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Index Neked: Kirúgták az Index fIndex Neked: Kirúgták az Index főszerkesztszerkesztőjét, Dull Szabolcsotjét, Dull Szabolcsot

Ezen a héten is Munk Veronika
főszerkesztő-helyettes ismerteti az
Index körül kialakult helyzet legújabb
fejleményeit.

 

1. 1. Kirúgták az Index fKirúgták az Index főszerkesztszerkesztőjétjét

Az Index mutatóját egy hónapja állítottuk át szabadból a veszélyben jelzésre, miután egy káros és értelmetlen kiszervezési
ötlettel próbálták meg szétzilálni a szerkesztőséget. Az utána következő hetekben a pénzügyi-tulajdonosi kör és a
szerkesztőség vezetése többször is egyeztetett, és egy pillanatnyi megnyugvás után végül Bodolai László, a a Magyar
Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a munkáltatói jogok gyakorlója az Indexben, szerdán felmondott az Index
főszerkesztőjének, Dull Szabolcsnak. Ezt az Index újságírói ugyanakkor tudták meg Bodolaitól, mint a teljes magyar sajtó.
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Az Index szerkesztősége a július 23-i szóbeli tárgyalás után írásban is kérte Bodolai Lászlót, az Index Zrt.-t tulajdonló
alapítvány vezetőjét, hogy – mint munkáltató – az elbocsátott főszerkesztőt, Dull Szabolcsot helyezze vissza pozíciójába.

Ezt Bodolai László szóban és írásban is elutasította.

 

2. 2. Ez a kirúgás elfogadhatatlan voltEz a kirúgás elfogadhatatlan volt

Az Index független működésének két feltétele van: az egyik, hogy kívülről ne szóljanak bele a tartalomba. A másik pedig,
hogy a szerkesztőség összetételébe ne történjen külső beavatkozás. Azzal, hogy Bodolai László azonnali hatállyal
felmondott a főszerkesztőnek – ami az Index 21 éves történetében eddig egyszer sem történt meg főszerkesztővel –,
durván sérült az Index független működésének esélye. Az erről szóló szöveget a szerkesztőség szinte teljes egésze aláírta.

 

3. 3. Nekem az Index...Nekem az Index...

Miután rengeteg olvasó mondta el azt, hogy mit gondol az Indexről és miért fontos neki - amit ezúton is köszönünk –, úgy
gondoltuk, hogy készítenénk egy nagy videót magunkról is, bemutatva az Indexet készítő újságírókat, fotósokat,
videósokat, vagy épp a projekteket összefogó és a mindennapi működést segítő munkatársakat. A videót nem tudtuk,
hogy pontosan mikor érdemes kitennünk, és habár nem számítottunk ezekre a fejleményekre, a tegnapi nap eseményei
után úgy éreztük, hogy most jött el a pillanat.

 

Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!
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Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál
az Index Neked hírlevélre.
Ha nem szeretnél több ilyen levelet
kapni, ide kattintva tudsz leiratkozni.

Ha kérdésed vagy ötleted van, a
hirlevel@index.inda.hu címre írj!
A szerkesztőségünkhöz beérkező e-
mailekben szereplő adatokat az
adatvédelmi tájékoztatónkban leírtak
alapján kezeljük.

Lajos u. 48-66.
B épület, 4. emelet
Budapest, 1036
Magyarország
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