
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
2022. május 23-i mgg'omgtglt küldöttgyűlésének

. 5] ..n

ldópnno 10.00 óra
,A kuldöngyűlés helye (helyszíne): MUOSZ székhelye (Pi—1064 Budapest,

Vomsmmy u 47/3)

Kocsi Ilona elnök Köszunlj a küldöttgylilésen résztvevőket.

Mmd a három kuldbngyűlési skiök, illetve n korelnok is
akadályoztatva van, ennek megfelelően — a kiselnokséggd és
jogásszal való egyeztetést követően . a küldöttgyűlést az elnók vezet]
le. A kuldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell
állapítani a hanirozatko'pssseget, mely ez essrhen, mivel megismételt
küldöttgyűlés esetén az Alapszzbály szerint a megjelentek sza'rna'ra
tekintet nélkül az hnátozalképcs.
sas vanlclen.

Kéri, hogy mmdcnki odnűgyeléssel szóljon hozza, a hozzaszolasokat
a jegyzókonyvvczetés érdekében ne szakítsuk meg közbeszólásszl.

ismerten az SzMSz ide vonatkozó rendelkezések:
A hozzászólás időtartama nem haladhatia meg a 3 percet.
A hozzás ok snnendjéhen a küldöttek előnyt élveznek a
tanácskoz oggal meghivotmkknl szemben.
A küldötvgyul nyílvános. Az c'xdeklődó résztvevőknek
hozzászólási joga nincs.
Hozzászólni mindig csak zz adott napirendi ponthoz lehet.
Egy napirendi pondioz egy személy csak egyszer szolhat huzzá.
indokolt esetben 2 perces kiegészitő hozzászólást lehet kérni
A 2 perces soron kiviili hozzászólás jogi izt illrti meg, aki
személyében érintett E re kézfeltartással kell idrntkrzni.

— ha a felszólaló túllépi : megadott idő!;
— vagy eltér a tárgyalt napirendi ponttól.
ügyrendi kérdésekben a küldöttek soron kívül kzphauuk SZÓL

Mivel közhasznú iogalmy a MÚOSZ, így a teljes jegyzőkönyve!
nyilvinossa kell tenni Kéri hogy ezt mindenki vegye figyelembe
fclszólalnsakox. jogilagis helyt kell ezért állnl n felszolalonak és a
múosznak.
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Első feladat (mint 1. nzpltendl pont): nz Alapszabály
értelmében z küldougyűlés : napkendl pontok tárgyalását
megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyllt szavazással megváhsztia a
jegyzőkönywezelő és két ]egyzókönyv hitelesítő, tlletve
szavnzmzimláló személyét.

Az előzetes egyeztetesek zlnpyán a mzl kuldóttgyűlés
iegyzőkönyvvezctőlénck Orbán Laurál, míg kettő hitelesltó,e'nek
Szegő Annát és Toronyi Attilát javasolja. Szavazatszámláló je , M.
Vadas Zsuzsz.
A ]cgyzőkonyvvczető személyetól, a yegyzőkönyv hltelesltóktal és z
szavazatszámlálóról cgvszertc szavaznak.

s z a v a z á s (nyílt, kézfellanásos)
Kocsi Ilona A szavazást lezárja, és megállapítja:

8 fő szavazott.
A mai küldöttgyűlés iegyzőkönywezetője s lgen szlvnzat, o nem
ellenében, 0 mnózkodás mellett Orbán Laura.
A jegyzőkönyv egyik lntelesítóle s igen szavait, 0 nem ellenében, o
mnzkndás mellett Szegő Anna, n másik hitelesítő pedlg s igen
szavazna 0 nem ellenében. 0 tartózkodás mcllen Torony-l Ani]: lem
Szavazatszámláló 8 igen szavam, O nem ellenében, 0 tartózkodás
mellett M. Vadns Zsuzsa Im.

Második felndztz napirend elfogadása (mim 2. napirendi pont).
Ismencu':

Kassa Ilona Kiküldön napirend:
3, Elnöki beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés dm eltelt időszakról

4. A 2021—es esztendóte vonstknzd pénzügyi beszámoló
megtárgyalász és elfogadása, zz Ellenőlző Bizottság, valnmlm :;
konyvvizsgáló ]elentésének ismertetése, vilamint a közhasznúságl
)elentés elfogzdása

5. A módoslmu Alapszzbilyhnzlgazíton SZMSZ elfogadása
Előadó: dr. Rosta Mmon nM'ÚOSZ yogásza

Bede—ngnelnwlmsbnn ki lett küldve a
szakosztályi tájékozmtó anyag, men Háxshegyijános nem md részt
venni a lmi ulésen.
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7. Tájékoztató z szervezet ánnlágításától

s. Egyebek

S z a v a z á s (nyílt, kézfdtma'sos)
Kncsi nom Mcgállapírln, hogy 1 napimndc! a fentiek szerint : kuldöugyűlés s

igen szavazata], 0 nem szavazattal és o mózkodásszl elfogadta.

Kocsi Ilona Elnöki beszámolóra múl! héten me lcntcknck clmondu, a mai ülés
előtt írásban ki is küldte, azt szóban kiegészítem nem kívánja.

Hozzhzóláaok Nem volmk hozzászólások.
azelnöki
beszámolóhoz

Kocll Ilona Következő mpucndi pont tárgyzlá ' a ZUZlfs esztendőre
vonadcozó pénzügyi beszámoló megm'xgyzlási és elfogadása, zz. . , , .. , , . , , , lEllenorzo Blzong, : konvazsgnlo lelcnwscnek lsmenetese,
valamim a közhzsznúsági jelentés elfogadása.

Kocsi nom. Az elnöki kiegészítést, a könyvvizsgálói jelentést ltásbm megkapna a

mamát.
Meskó László Megkoszimi Orbán Lauxn'nzk az egész éves munkáL
Hozzászólások : Nem volt hozzászólás.
bcszámolóhoz

Szigeti Tamás megérkezett, egy fővel nő!! a létszám. 10.13-k01.
Kncni nom Ismerted :. határozati javaslatot: ,,A Küldöttgyűlés az éves

beszámolót, a közhasznúsági melléklttcl, a könyvvizsgáló
jelentését, valamint az Ellenőaő Bizottság beszámolóját
elfogadja."

s z a v a z á s (nyílt, kézfeltmásos)

Kocsillona Megállapítja, hogy : küldöngyűle's 9 Igen, 0 nem ellenében, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hmm:

,,1/2022.05.28. MÚOSZ Küldöttgyűlési Halál-ozat
A Küldöttgyűlés az éves beszámolót, : küzhasznúnági

mellékletet., a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Ellenőrző
Bizottság beszámolóját elfogadta."

Köchkezó napirendi pont: a módosított Alapszabályhoz lglzíwn
SzMSz elfo§dása Előad .dí. an Márton

dr. Rosta Márton Az Alapszabál struktúujához lcu lguzítvn, illetve az oktatás; terulet
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lett részletesebben kifejtve.
Kneei llnnz Az SzMSz—ben invesoln, hogy a 3—35 mellékletet, mely az lT—re

vomtkozlk, legyen kiveve, mivel az vállalkozói szerződésben
rögzítve van.
Weil Zoltán megérkezctt, így 10 fő szavazhat 10.19—től.

Knoei Ilona Határozati javaslat: A Küldöttgyűlés az SzMSz-l az ltásban
előterjesztett tartalommal — az ülésen tett azon kiegészítéssel,
hogy az úgynevezett IT-s feladatok ellizgyám kerülnek _

elfogadja.
S z a v a z á : (nyilt, kézfeltartásos)

Kocsi Ilona Megállapítja, hogy a kuld'ottgyűlés 10 igen, 0 nem ellenében, 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta—

,,2/2022.05.28. MÚOSZ Küldőttgyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés az SzMSz-t az kinban előterjesztett
tmalnmmal — az ülésen tett azon kiegészítéssel, hogy az
úgynevezett lT-s feladatok elhagyásra kerülnek - elfogadta."

Kocsi Ilona: ó—os nnpieendi ponthoz a szakosztályi beszámoló ki lon küldve,
megvoltak a szakosztály-l megüyiu'si válnsznlsok, jelenleg 17 működő
szakosztály vm.
dr. Keesmn'e Ilona megérkezett. így 11 fő szavuhzt 10.21—(61 :

Kocsi Ilona Következ nnpiiendi pont: Tájékoztató a szervezet itvllaglm'siról,
Az átvilági sról készült anyag e küldöttek részére ki lett küldve,
Sokkal több a munka, több az elvárás, : létszam nem váltuzotn a
technikai eszközök elavultak és kevesebb, mint kellene, A
tagnyílvánmtó rendszert fejleszteni kell és az adatokat aktualizálni. ,
szeptemberre várhatóan ennek fejlesztése megtörténik.
Felsorolja az adminisztxáclóban részt vevő kollegak munkaidelét,
munkakörét egy —cgy mondatban.

Bánkud András csatlakozom így 12 fő szavazhat 10.26 perctől.
Kocsi Ilona Nyáron a kollégák el fognnk menni szabadsága.
Hozzászólások
Tomnyi Attila Jó gyakorlatunk tartotta a zoom—on keresztüli rendezvények és

küldöttgyűl'sek lehetőségét. Kétdése, hogy nem lehetne—e a
küldöttgyul s a továbbiakban vegyes, azaz online ls
bekapcsolódhamak—e küldöttek?

Kocsi Ilona Az Alapszabály lehetőséget ad a vegyes külddttgyűlés lehetőségére,
melynek azonban jelentős költsége van, zikzlmnnkent 150000 ft.
Technikailag nehéz megoldani z vegyes küldöngyi'ile'se a nsztn
megoldás az optimális, azaz : eenk helyben, vagy esek online
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küldöttgyűlés.

KDClí Ilona Egyebek vonatkozásában hozzászólások biztosítása
Hozzilzóláaok
Egyebek:
Knesi Ilona június 8-án mcgrendezik az első MUOSZ könyvmpot, ahova olyan

kollégákzt várnak, aluknek 2020-ban, 2021-ben jelent meg könywik.
Jelenleg 14 jelentkező vm ene.

Kocni Ilona Több hozzászólás nem lévén lezárja ; küldöttgyűlést.

Budipest, 2022. május 23. (írásba foglalás és dákás mpln: 2022. május 23.)

[ÖN/L (NULL/egy %— Jk" ((H őzu
Kocsi Ilona Otbín Laura Szegő Anni TDronyi Attila

elnök icgyzőko'nywezető jegyzőkönyv jegyzőkönyv—
hltclcsítő ug 1 hitelesítő mg 2



A Mugyar Újságírók Országos Szövetsége
2022. máius zs. megismételt küldöttgyűlés határozatok jegyzéke

Budapest, 2022. május 28. (írásba foglalás és Máltás napln: 2022. m'ius 28.)

,,1/20229518. MÚOSZ Küldöttgyűlési Hatátozal
A Küldöttgyűlés az éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletei, a

könyvvizsgáló ielcnlésél, valamint az Ellenőrző Bizottság beszúmulóiát
elfogadta."

,,2/2022.05.28. MÚOSZ Küldöttgyűlési Határozat
A Küldöttgyűlés az SzMSz-! az kinban clőtcricszteu tartalommal - az ülésen
leti azon kiegészítéssel, hogy az úgynevezett IT-s feladatok elhagyásra
kerülnek - elfogadta."

Kocsl llona Orbán Lama Szegő Anna muyi Attila
elnök icgyzőkönyvvezető jegyzőkbnyv— legyzőkbnyv—

hitelesítő (ag 1 hitelesítő (ag z


