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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2022. június 23-i elnökségi üléséről 
 

Elnökségi ülés időpontja: 2022. június 23. csütörtök, 15.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne: Zoom platform  

 

Az ülésen részt vettek:  

Elnökség: Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Fábián Margit, Hózer Zoltán, Mester András, 

Sárdy Gábor, Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Vécsi István Áron.   

Meghívottak: Tóthné Laki Éva (Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport), Boguszlavszkij Gergely 

(FINE), Asztalos Örs (Fúziós szakcsoport), Fábián Margit (Környezetvédelmi szakcsoport), Mester 

András (Tanári szakcsoport), Lacza Zoltán (Üzemeltetői szakcsoport).  

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Szimpózium szervezésének helyzete, feladatai 

2. Nyári programok áttekintése (fesztiválok) 

3. Költségvetés áttekintése 

4. Új tagok felvétele, Szakcsoport tisztújítás 

5. Egyebek - megkeresések 

 

Pokol Gergő elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. Elnök úr napirend elött 

Tájékoztatást adott az adminisztratív ügyekről 

a) A Társaság ellenőrzést kapott az Állami Számvevőszéktől (ÁSZ). A kért szabályzatokat a 

könyvelőnk összeállította, és Somfai Barbara alelnök nézte át. A teljes anyag a Google meghajtó 

megfelelő könyvtárában van, mindenkinek van hozzáférése hozzá. Próbáljunk koherensek 

maradni az adott szabályzatokkal.  

b) A NAV levelet küldött, miszerint 85 eFt túlfizetésünk van. A könyvelő átnézte, rendben van, 

célszerű többletet hagyni a folyószámlán. 

c)  A KSH adatokat kért, amelyet a könyvelő intéz. 

d) Több egyéni @nuklearis címet is létrehoztunk azoknak a tisztségviselőknek, akik eljárnak az 

MNT ügyeiben. Célszerű használni ezeket az email címeket, vagy a meglévőket erre átirányítani. 

e) A Google megosztott meghajtókra érdemes feltenni a megfelelő dokumentumokat, hogy akár 

többünknek is rálátása legyen, az eseményekre.  
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f) Több Google-lista is elkészült, amelyek élesítés vagy tesztelés alatt állnak, ennek véglegesítése 

is folyamatban van. 

g) Feltett célunk, hogy a tevékenységeinkre pályázati forrásokat is be tudjunk vonni, azonban a 

megnövekedett adminisztrációs munka miatt szükség lesz egy pályázat-kezelő emberre, akit 

reményeink szerint a tagságból tudunk bevonni. Várjuk első körben a szakcsoport elnököktől a 

potenciális jelölte(ke)t.  

h) A Tanári továbbképzési programunkra beadott kérelmet az Oktatási Hivatal iktatta. Emellett 

szükség van Felnőttképzési szám igénylésére, amit meg is igényeltünk, azonban itt hiánypótlást 

rendeltek el. Ennek intézése folyamatban van. 

i) Aktuálissá válik a potenciális támogatók megkeresése. Elnök úr várja az ötleteket, hogy kik 

lehetnek partnerek az eddigi intézmények mellett. 

 

Elnök úr megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökség a napirendet egyhangúlag 

elfogadta.  

 

1. Szimpózium szervezésének helyzete, feladatai 

A 2022. évi Szimpóziumot szeptember 29-30-án szervezzük meg, a budapesti Mercure hotelben 

(Budapest Castle Hill). A szerződésben 150 fő-re foglaltunk, és egy nagy termet. A szimpózium 

regisztrációs oldalát a Google Form segítségével hozzuk létre. A regisztrációs díjak pedig a 

következőképpen alakulnak: előzetes regisztrációs díj (határidő: 2022. szeptember 15): 60 eFt (két nap), 

43 eFt (1. nap), 32 eFt (2. nap), regisztrációs díj (határidő: 2022. szeptember 28.): 65 eFt (két nap), 45 

eFt (1. nap), 35 eFt (2. nap), diák (diákigazolvánnyal bizonyítva) és nyugdíjas (magánszemélyként) 

kedvezményes regisztrációs díj: 20 eFt, tanár kedvezményes regisztrációs díj: 10 eFt. A regisztrációs 

díjak egyhangú szavazással kerültek megállapításra és elfogadásra.  

A szimpózium programbizottság elnöke: Siklóssy Tamás. Fölkérjük a szakcsoport vezetőket, hogy 

delegáljanak küldöttet a programbizottságba, ha ez nem történik meg, akkor a szakcsoport elnöke látja 

el a küldötti szerepet. 

Az Elnökség szintén egyhangulag megszavazta, hogy egy plenáris szekció és poszterszekció legyen, oly 

módon, hogy ha a jelentkező mindkettőn prezentálni akar, az két külön tématerületet fedjen le.  

Több fókuszterületre is érkezett felvetés: SMR, üzemanyag, Paks I (üzemidőhosszabbítás), Paks II, 

hulladék kezelés, humán erőforrás. 

Fölmerült a lehetősége annak, hogy a nemzetközi társszervezetek képviselőit is meghívjuk. Az elnökség 

azt látja optimálisnak, ha külön egy nemzetközi webináriumot szervezünk egy másik alkalommal, és oda 

hívjuk meg a társszervezeteket. 

Mivel a rendelkezésre álló tér lehetővé teszi akár kiállító partnerek megjelenését, ezért kiállítói felhívást 

is közzéteszünk, amelynek díja 1.000 Euro/kiállító (1 asztal, 1 szék, áramforrás biztosítása mellett) lesz. 

Az elnökség egyhangulag megszavazta a lehetőség fölajánlást és a díjat is.  

 

2. Nyári programok áttekintése (fesztiválok) 

A WIN szakcsoport a paksi Gastroblues fesztiválon való részvételkor hagyományos főzést is társít, 

amelyhez most egy bogrács beszerzését kérték. Az elnökség megszavazta a bogrács beszerzést, azzal a 



kitéttel, hogy MNT tulajdonként kezeljük, és ha más szakcsoport is használni szeretné, akkor ezt a WIN 

lehetővé teszi. 

A Sziget fesztivál civil térbe való megjelenéséhez fogadták be a FINE-Fúziós szakcsoportok közös 

pályázatát. Ez az utóbbi évek tendenciáihoz képest meglepetés, így mindkét szakcsoport költségvetését 

újra kell gondolni, hiszen egyikben sem volt betervezve. A sátor működtetéséhez átlag 6 fő kell, az 

előzetes felmérés szerint 25 fő jelentkezett a munkára. Ebből 7 fő hetijeggyel vesz részt, a többiek 

megosztott 1 és 2 napos jegyekkel. Összesen kb. 2.262 eFt lesz a jegy. Az összeg kigazdálkodásához a 

FINE szakcsoport 1.700 eFt-t, míg a Fúziós szakcsoport 530 eFt-t csoportosít át az elfogadott 

költségvetési soraikból. Az Elnökség megszavazta, hogy az átcsoportosított tételekkel legyen a jegyár 

lefedve.    

 

3. Költségvetés áttekintése  

Ezt a napirendi pontot a Sziget fesztivál esetén megjelenő új költségsor indokolta. De a fenti 2. napirendi 

pontban ez megbeszélésre került, illetve az átcsoportosítást megszavazta az elnökség.  

 

4. Tagok felvétele  

Az elmúlt elnökségi ülés óta két belépési nyilatkozat érkezett. A titkár bemutatta a két jelöltet. A 

felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség a két új tag felvételi kérelmét egyhangúlag elfogadta. 

Az elmúlt időszakban Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport tartott tisztújítást. A szakcsoport tagság 

elnöknek Tóthné Laki Évát, titkárnak Tarczal Lajos választották meg. Az elnökség egyhangúlag 

megszavazta az új tisztségviselők beiktatását. Az elnökség a tisztújítás zökkenőmentes lebonyolításért 

köszönetet mondott Neubauer Istvánnak. 

 

5. Egyebek 

- jó lenne a social media-ban is aktívan jelen lenni, várunk önkénteseket a Facebook és Youtube csatornák 

menedzseléséhez 

- Hózer Zoltán, a Fermi Fiatal Kutatói díj kuratóriumának elnöke, módosítást vezetett föl a meglévő 

díjfelhívásban, miszerint egyazon pályázattal lehessen az ENS által meghirdetett fiatal díjra is jelöléseket 

befogadni. A díjkiírás megtörténik, a felterjesztéseket 2022. október 28. 20:00 óráig lehet megtenni. 

Ehhez igazodva kellene a Simonyi Emlékplakett díjfelhívást is közzé tenni, illetve a Szilárd Leó díjra is 

bekérni a javaslatokat. 

- Alapszabály módosításra lesz szükség, hogy szabályozni tudjuk a tagság elavulási mechanizmusát. 

Fölkérjük Silye Juditot, hogy a jogi hátteret nézze és mondjon véleményt, tegyen javaslatot.  

- több olyan céges megkeresés érkezett a Társasághoz, amely néha kétséges tartalommal és szándékkal 

bír. Ezek első körös feltérképezését, véleményezését Pokol Gergő, Hózer Zoltán és Fábián Margit 

vállalta. 

 

 

 

Pokol Gergő, elnök 

Fábián Margit, titkár 

 


