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 A vállalatok és így a társadalmi szervezetek nehézségei ellenére 2008-ban 

egyesületünknek sikerült az alapvető funkcióit betöltenie. Igaz, a kaotikus belpolitikai helyzet 

miatt tájékoztatókat ritkábban szerveztünk és a minisztériumokkal is nehezebb volt 

kapcsolatot tartani, mégis az egyesület dolgozott, helytállt. A Magyar Sajtó apján átadtuk a 

legjobb üzemi és szakmai lapoknak az egyesület kitüntetéseit, amelyek már hagyományos és 

tekintélyes  elismerések. Kiemelkedő munkát végzett az egyesület Nukleáris Újságíró 

Szakosztálya, amely az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával igen sűrű programot 

valósított meg. Októberben látogatást tett Bécsben az Átfogó ATOMCSEND Szerződés 

Előkészítő Bizottságánál, ezt követően hazánk bécsi Nagykövetségén kapott tájékoztatást a 

misszió tevékenységéről. Igen informatív volt az előadás a roncsolás-mentes 

anyagvizsgálatokról, a nukleáris szakember utánpótlás helyzetéről, amiről Pakson helyben is 

információkat szerezhettünk, a Szakosztály tagjai találkoztak a Radioaktív Hulladékkezelő 

vezetőivel, sőt Dale E. Klein úrral is, az USA nukleáris biztonsági hatóság vezetőjével is. 

Csak e programok alapján a szakosztály tagjai mintegy félszáz publikációt közöltek s így 

hozzájárultak az atomenergia hazai elfogadottságához. 

 A tagság megelégedésére zavartalan volt a Nemzetközi Újságíró Igazolvánnyal való 

ellátás, mintegy 400-an újították meg igazolványukat. Egy tagunk, Kiss József személyében 

munkát végeztünk a Duna Televízió kuratóriumában, amiről Közgyűlésünkön is 

beszámolunk. 

Gazdasági helyzetünk  

 Egyesületünk anyagi támogatottsága nem változott, továbbra is az OAH rendszeres 

támogatása és a tagdíjak képezték a bevételeinket. Igen takarékos gazdálkodással az egyesület 

mérlege pozitív lett: 

   Bevétel:   5.210.022,- Ft 

   Kiadás:   3.407.162,- Ft  

   Képzett eredmény:         + 1.802.860,- Ft 

Az Elnökség munkája  

 Az Elnökség 2008-ban is az Alapszabály szerint működött, tagjai nagy és személyes 

elfoglaltságuk ellenére hathatosan segítették az elnököt a munkájában. Egy elnökségi tagunk 

családi problémái miatt szüneteltette tevékenységét. Elismerést érdemel Gribovszky László, 

elnökségi tagunk a GTTSZ-ben, és egy miskolci konferencia-sorozat megszervezésében 

végzett munkája is. 

Az Ellenőrző Bizottság munkája 

 Ellenőrző Bizottságunk Kerényi István vezetésével rendszeresen ellenőrizte az 

Alapszabály betartását, a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvényi előírások 

érvényesülését. 

 

Budapest, 2009. június 16. 
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