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 A Magyar Tudományos-, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete (MTÜSZUE) 

a Fővárosi Bírságon 1990-ben 62225/1. sz. és 662 sorszámon lett bejelentve, majd 1998. 

január 1-től már mint közhasznú szervezetként működik. A reá vonatkozó 1997. évi CLVI 

törvény szerint alapszabálya szerint tevékenykedik, és tette ezt 2009-ben is a szakújságírók 

munkavégzésének, képzésének elősegítésére, hivatásuk érdekeinek védelmére.    

 

 1/ Programjaiban szerepet kapott a 2009. évi gazdasági válság- intézkedésekről szóló 

információk nyújtása, ezzel együtt annak elősegítése, hogy a vállalati kommunikációs 

eszközök jobban segíthessék a vállalati válságkezelést, s hogy a vállalati megszorítások minél 

kevésbé rontsák az üzemi újságok megjelenési feltételeit. 

 

 2/ Folytattuk az ország előtt álló energia-politikai feladatok segítését, benne a 

széndioxidot nem kibocsátó atomenergia hasznosítását a Nukleáris Újságíró Akadémia 

működtetésével (40 szakújságíró részvételével 8 előadás és helyszíni látogatás.). 

 

 3/ Az euróatlanti integráció további elősegítése érdekében egy szakosztályunk 

foglalkozott az EU-szabványok magyar nyelvre való fordításával - részben társadalmi 

munkában is - és ellenőrizte az új szabványok korábbi fordításainak szakmai pontosságát, 

mivel a fordítási hibák műszaki berendezések esetében veszélyeket okozhatnak.  

 

 4/ Külön rendezvényen foglalkoztunk a magyarországi média-kuratóriumok 

szerepével, tevékenységükkel a Duna TV Kuratóriumában résztvett egyik tagtársunk 

beszámolója alapján.  

 

 5/ Megszerveztük a szaklapok cseréjét határon-túli magyarnyelvű műszaki, 

tudományos lapokkal a kölcsönös tájékozottság, egymás innovációs eredményeinek 

közkinccsé tétele érdekében.   

 

 6/ Elfelejtett magyarok címmel antológiát állítottunk össze - 2010-ben jelenik meg - 

olyan szélesebb körben még ma kevéssé ismert hazánk fiairól, akik a tudomány, a technika, a 

kultúra és a sport terén korukat meghaladó teljesítményt nyújtottak.  

 

 7/ Egyesületünk 2009-ben is pártoktól függetlenül működött, közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytatott, pártoknak anyagi támogatást nem nyújtott. Működését kizárólag 

bevételeiből fedezte, azokat csak közhasznú tevékenységre fordította.  

 

 8/ Az Egyesület 2009. évi Közhasznú Egyszerűsített Beszámolója gazdálkodásáról.  

E szerint 2009-ben az Egyesület értékesítési bevétele: 2.174.000,- Ft, tagdíj bevétele 

396.500,- Ft, kamat bevétele 22,- Ft volt, összesen 2.570.527,- Ft. 

Kiadások összesen: 2.430.116,- Ft-ot tettek ki. Eredmény +140.411,- Ft, kintlevőség: 

1.574.000,- Ft. Mérleg szerint képzett eredmény: +1.714.411,- Ft  

 

Budapest, 2010. május 31. 

 

 

          Elnökség 


