MISZJE elnöki pályázat

Az elmúlt hat év MISZJE elnöki tevékenysége meggyőzött
arról, hogy 2014-ben nem volt hiábavaló elvállalni ezt a
tisztséget. Pedig ekkor nem voltam teljesen biztos abban,
hogy sikerült-e a MISZJÉ-t átformálni. Vagy, ha túlzó is ez a
kifejezés, de nem áll távol az igazságtól. Hiszen akkor a
szervezet éppen válságban volt, és a MISZJE a legfontosabb
célját nem, vagy csak alig teljesítette: a szerzői jogdíjakra
jogosultak felkutatását és a jogdíjuk kifizetését. Azaz nem
volt professzionális a szervezet mindennapi munkája.
Mi változott az a MISZJE életében az elmúlt hat évben?
Csak néhány dolgot emelnék ki:



A

bér

költségek

csökkentek.

A

jogosultak

elégedettek. Nő a tagság. Már tudnak rólunk.


Hatékony struktúrában állt fel és műküdök az új
iroda,

mind

a

jogkifizetések

és

a

jogosultak

felkutatása professzionális módon történik..



Népszerű

programokat

csinálunk:

konferenciát,

workshopot, irodalomnépszerűsítést és ez csak a
kezdet, és többb nyertes pályázatunk van az NKA-nál.


Az

elektronikus

kialakulóban

kölcsönzés

van,

de

rendszere

nagyon

csak

szeretnék,

ha

beszállnánk, ha így teszünk, tovább erősödhet a
pozíciónk, még hatékonyabban tudjuk képviselni
tagjaink, jogosultjaink érdekeit.

Miért vállalkozom újra az elnöki tisztségre?
Úgy vélem, rendelkezem némi (egyesületi) vezetői
tapasztalattal. Három évig voltam a JAK elnöke, három évig
a Szépírók Társaságának elnökeként tevékenykedtem,
jelenleg pedig alelnökként. Emellett huszonegy éve vagyok
kiadói

főszerkesztő,

négy

éve

pedig

igazgatója

a

Kalligramnak. Mindebből most csak két dolog fontos.

- Viszonylag jól kezelem a konfliktusokat, a különféle
felfogásokat és érdekeket mérlegelően tudom
értelmezni,

döntéseim

többnyire

kiegyensúlyozottak. Mindezt azért hangsúlyozom,

mert a MISZJE körül kialakult ellentéteket és
szenvedélyeket sikerült csillapítani. Mára a MISZJE
professzionalizálódott és elfogadott szervezetté vált
– köszönhetően a Kollár Árpád és Csepregi János
által irányított csapatnak. Velük számomra is
könnyű együtt dolgoznom.
- A négy írószervezet képviselőivel – a MISZJE
alapítóival – jól tudok együttműködni, kapcsolataink
és eddigi tevékenységünk azt bizonyítja, hogy a
legalapvetőbb kérdésekben meg tudunk egyezni –
anélkül, hogy elveiket, akár egymástól eltérő
irodalmi-esztétikai meggyőződésünket feladnánk. A
MISZJE pedig eminensen az a platform, ahol a
különböző írói szervezetek érdekei egybeesnek.
Nevezetesen: a rendkívül mostoha helyzetben lévő
szerzőink jogainak védelme és segítése. És ez
természetesen

vonatkozik

minden

MISZJE

tagunkra, szerzőre.
Úgy látom, hogy a kiadói munkám mellett a MISZJE elnöki
tisztségét el tudom látni az elkövetkező három évben, és

azt

a

munkát,

amit

elkezdtük

az

új

felállásban,

eredményesen tudjuk folytatni.
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