Magyar Nukleáris Társaság, az Európai Nukleáris Társaság tagja
Elnök:

Ördögh Miklós
SOM System Kft., Budapest

Titkár:

Fábián Margit
MTA EK, Budapest

Alelnökök:

Cserháti András

Telefon:

+36 20 367 7197

Paksi Atomerőmű Zrt., Paks
Dr. Sükösd Csaba
BME NTI, Budapest

E-mail:
tarsasag@nuklearis.hu
Levelezési cím: 2040 Budaörs
Szabadság út 193.

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2016. április 20-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2016. április 20., szerda, 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

KFKI, 21 ép. 102 Tanácsterem, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33.

Az ülésen részt vettek: Ördögh Miklós, Cserháti András, Fábián Margit, Mester András, Nős Bálint,
Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Neubauer István, Szucsán Marina, Tóthné Laki Éva, Vécsi István
Áron, Pokol Gergő, Czibolya László, Pázmándi Tamás, Endrei Katalin, Hózer Zoltán
Kimentést kért: Sükösd Csaba, Szécsényi Zsolt, Szieberth Máté
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. Az ülés megnyitását követően, a közgyűlés előkészítésére irányuló kérdések, javaslatok hangzottak el.
Az MNT 2016. évi rendes közgyűlését 2016. május 6. tartjuk, 14h-tól az ELTE Eötvös termében.
Szakmai előadást Szécsényi Zsolt tart a A VVER-1200-as blokktípus nukleáris biztonsági szempontú
bemutatása címmel. Fölkérjük a szakcsoportok vezetőitől, hogy számoljanak be a szakcsoport
munkájáról, továbbá az Infografikai csapat vezetőjét és a Nukleon főszerkesztőjét is, hogy
tájékoztassanak a tevékenységükről.
2. A leköszönő elnökség összeállította a 2015. évi Közhasznúsági Jelentést (KHJ), amelyet előzetesen
megküldtek és az Elnökség elfogadott a Közgyűlés meghirdetése előtt. A jelenlévők közül senki nem
kívánt megjegyzéssel élni a KHJ-t illetően. Az Alapszabály módosításához várjuk az ügyvédi irodától a
módosított alapszabály tervezetet, ha ez megjön, az elnökség jóváhagyásával - amelyet email-s
visszajelzés alapján fogunk kérni - a Közgyűlés elé lehet terjeszteni ahol majd a Közgyűlés szavazással
dönt az elfogadásáról.
3. A szakcsoportok beérkezett tervei és tervezett költségei alapján a 2016. évre közel 20MFt a teljes
költségigény. Figyelembe véve a programterveket ez vállalható költség, ha a támogatások az eddigi
tervek szerint megérkeznek. Mindenképpen szükség van a költségek optimalizálásra. A szakcsoportok a
2015.évhez hasonló összeget terveztek a 2016.-s évre is, kivéve a FINE szakcsoportot. Itt két nagy
összegű terv van, egy csernobili látogatás és egy népszerűsítő sátorkoncepciónak a megvalósítása,
valamint a Mohi atomerőműnek a meglátogatása. Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy előtérbe kell
helyezni a hazai népszerűsítő tevékenységet, ezért a Társaság a sátorkoncepciót támogatását tartja
elképzelhetőnek. Ugyanakkor, ha célzott támogatást tud a szakcsoport szerezni, akkor a külföldi erőmű
látogatásokat is meg lehet valósítani vagy egyiket átszervezni a jövő évi programba. Az elnökség egy
minimum költségtervet lát elfogadhatónak 15 MFt értéknagyságig illetve egy maximum költségvetést is
tervez 18 MFt-ig, amely tartalmazná az egyik külföldi FINE utat. Mindezeket a költségterveket akkor
tudjuk realizálni, ha már látjuk a támogatások beékezését.

4. Mester András tájékoztatta az elnökséget a Nukleáris Szaktábor megszervezésére tett eddigi
megbeszélések eredményeiről. A tábor Keszthelyen lesz, a Vendéglátó Szakképző iskola Kollégiumában
(http://www.kvszk.hu/), 2016. július 3-8. között. A keszthelyi tábor talán helyileg is vonzóbb lehet a
diákoknak ezért esett a választás a Balaton parti városra. A teljes költség három étkezéssel, programokkal
egy főre kb. 32eFt lesz. Az eddigi évek gyakorlata és a jelenlegi állapotok azt mutatják, hogy csak jóval
kedvezőbb áron tudjuk a diákokat a táborba hívni, ez részben a nagyon széles táborozási választéknak,
részben a családok szűkösebb anyagi lehetőségeinek köszönhető. Az Elnökség úgy határozott, hogy a
részvételi díjat 10 eFt-ban határozza meg, a fennmaradó költséget a Társaság fizeti ki. A tábor
meghirdetésre kerül a honlapon, a Facebook-n, a levelezési listákon és a Tagságnak is megküldjük.
Nagyon fontos, hogy a megtaláljuk azt a diák célcsoportot, akik érdeklődnek a nukleáris témakörök iránt.
A RHK Kft. felajánlotta, hogy a tábor szórólapját az odalátogató diákcsoportoknak illetve tanároknak
odaadja.
5. Szükségessé vált egy kapcsolattartó felkérése aki közvetlenül tud reagálni a European Nuclear Society
(http://www.euronuclear.org/) megkereséseire. Somfai Barbara vállalta ezt a feladatot.
6. Az elmúlt elnökségi ülést követően 11 új belépési nyilatkozat érkezett (8 FINE SzCs., 2 Fúzió SzCs.,
1 WIN SzCs.). Az Elnökség jóváhagyta a kérelmeket.
7. A 2016. Nukleáris Szimpózium december 8-9 között Pakson lesz az Erzsébet Nagy Szállodában.
8. Felajánlás alapján a Fermi díjnak elkészülne a Fermi plakettje, amelynek a tervezési és kivitelezési
előkészületeit el kell kezdeni. Az ötvös-mester megkeresése és a Fermi-család jóváhagyása/elfogadása
ügyében intézkedni kell.
9. A Kóti Lóránt/Atomexpo idei megkeresése nem volt túl szerencsés időpontban ezért nem tudtunk
megfelelően felkészülni, részt venni. A kapcsolatot erősíteni kell, amely jelen elképzelés szerint egy
közös előadásban is meg tudna erősödni ahová egy orosz szakembert és a Paks 2-től is hívunk
szakembert. Várhatóan egy őszi rendezvény keretében tud megvalósulni.
Fábián Margit, titkár
Ördögh Miklós, elnök

