüdőgyógyászati, hipertónia, és stressz vizsgálaton vehettek részt 
tagjaink. A vizsgálatokhoz egészségügyi és életmód tanácsadás is párosult, 
valamint ingyenesen írásos ismeretterjesztő anyagot kaptak kézhez a 
programon résztvevő kollégáink. Emellett a Szövetség megállapodást kötött a 
Doktor24 magánegészségügyi vállalkozással, mely szerint tagjaink 
kedvezményesen vehetik igénybe ezen intézmény járóbetegellátását. 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
Szövetségünkben működik az ország legnagyobb múltú fotóriporter képzése, 
mely évtizedek óta a szakmai utánpótlás legfontosabb bázisa. Bár a Covid-
járvány nehezítette a munkát, a képzés működőképes maradt, és ősszel sikerült
az új tanfolyamot is elindítani.  Ősszel előkészítettük a Bálint György Újságíró 
Akadémia újságíró tanfolyamának újraindítását is – ez több évig szünetelt –, 
ami 2022. év elején sikerrel járt: a MÚOSZ-ban újra van újságíróképzés is. 
Emellett több programunk szolgálta tagjaink szakmai tudásának bővülését: 
beindítottuk a Filmklubot, amely magyar dokumentumfilmeket mutatott be. 
Szerda esték a MÚOSZ-ban címmel programsorozatot indítottunk, ahol 
foglalkoztunk a hazai médiapiaccal, a nyomtatott lappiaccal – új lapok indítása, 
régiek megszűnése –, de szó volt az egész sajtót foglalkoztató megfigyelési 
ügyekről is. Programjainkat nemcsak a Szövetség tagjai vehették igénybe, de a 
„nyitott kapuk” elvét alkalmazva, mindenki, aki előzetesen jelezte részvételét. 
(A programot a Facebookon is meghirdettük.) A rendezvények ingyenesek 
voltak mindenki számára. 

https://egeszsegprogram.eu/egeszseg-konyv


A sajtó szabadságának, sokszínűségének védelme: 

A MÚOSZ jogsegélyszolgálatot működtet a munkavégzésük kapcsán támadott, 
tájékoztatási feladataik ellátása érdekében jogvitába, vagy intézményi 
konfliktusba keveredő újságírók segítése érdekében. A Szövetség jogásza sajtó- 
és munkajogi tanácsokkal is segíti a hozzá fordulókat. A sajtó szabadáságnak, 
sokszínűségének védelme érdekében folyamatosan nyomon követjük a szakma 
aktuális fejleményeit – ezt tettük 2021-ben is – , és kiállunk, kiálltunk az 
esetleges jogsértések ellen, a sajtó szabadáságnak, sokszínűségének 
védelméért. Kilenc állásfoglalást adtunk ki, melyek megjelentek a Szövetség 
honlapján, illetve a nyilvánosság különböző fórumain. 

2022. április 28. 

Kocsi Ilona elnök


