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 A vállalatok, az MTESZ-egyesületek működési nehézségei ellenére egyesületünknek 
sikerült 2007-ben is alapvető feladatait teljesíteni, mindenekelőtt az Országos Atomenergia 
Hivatal, a Paksi Atomerőmű, a Nemzeti Civil Alap szellemi, anyagi támogatásával. 
 
 A Magyar Sajtó Napján kitűntetésben részesítettük az év legjobb üzemi és szakmai 
lapját, a kitűntetés visszhangja alapján állítható, hogy a Bronz Toll Díj és a Vámos György 
Szerkesztői Nívódíj immár hagyományos és tekintélyes elismeréssé vált. 
 
 Fontos eredményünk volt a tavalyi közgyűlés, amelyen Dr. Balogh Tamás, a GKM 
Innovációs Főosztályának a vezetője is előadást tartott a hazai kutatás-fejlesztés helyzetéről, a 
tervekről.  
 
 Kiemelkedő programunk volt októberben a Nukleáris Szakosztályunk bécsi 
tanulmányi kirándulása a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi központjában a 
szervezet megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. Itt szakmai előadásokat is 
meghallgathattunk a NAÜ tevékenységéről. Szakosztályunk, amelynek mintegy 50 újságíró 
tagja van, egyébként is gazdag programot teljesített: járt a bátaapáti nukleáris hulladéktároló 
építkezésén, a Paksi Atomerőműben, ahol a kárelhárításról kaptunk tájékoztatást, a GKM-ben 
Dr. Szoboszlay Miklós számolt be a GKM környezetvédelmi koncepciójáról, az Agroster 
vállalatnál az élelmiszerek nukleáris tartósításának eljárását mutatták be. A szakosztály ezzel 
teljesítette az OAH-val kötött szerződés pontjait. Mint a példaként felsorolt rendezvényeink is 
mutatják, 2007. évben is alapvető célunk maradt az újságírók tájékoztatása, továbbképzése és 
részben anyaggal való ellátása is, hiszen közel félszáz publikáció jelent meg tavaly az 
egyesületi rendezvények alapján. 
 
 A magyar sajtó egy részének elbulvárosodása, a politikai nyilatkozatháború túlzott 
kommunikálása mellett még fontosabb feladatunk a közvélemény objektív, szakmailag hiteles 
tájékoztatása. 
 
Gazdasági helyzetünk 
 
 Szerény vállalati és állami támogatás mellett működik az egyesület, a szervezet 
fenntartását célravezetőbb rendezvényekkel, költségmentes programokkal lehet csak 
biztosítani. Így az OAH rendszeres támogatása és a tagdíjak képezhetik munkánk anyagi 
alapjait. Tavaly 400 tagunk fizetett tagdíjat. Az egyesület pénzügyi mérlege pozitív lett. 
A mérleg: 
 
 Bevétel:   4.172.771,- Ft 
 Kiadás:   3.487.883,- Ft 
 Képzett eredmény:     684.888,- Ft 
 
 
 
 
 



Az elnökség munkája: 
 
 Az elnökség 2007-ben is az alapszabályban foglaltak szerint működött. Tagjai 
munkahelyi elfoglaltságuk növekedése ellenére kivették a részüket a programok 
szervezéséből. Örvendetes, hogy az elnökségi tagok sok javaslatot tesznek arra, miként állhat 
helyt egyesületünk a jelenlegi körülmények között. E javaslatok vizsgálata s majdan valóra 
váltásuk folyamatban van. Az elnökség a közeljövőben nagyobb súlyt helyez az egyesület 
propagálására az interneten és személyes megkereséseken keresztül. 
 
Az EB munkája 
 
 Ellenőrző Bizottságunk Kerényi István vezetésével felügyelte az alapszabály 
betartását, ellenőrizte az egyesület bevételeinek egyesületi célokra való fordítását, a 
közhasznú szervezetekre érvényes törvényi követelmények teljesítését. 
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