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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2022. január 10-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2022. január 10. hétfő, 16.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne: Zoom platform
Az ülésen részt vettek:
Elnökség: Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Fábián Margit, Honti Gabriella, Hózer Zoltán,
Mester András, Sárdy Gábor, Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Vécsi István Áron, Yamaji Bogdán.
Meghívottak: Tóthné Laki Éva (Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport), Boguszlavszkij Gergely
(FINE), Asztalos Örs és Réfy Dániel (Fúziós szakcsoport), Fábián Margit (Környezetvédelmi
szakcsoport), Mester András (Tanári szakcsoport), Horváth László (Üzemeltetői szakcsoport), Radnóti
Katalin (WIN szakcsoport), Czibolya László (Szenior szakcsoport), Pázmándi Tamás és Hadnagy Lajos
(Felügyelő Bizottság), Cserháti András (leköszönő elnök).

Az elnökségi ülés napirendje:
1. Tájékoztatás az átadás-átvételről
2. 2021 Szilárd Leó Díj döntés
3. ENS High Scientific PhD Award 2022 jelölés
4. Tagok felvétele
5. Tájékoztatás online Szimpózium szervezésével kapcsolatban
6. Javaslat dokumentummenedzsment és kommunikációs rendszerre
7. Feladatmegosztás az Elnökségen belül
8. Javaslat a következő Elnökségi ülésre (még januárban)
9. Egyebek
Pokol Gergő elnök úr köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy az
elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. Tájékoztatás az átadás-átvételről
Elnök úr tájékoztatást adott az átadás-átvétel lépéseiről, amely már 2021 decemberében elkezdődött a
Cégbírósági bejegyzéssel, a tárgyi eszközök és dokumentumok átvétele 2022 január 4-én történt meg. A

banki felhatalmazás intézése folyamatban illetve a bankszámla-tulajdonos váltása a cégbírósági
bejegyzés után lehetséges, jelenleg 27 MFt van a Társaság számláján. Az ügyfélkapun való váltás
valamint az elnyert pályázatok felületein a tisztségviselő váltás bejelentése is a cégbírósági bejegyzés
után válik lehetségessé. Folyamatos a kommunikáció és a kapcsolatfelvétel a támogatókkal. A
Közhasznúsági Jelentést a leköszönő elnök/titkár és a jelenlegi elnök/titkár közösen fogja elkészíteni. A
szakcsoportok 2021-es beszámolóit és 2022-es költségterveit szeretnénk mielőbb bekérni, a jelenlévő
szakcsoport vezetők reálisnak tartják a két hetes időintervallumot. A tisztújítás előtt álló
szakcsoportoknál lesz lehetőség a költségvetés módosításra/korrekcióra, ha az szükséges.

2. 2021 Szilárd Leó Díj döntés
A Szilárd Leó Díjra egy jelölés érkezett, Dr. Zoletnik Sándor személyében. A jelölés anyagát az Elnökség
már korábban megkapta. Az Elnökség Dr. Zoletnik Sándor díjazását egyhangúlag támogatta.

3. ENS High Scientific PhD Award 2022 jelölés
2021 decemberében érkezett a felhívás, hogy a European Nuclear Society (ENS) jelöltet vár a 2022-es
ENS High Scientific Council PhD Award -ra, amelynek célja, hogy a kiemelkedő PhD munkákat
díjazzák (jelölési határidő február 28). A célközönség hasonló a Fermi díjéhoz, azonban a
kritériumrendszer eltér egymástól. Hózer Zoltán a Fermi Díj kuratórium elnöke elvállalta, hogy az ENS
PhD díjra való jelölést is koordinálja. A jövőben érdemes lehet a két díjat egyszerre meghirdetni az MNT
körében, a megfelelő feltételrendszer kidolgozását követően, és a Fermi díj kuratóriuma dönthet az ENS
díjról is. 2021-ben két Fermi Díjat ítélt oda a kuratórium, az ENS PhD díj jelölésére csak az egyik jelölt
felelt meg (3 éven belül védte meg a PhD dolgozatát). Elnök úr javaslata, hogy Dian Esztert jelöljük a
2022-es ENS PhD díjra. Az Elnökség Dian Eszter jelölését egyhangúlag támogatta. A díjazottat az MNT
elnöke értesíti.

4. Tagok felvétele
A titkár bemutatta a négy jelöltet. Az egyik jelentkező esetében a megjelölt munkahely távol esik a
nukleáris szakterülettől, ezért felmerült a kérdés, hogy ajánlatos lenne a jelentkezési lapokat kibővíteni
egy referencia-személy megadásával (amelyre van már példa a Belga Nukleáris Társaság esetében:
https://bnsorg.be/register/). A jelentkezési lap módosítására egy későbbi alkalommal megfelelő
előkészítéssel visszatérünk. A felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség a 4 új tag felvételi
kérelmét egyhangúlag elfogadta.
5. Tájékoztatás online Szimpózium szervezésével kapcsolatban
2021 nyarán megalakult a Szimpózium szervezőbizottsága a szakcsoportok küldötteiből és az elnökség
tagjaiból. A tisztújítást követően a felelős szervező: Pokol Gergő, a rendezvény szervezését Somfai
Barbara vállalta. Javasolt időpont az online rendezvényre 2022. február 4, péntek, amely az oktatásban
résztvevőknek is megfelelő időpont. A rendezvényen kizárólag meghívott, felkért előadók adnak elő,

várhatóan a szakterületük kurrens eseményeiről. Az egynapos rendezvény hivatalos neve: MNT
Webinárium, a részvételt tagsághoz és befizetett tagdíjhoz kötjük. Az előzetes programterv újabb
témákkal bővült mint pl. az átfogó kutatásfejlesztés nukleáris témában amely akár összevonható az SMR
tematikával, innováció a radioaktív hulladékkezelésben, műkődési hatékonyság javítás-pillanatnyi
helyzetkép, alacsony vízszint-jegesedés Duna munkacsoporttól. A zoom platformot tervezzük használni,
amelynek a konferencia csomagját meg kell vásárolni, ez lehetőséget biztosít 500 fő ‘bekapcsolódására’
is. Tervben van a hagyományos Szimpózium megszervezése, amelyre az elmúlt 2 év tapasztalata szerint
a nyár eleje, vége, ősz eleje lehet alkalmas.
6. Javaslat dokumentummenedzsment és kommunikációs rendszerre
A Társaság hagyományos papír alapú dokumentum- kezelése egyre nehézkesebb, ezért egy olyan
szolgáltatót kellene találni, amely könnyen kezelhető, elérhető és biztonságos bárhonnan, amelynek
jelentősége fölértékelődött a home office mellett. Elnök úr javaslata a Google nonprofit ingyenes vállalati
infrastruktúrájának az igénybevétele, amely nonprofit társaságoknak ingyen biztosít szolgáltatást, ehhez
egy több lépcsős beregisztrálás, ellenőrzés szükséges, amelynek az első lépései megtörténtek. Több,
ismert cég, szervezet használja megelégedéssel, és megbízható háttérrel. Fölmerült a kérdés az érzékeny
anyagok kezelését illetően, erre jelszóval való védelem vagy más felület használata a megoldás. A
beregisztrálás megtörtént a CivilTech cégnél, a jelentkezésünket elfogadták, így kedvezményesen tudunk
különböző termékeket vásárolni (Zoom, Adobe, Google). Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy
a civiltech.hu-ra regisztrálva kedvezményes szoftvereket vásároljunk.
Az Elnökség egyhangúlag támogatta, hogy a Google 0 USD szolgáltatását kipróbáljuk. Ha valamely
adatot titkosnak minősítünk, akkor arra más csatornát használunk vagy titkosítjuk.
7. Feladatmegosztás az Elnökségen belül
Online táblázat került kiküldésre az elnökségi tagoknak, amelyben a tagok feladatvállalásának
megjelölésére szeretnénk kérni a címzetteket. Előzetes lista, szabadon választható felelősségválasztás
van. A cél az lenne, hogy a feladatok kiegyensúlyozottan oszoljanak és mindenki a neki leginkább tetsző
területet ragadja magához. A táblázat egyelőre a Comment funkcióval módosítható az elnökségi tagok
által, ami kipróbálásra is került.

8. Javaslat a következő Elnökségi ülésre (még januárban)
A következő elnökségi ülés lehetséges időpontjai: 24-26-28 január, a legalkalmasabb időpontokra egy
doodle táblázatban lehet majd szavazni. Tervezetten 16h-tól tartjuk és a Zoom-platformot fogjuk
használni.

9. Egyebek
Idén lesz Csom Gyula 90 éves születési évfordulója, az események kapcsán emlékezzünk erre.

Az Üzemeltetői szakcsoport tisztújítás elött áll, az Elnökség állásfoglalását várják annak kapcsán, hogy
azon tagok, akik 3 vagy annál több éve nem fizették be a tagdíjat vállalhatnak-e tisztséget, szavazhatnake a tisztújítás során? Az Alapszabály a tartozók helyzetét nem kezeli, ennek módosítására valószínű,
hogy a jövőben szükség lesz. Egy 2018-as elnökségi határozat (2018.07.11. ülés 5. pont) szerint 3 év
tagdíjtartozást felhalmozó tagoktól a Társaság megvonhatja a juttatásokat, amely praktikusan a
rendezvényeken való kedvezményes részvételt, hírlevelek korlátozását jelenti. Jelen esetben az Elnökség
nem látja elfogadhatónak azt, hogy tisztséget vállaljon, aki a fentiek tükrében a Társaság rendezvényein
nem vehet részt, viszont a szavazáson való részvételt nem zárhatja ki. Az MNT Elnöke erről állásfoglalást
küld az Üzemeltetői szakcsoport elnökének.
A Szenior szakcsoport elnöke azzal a kéréssel fordult az Elnökséghez, hogy szeretné a taglistából
megkapni azon személyek elérhetőségét, akik 60+ évesek, fölajánlva a Szenior szakcsoportba való
belépést. A kérdésben a Társaság titkára intézkedik.
PegaPoll nemzetközi startup megkereste a FINE szakcsoportot, együttműködést kérve egy nukleáris
kampányhoz. A PegaPoll közvéleménykutatásokat szervez, leginkább érzékeny témákról. A
FINE/MNT-től független szakértői támogatást kér a kérdések összeállításában vagy akár egy nagyobb
kampány-szervezésben. A következő elnökségi ülésen megbeszéljük.
2021-ben sikeres pályázatot nyertünk a Nukleon működtetésére -1,3 MFt-t-, a pályázatban tervezett
technikai beszerzésekről egyeztetni kell Székely Leventével. A konkrétumokat a következő elnökségi
ülésen tárgyaljuk.

Pokol Gergő, elnök
Fábián Margit, titkár

