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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2023. január 24-i elnökségi üléséről 
 

Elnökségi ülés időpontja: 2023. január 24. kedd, 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.   

Meghívottak: Asztalos Örs (Fúziós szakcsoport), Aradi Kristóf (FINE), Fábián Margit 

(Környezetvédelmi szakcsoport), Tarján Péter és Jarosievitz Beáta (Tanári szakcsoport), Lacza Zoltán és 

Pék Eleonóra (Üzemeltetői szakcsoport), Pék Eleonóra (WIN Magyarország), Cserháti András, .  

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Díjak-díjazottak  

2. Szakcsoportok tisztújítása 

3. Tagok felvétele  

4. Új könyvelő 

5. Tanár továbbképzés 

6. Éves időterv 

7. Szimpózium szervezés 

8. KHJ összeállításához szükséges anyagok/kérdések – a szakcsoportok beszámolói 

9. A szakcsoportok 2023-as programok, költségvetés 

10. Egyebek 

Pokol Gergő elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést.  

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

elfogadta.  

 

1. Díjak-díjazottak 

A 2022. évi Fermi Fiatal kutatói díjra két pályázat érkezett, Babcsány Boglárka és Király Márton 

pályázott. A Kuratórium mindkét pályázatot értékesnek ítélte, pontozása alapján a pályázók 

69(B.B.)/71(K.M.) pontot értek el. A Kuratórium javasolja, hogy a 2022-es Fermi Fiatal kutatói díjat az 
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elnökség Király Mártonnak ítélje oda. A Kuratórium továbbá javasolja, hogy az Európai Nukleáris 

Társaság által kiírt 2023. évi PhD díjra Magyarországról Király Mártont jelöljék. Az Elnökség 

egyhangúlag elfogadta, hogy a Fermi díjat 2022-es évre Király Márton kapja. Felvetődött, hogy a Fermi 

kuratórium döntsön és értesítést küldjön a díjazottnak. Az Elnökség tájékoztatást kap. Jobb az optikája, 

ha az Elnök értesíti a díjazottat. Elnök úr fölvetette, hogy a díjainknál a korhatár esetén vegyük 

figyelembe a gyereknevelés miatt kiesett éveket. A korábbi elnökség ezt már szabályozta, be van építve 

a korhatár egységes kitolásával. A Simonyi Károly Emlékplakett kuratóriuma vállalta, hogy előkészít 

egy javaslatot korszerűbb szabályozásra, amit később a többi korhatáros díj is átvehet. Szilárd Leó díjra 

Mester András terjesztette föl Farkas László keszthelyi fizika tanár urat. Az írásos felterjesztés beérkezett 

2022. októberében. Az Elnökség egyhangúlag támogatta, hogy a 2022-es Szilárd Leó díjat Farkas László 

kapja.  

 

2. Szakcsoportok tisztújítása 

FINE tisztújítása 2022-ben volt. Minden FINE tag jogosult volt a szavazásra, a szavazást a 

SurveyMonkey felületen szervezték meg. Új elnök: Aradi Kristóf, titkár: Bogusazlavszkij Gergely. Az 

Elnökség egyhangúlag támogatja az új elnökséget.  

Fúziós szakcsoport tisztújítása 2023 elején zajlott, a szavazást szintén a SurveyMonkey felületen 

szervezték meg.  A kb. 76 tag közül akik jogosultak a szavazásra, 30 fő vett részt. Új elnök: Asztalos 

Örs, titkár: Vavrik Márton. Az Elnökség egyhangúlag támogatja az új elnökséget. 

Tanári szakcsoport tisztújítása 2022 decemberében zajlott, Neubauer István szervezésével.  Új elnök: 

Tarján Péter, titkár: Jarosievitz Beáta. Az Elnökség egyhangúlag támogatja az új elnökséget. 

 

3. Tagok felvétele 

Az elmúlt elnökségi ülés óta négy belépési nyilatkozat érkezett. A titkár bemutatta a négy jelöltet, akik 

jórészt a FINE, Üzemeltetői-, Tanári szakcsoportokba jelentkeztek. A felterjesztett belépési kérelmek 

alapján az Elnökség a 4 új tag felvételi kérelmét egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Új könyvelő 

Új könyvelőnk lesz 2023-tól. A KHJ-t előkészíti még a leköszönő könyvelő. Az átadás-átvétel január 31-

én fog megtörténni. Évközben is jobban át kell tekinteni a pénzügyi eseményeket.  

 

5. Tanár továbbképzés 

Nukleáris ismeretek tanároknak, 30 órás ingyenes akkreditált továbbképzés. Három ZOOM előadás (8-

8-8h-ban) és egy jelenléti oktatás a BME Tanreaktorban. Program kész, fel kell tenni az MNT honlapra. 

Ki lehet küldeni a tanári levlistákra. Felvetődik a kérdés, hogy külföldről érkező tanárok jelentkezését 

hogy kezeljük. A ZOOM előadást több mint 30-an is meghallgathatják, de a jelenléti oktatás szükséges 

az Oklevél kiállításhoz. A szűk keresztmetszet a laboratóriumi munka, amely jelenléti.   

 

6. Éves időtartam 

Elnök úr javasol 4 elnökségi ülést az év folyamán.  

Tavasszal nemzetközi webinárium szervezése, fókuszban a partner szervezetek. Mind az ENS, Japán 

szervezet, környékbeli partnerszervezetek (osztrák, román, szlovén). Nagy erőfeszítést igényel, profi 



szervezések vannak a szlovén és horvát társszervezeteknél. Meg kell nézni mi a hozadéka? A cél nem 

egy szimpózium szintű esemény. Társszervezetek bemutatkozása, beszéljenek arról amit Ők fontosnak 

tartanak elmondani magukról és általuk kiválasztott helyi érdekes nukleáris témákról. Kb. fél napos 

online esemény lenne. Talán a tagságot is érdekelhetik, hogy mi történik a hasonló szervezetekben. 

Támogatandó, hogy az ukrán szervezetet meghívni. Elnök úr vállalta a szervezést.   

Májusban Közgyűlés, itt a 2022-es díjazottak megtartanák az előadásaikat, ez lenne a szakmai program.  

Új elnökségi tag megválasztása. Előzmény: korábbi elnökségi tag Yamaji Bogdán lemondott a 

tisztségéről. Az alapszabály 12 fő Elnökséggel való működést ír elő, ezért szükséges az új tagválasztás. 

A Felügyelő Bizottság javaslata, hogy az éves rendes közgyűlésen legyen meg a Tisztújításnál érvényes 

szabály szerint az új tisztségviselő választás. A márciusi elnökségi ülésen jelöljük ki a Jelölő Bizottságot.  

A Tanári szakcsoport szívesen áthozná az ELFT-től a Fizika Mindenkié rendezvényt. Díj kiírás, 

motivációt jelent a tanárnak és az iskolának is, pl konferenciára utazás (GIREP). Kiajánlható előadások 

a különböző szakcsoporttól. Kidolgozandó, hogy milyen formában tud létrejönni ez a rendezvény.   

KHJ beszámolóhoz, a szakcsoportok február 15-ig küldjék meg a 2022-es beszámolóikat és a 2023-as 

szakmai programtervet és részletes költségterveket.  

Szimpózium, novemberben megszervezni. Itt átadhatnánk a 2023-as díjakat, addig le lehet bonyolítani. 

 

7. Szimpózium szervezés 

Szimpózium az egyik legfontosabb programunk. Hagyomány szerint most vidéken esedékes a szervezés.  

Kérdés, hogy vidéken hol lehet, hol van szervező akik vállalná a helyi szervezési kérdések lebonyolítását.  

Pakson legutóbb nem volt elég nagy terem és hely a megfelelő étkezéshez (a helyzet változatlan). Így az 

utolsó vidéki Szimpózium Szekszárdon volt megszervezve. De lehet máshová is menni ahol esetleg van 

bejáratott intézkedés, kontakt. Ha vidéket válasszuk akkor logisztikailag könnyen elérhető legyen és 

mindenkinek (budapesti, paksi kollégák) hasonló távolságra legyen (Dunaújváros? Székesfehérvár? 

Siófok? Veszprém?). Somfai Barbara vállalta a helyszínek felkutatását és a hozzá tartozható árajánlatok 

beszerzését. Céldátumok: november 16-17, 23-24 csütörtök-péntek viszonylatban. 

 

8. KHJ összeállításához szükséges anyagok/kérdések – a szakcsoportok beszámolói 

6. napirendi pontjában már tárgyalva. 

 

9. A szakcsoportok 2023-as programok, költségvetés 

Nukleáris Szaktábor szervezése elindítható. Keszthelyi helyszínnel. Részvételi díjként 20 eFt. A 

szokásos időpontra július első hetére egy ENEN nemzetközi konferenciát szervez Pesznyák Csilla, ahol 

tanárok és diákok is részt vesznek. Az a kérés, hogy a két esemény ne ugyanazon időszakban legyen. 

További egyeztetést követően kerül kijelölésre a szaktábor időpontja.   

 

10. Egyebek 

FINE szakcsoport. Hazai verseny, 2-4 fős csapatok témát dolgoznak ki, fiatal szakembereket céloznak 

meg. A verseny második fordulója Krakkóban lesz, itt kell a pályaművet bemutatni annak a csapatnak, 

aki a hazai fordulót megnyeri. Nyeremény, hogy a döntőbe jut és annak az MNT fizeti a költségét: 

útiköltség (3fő), szállás, regisztrációs díj (~1MFt fölött). Jó kezdeményezést, komoly költség. 



Elnökségből bevonni esetleg mentorokat. Túl képlékeny az elképzelés, a tervezés kezdetleges. Várunk 

további konkrétumokat, hogy döntést lehessen hozni. Más támogatási lehetőségeket is föl kellene kutatni. 

Szilárd Leó Fizikaversennyel kapcsolatban, elnyert és beérkezett a 2.5MFt (Nemzeti Tehetség Program). 

A BME keresztül kapott támogatás (2MFt) sorsa bizonytalan, eddig még nem kaptunk állásfoglalást, 

hogy tudják-e folyosítani vagy sem, de ez a verseny szervezését nem veszélyeztetheti. 

 

 

 

Pokol Gergő, elnök 

Fábián Margit, titkár 

 


