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 2010. június 15-én az MTÜSZUE megtartotta 2010. évi tisztújító közgyűlését. A 15 

órára összehívott közgyűlést határozat-képtelenség miatt az elnökség 15.30 percre hívta újra 

össze. 

Az elnök, Komornik Ferenc megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes és feltette 

szavazásra a napirendet: 1/ Az Elnökség beszámolója a 2006-2010 között végzett munkájáról. 

2/ A 2009. évi Beszámoló és Közhasznúsági Jelentés elfogadása. 3/ Ellenőrző Bizottság 

beszámolója. 4/ Tisztújítás. 

Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Békés Sándort. 

A Jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Gyöngyösi Istvánt javasolja. 

A napirendet, a jegyzőkönyv-vezető személyét és a jegyzőkönyv hitelesítő személyt a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

 Az első napirend szerint Komornik Ferenc ügyvezető elnök megtartotta az Elnökség 

beszámolóját: 

 Az Elnökség minden évben beszámolt a tevékenységéről, a tavalyit Közhasznúsági 

Jelentésünk foglalja össze. Elégedettek lehetünk azzal, hogy az Egyesületünk megérte a 20 

éves jubileumát, annak ellenére, hogy szinte végig a fenntarthatóságán kellett dolgoznunk. Ez 

abból fakadt, hogy bár társadalmilag rendeltetése fontos volt, de az egymás váltó politikai 

kurzusok a reálszférával együtt a műszaki, tudományos egyesületeket lebecsülte, azok 

lapjaival, folyóirataival egyetemben, a hangzatosabb, jótékonyságot mímelő szervezetekkel 

szemben. Pungor professzorral az egész innováció elvesztette vezérét, és a műszaki fejlődés 

mellőzése miatt egyesületünk is sok pályázattól esett el. A csekély tagdíj-bevétel, valamint az 

Observer Budapest, és a MagICS cég támogatása maradt egyedüli gazdasági alapunknak. 

Ekkor Nukleáris Újságíró Akadémiát indítottunk, ami máig működik és az Országos 

Atomenergia Hivatal támogatja.  Így tudtuk fenntartani a Bronz-toll díjak a Szerkesztői Nívó-

díjak hagyományát, az informatikai újságírók kitűntetését, szakosztályunkat, amely az idegen 

szabványok magyarra fordítását segíti társadalmi munkában. és fel tudtuk venni a kapcsolatot 

a határon túli magyar műszaki, üzemi újságírókkal is. Az elnökség tagjai, leküzdve személyi 

egzisztenciális nehézségeiket is, becsülettel végezték a munkát, ezen kívül az egyesületnek 

bérterheket nem kell viselnie. Tagsági könyvként is szolgáló újságíró igazolványunk nagy 

népszerűségnek örvend, a jövő gazdasági lehetőségei szerint, viszont meg kell gondolnunk, a 

szinte szimbolikus tagdíj felemelését. Feladatunk megőrizni az egyesületet, partnereinket, 

készen újabb közhasznú feladatok teljesítésére. Az eddigi szakosztályi munkákat folytathatjuk 

és az Elnökség várja javaslatokat olyan új tevékenységekre, képzésekre, szerkesztői 

munkákra, amelyeket valakit szellemileg és anyagilag is támogatnak. Erre jó példa az előbb 

említett Országos Atomenergia Hivatal, amelynek vezetői elismerve felvilágosító 

kommunikációs munkánkat, a partneri viszonyt messze túlszárnyaló segítséget adnak az 

egyesületnek.  

 A két napirend együttes vitájában, először Kiss József méltatta az Elnökség munkáját 

és érdeklődött, milyen terv van a Székház elhagyására, ha az MTESZ Székház üzemeltetése 

ellehetetlenül. Komornik Ferenc válaszában közölte, hogy a helyzet rosszabbodása esetén az 

Egyesület átteszi székhelyét. 

 Fecser Péter javasolta, hogy az Egyesület nyújtson tanácsadói, újságírói szolgáltatást 

olyan ügynökségeknek, amelyek üzemi lapokat gondoznak és szakmai ismeretek, valamint 

szakújságírók hiányával küszködnek. Komornik Ferenc elfogadja a javaslatot, felveszi a 

kapcsolatot ilyen ügynökségekkel.  



 A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóit és a 2009. évi 

Közhasznúsági Jelentést.    

    

 

 

 

 A 3. napirend keretében Kerényi István, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az 

EB beszámolóját.   

    Az Ellenőrző Bizottság Jelentése 

      2 0 0 9 . 

 

 Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága 2009-ben folyamatosan ellenőrizte azt, hogy az 

Egyesület tevékenysége, az Elnökség munkája betartja-e az Alapszabály és a közhasznúság 

előírásait. Az EB szerint mindezeknek az előírásoknak az Egyesület és az Elnökség megfelelt. 

Az Alapszabály által meghatározott feladatokat igyekezett teljesíteni annak ellenére, hogy a 

gazdasági válság miatt a vállalatok támogatási, az állami pályázati lehetőségek beszűkültek. 

Pozitív, hogy ennek ellenére a 2009. évi gazdálkodás pozitív mérleggel zárult, az 

Egyesületnek nincs köztartozása.   

 

 A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az EB jelentését.  

 

 A 4. napirend során Kerényi István előterjeszti javaslatát az Elnökségre. Hivatkozva az 

Elnökség közgyűlési beszámolójára, a tagság részéről a vezetés pozitív megítélésére javasolja 

a jelenlegi elnök és elnökség újraválasztását. 

 

 A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja az elnökséget: Komornik Ferenc ügyvezető 

elnök; elnökségi tagok: Gribovszky László, Lindenberger Tamás, Mag Olga, Mácsai 

Erzsébet, Simonyi Endre, Tóth Endre.   

 

 

     Kmf. 

 

 

 

 

        Jegyzőkönyv-vezető Békés Sándor    

 

    

 

        Jegyzőkönyv hitelesítő: 

        Dr. Gyöngyösi István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


