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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

a Magyar Nukleáris Társaság 2017. évi 2. elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2017. április 5., szerda, 15.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne: MTA EK, 19. épület, Tanácsterem  

1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. 

Az ülésen részt vettek: Cserháti András, Endrei Katalin, Fábián Margit, Horváth Ákos, Hózer Zoltán, 

Mester András, Neubauer István, Nős Bálint, Ördögh Miklós, Radnóti Katalin, Sárdy Gábor, Somfai 

Barbara, Sükösd Csaba, Szucsán Marina, Tóthné Laki Éva, Vécsi István Áron, Zsuga Lilla Veronika 

 

Az elnökségi ülésen az előzetesen meghirdetett napirendi pontok tárgyalására került sor.  

 

1. Az MNT Közgyűlés előkészítése 

A Társaság éves nyilvános közgyűlésére a BME ’A’ épület fszt-i konferenciateremben (1111 Budapest, 

Egry József utca 20-22.), május 16-án, 15 órai kezdettel kerül sor. A Közgyűléshez kapcsolódóan kerül 

átadásra a 2016-ban az Elnökség által odaítélt Szilárd Leó Érem professzor Pázsit Imrének, aki a díj 

személyes átvételét követően eladást tart. A Közgyűlés napirendi pontjainak áttekintése és megszavazása 

alapján a díj átadására és az előadás megtartására a Közgyűlés elején kerül sor. 

Az elnök felkérte a szakcsoportok vezetőit, hogy a Közgyűlésen ismertessék a szakcsoportjuk 2016. évi 

tevékenységét és 2017. évi terveit. 

 

2. A KHJ áttekintése  

Az elnökségi ülést megelőzően kiküldött Számviteli és Közhasznúsági Beszámolóra és mellékleteire 

(KHJ) vonatkozóan az Elnökség és a Szakcsoportvezetők jelenlévő tagjai nem tettek észrevételt. A KHJ 

tervezetével kapcsolatban Neubauer István felvetette, hogy szerepelnek benne olyan megfogalmazások, 

amelyek esetében felmerülhet annak kérdése, hogy azok összhangban vannak-e a Társaság 

Alapszabályzatában foglaltakkal. A felvetést az Elnökség előzetesen megtárgyalta, amelynek 

eredményeként az a megállapodás született, hogy a kérdést a soron következő felügyelő bizottsági ülésen 

az FB tagjai és az elnök áttekintik. Az egyeztetés eredményeként, amennyiben szükséges a KHJ 

megfelelő részei módosításra kerülnek még azt megelőzően, hogy az az előző pontban tárgyalt 

Közgyűlésre vonatkozó meghívóval együtt megküldésre kerül a tagságnak. 
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3. Költségterv és programok 

Az Elnökség előzetesen megkapta a Szakcsoportok program- és költségtervét, ennek alapján készült el a 

2017-es költségterv, amely már figyelembe veszi annak lehetőségét is, hogy az év során új szakcsoporttal 

bővülhet a Társaság szakcsoportjainak köre. Ez utóbbi szempontot is figyelembe véve a tervezett 2017. 

évi teljes költség: 18 MFt. Hasonlóan az előző évi gyakorlathoz az elnök a hivatkozott összeget egy 

minimum költségtervvel való kiegészítéssel javasolta elfogadásra, amely 15,5 MFt, arra az esetre 

vonatkozóan, ha a támogatások mértéke ebben az évben jelentősen eltérne a korábbi évek értékétől. Az 

elnök egyben jelezte, hogy a Társaság tevékenységét meghatározó részben támogató szervezetnek, az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nek a Társaság már megküldte a támogatás-igénylését a 2017. évre 

vonatkozóan. Az Elnökség nem emelt kifogást arra vonatkozóan, hogy a 2017. évi költségterv a 

hivatkozott szempontok szerint kerüljön előterjesztésre a Közgyűlésen elfogadásra. 

 

4. Feladatlista 

A januári elnökségi ülésen az Elnökség jóváhagyta, hogy feladatlista kerüljön összeállításra, amelyre 

önként jelentkezhetnek az MNT Elnökségének tagjai. A feladatlista összeállításra került, az Elnökség 

megkapta, de mindössze öten jeleztek vissza. Az Elnökség tagjainak egyenletesebb teherelosztását 

biztosító rendszer kialakítására tett törekvéseket így folytatni kell. 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan tekintette át az Elnökség a Paks 2-vel kapcsolatban felmerült 

népszavazási kezdeményezésre vonatkozó reakciók lehetőségeit. Az Elnökség álláspontja szerint nem 

lenne célszerű prompt választ adni. Ehelyett fontos lenne egy folyamatos, intenzív kommunikáció 

lehetőségét biztosító rendszerben gondolkodni, amelynek megvalósításában az MNT Elnöksége és a 

Szakcsoportok mellett a feladatokat vállaló MNT tagok is részt vehetnek. Ennek részeként olyan 

kérdések és az azokra vonatkozó válaszok kerülnének összeállításra, amelyek segítenek azok 

eligazodásában, akik nem járatosak a nukleáris technológia alkalmazásának különböző aspektusaiban. 

A tervezett feladat végrehajtásában önkéntesen közreműködő tagok jelentkezésére és munkájának 

támogatására a FINE megfelelő internetes hozzáférési felületet alakít ki.  

 

5. Nukleáris Szaktábor 

Idén a tábor 2017. július 2-7. között kerül megtartásra. A tavalyi év sikeres táborszervezése alapján 

Mester András megkezdte a tárgyalást a keszthelyi Vendéglátó Szakképző Iskola Kollégiumával. Az 

előző évben a Társaság által biztosított támogatással egy főnek 10eFt-ba került a táborban való részvétel. 

Az Elnökség idénre is megszavazta ezt a támogatást. A honlapon elkészült a Tábor-oldal, ahol a 

jelentkezési lapot kitöltve tudnak regisztrálni a jelentkezők. 

Ebben az évben új területként a részecske fizika (CERN) is bekerülne a programba. Az előadások 

egyeztetése folyamatban van.  

Az előző év gyakorlatát követve az MNT a táborban való részvételre az Országos Szilárd Leó 

Fizikaverseny győzteseinek kedvezményt biztosít ebben az évben is. Az Elnökség támogatta, hogy az 

első helyezettek 100%-os támogatást, a második helyezettek 50%-os míg a harmadik helyezettek 25%-os 

kedvezményt kapnak a verseny szerinti két kategóriában. 
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6. Országos Szilárd Leó fizikaverseny 

Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét immár XX. alkalommal rendezik meg a paksi 

Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban (ESZI) 2017. április 7-9 között. AZ ESZI mind a 

fizikakísérleteket biztosító felszerelésekig, mind a résztvevő kollégák támogatásának köszönhetően, 

mind pedig az elszállásolást megoldó kollégium tekintetében optimális helyszín a verseny 

megszervezéséhez. A versenyt a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány koordinálja és szervezi. Az 

elmúlt időszak oktatási átszerveződése az ESZI-t is érinti, amelynek következtében 2018-tól az iskola 

más fenntartóhoz kerül. Ezek a változások, valamint több, a verseny koordinálásában résztvevő kolléga 

nyugdíjazása miatt a jövőre tervezett verseny megtartása nehézségekbe ütközhet.  

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a versenyt szervező Alapítvány ebben az évben kevés támogatást 

kapott, amely így veszélybe sodorhatja a közhasznúságának megmaradását (aminek az a feltétele, hogy 

1MFt támogatást kapjon adott évben). Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Csajági Sándor azzal 

fordult az MNT-hez, hogy a Társaság segítsen a kialakult helyzetet megoldani. Az Elnökség 

megvizsgálja, hogy milyen módon tudja az alapítványt közhasznú minősítésének fenntartásában 

támogatni, amíg a remélhetőleg átmenetinek tekinthető helyzet nem rendeződik. 

A versenyhez kapcsolódóan a Marx György emléktábla állításának előkészületeit Sükösd Csaba 

koordinálja. Az ESZI épületének, a bejárathoz közel eső falára kerülhet elhelyezésre a Marx György 90. 

születési évfordulójára és egyben a XX. megrendezett Szilárd Leó versenyre készülő emléktábla. A tábla 

szövegezése és véglegesítése folyamatban van. Az Elnökség jóváhagyta a tervezett márványtábla kb. 250 

eFt-os költségét. 

 

7. A 2017. évi Nukleáris Szimpózium előkészítése 

A hagyományoknak megfelelően idén Budapesten lesz a Nukleáris Technikai Szimpózium. Mivel az 

MTA EK kedvezményt biztosító szerződéssel rendelkezik két budai szállodával is, a Flamenco Hotellel, 

illetve a Dél-Budai Mercure Hotellel, célszerűen ezeket lehet felkérni ajánlatadásra. A helyszín 

kiválasztására ezek alapján kerül sor. Az Elnökség a szimpózium szervezési, logisztikai feladatainak 

ellátására Somfai Barbarát és Fábián Margitot kérte fel, akik a felkérést elfogadták.  

Ebben az évben több jelentős évforduló is lesz a hazai, a nukleáris technológia alkalmazásával 

összefüggő meghatározó létesítmények tekintetében. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját 20 éve 

helyezték üzembe, míg a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolót 40 éve nyitották 

meg. Ezek apropóján az elnök javasolta, hogy a Szimpóziumot 2017-ben az MNT a RHK Kft-vel 

közösen szervezze. Ennek részleteit tisztázni kell. A Szimpózium programjának szakmai koordinálására 

az Elnökség Cserháti Andrást és Nős Bálintot kérte fel, akik a felkérést elfogadták. A Szimpózium 

előzetesen tervezett időpontja: november 23-24. 

 

8. Üzemeltető Szakcsoport megalakulásának előkészítése 

A Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetői kezdeményezték az Üzemeltető Szakcsoport megalakulását, 

amelyhez tízen szándéknyilatkozatot juttattak el az Elnökséghez. Az új szakcsoporthoz csatlakozni kíván 
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még négy paksi kolléga is, akik szintén üzemeltetői szakterületen dolgoznak. Az Elnökség támogatja és 

ennek megfelelően megszavazta az új szakcsoport megalakulását. Felmerült, hogy az alapítók közül 

néhányan nem MNT tagok. Ők a belépési nyilatkozatukat a napokban megküldik a titkárnak. Az 

Elnökség jóváhagyta, hogy esetükben email-en történő szavazással lehet dönteni a tagsági kérelem 

elfogadásáról, annak érdekében, hogy mielőbb meg lehessen tartani az alakuló ülést. Az ülést az MNT 

elnöke fogja levezetni egy kijelölt időpontban. Az FB jelenlévő tagjai felajánlották, hogy szükség esetén 

segítenek az ügymenetben. 

 

9. Egyebek 

Csernobili-túra előkészítése – A túra előkészületeiről, azok állapotáról Vécsi István Áron adott részletes 

tájékoztatást, amelyhez Szucsán Marina tett néhány további kiegészítést, mint a túra előkészítésének 

felelősei. Összesen 52-en jelentkeztek a 45 helyre. A FINE elnökség az előre rögzített szempontrendszer 

szerint pontozta a jelentkezőket. A túljelentkezés miatt néhányan várólistára kerültek. Vécsi István Áron 

egyben tájékoztatást adott arról is, hogy a szervezők néhány résztvevő esetében a részvételi díjra 

vonatkozó kedvezményt kívánnak biztosítani, úgymint például a sajtó képviselőinek, illetve a 

szervezésben aktívan közreműködőknek. Az Elnökség a kedvezmények biztosítását azzal fogadta el, 

hogy amíg a túra nullszaldós marad, illetve nem lépi túl a tartalékként biztosított 200 eFt támogatást, a 

kedvezmények biztosítása a szervezők hatásköre. A résztvevők a következő napokban kerülnek 

kiértesítésre. 

ENS ügyek – Több megkeresés, levél érkezik az ENS-től, amelyekre reagálni kell. Az elmúlt elnökségi 

ülésen Somfai Barbara és Pázmándi Tamás vállalták az ENS-el való kapcsolattartást. Az email-k 

továbbításra kerülnek. Az elnök és a titkár kérték, hogy a szükséges válaszok, reakciók kerüljenek 

előkészítésre, elküldésre. 

Új belépők – Az elnökség 21 új belépő felvételi kérelmét fogadta el (1 tag - Biztonsági és megbízhatósági 

szakcsoport, 3 tag - Fúziós szakcsoport, 14 tag - FINE szakcsoport, 1 tag - Környezetvédelmi 

szakcsoport, 1 tag - Tanári Szakcsoport, 1 tag – WiN szakcsoport.) 

 

Fábián Margit, titkár 

Ördögh Miklós, elnök 


