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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2018. november 29-i Ünnepi
Közgyűléséről
Ünnepi Közgyűlés időpontja: 2018. november 29., csütörtök, 13.00 óra
Ünnepi Közgyűlés helyszíne: Babits Mihály Kulturális Központ, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

1. Az MNT 2018. évi Szakmai Díjainak átadása
Az ünnepi közgyűlést Ördögh Miklós MNT elnök nyitotta meg és köszöntette a megjelenteket. A
bevezetésben elmondta, hogy az ünnepi közgyűlésen adják át a Társaság 2018. évi díjait.
Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége általa alapított Fermi fiatal kutatói díj célja a
tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának
támogatása, valamint eredményeik széles körben történő megismertetése. A kuratórium javaslata
alapján a 2018. évi Fermi fiatal kutatói díjat az MTA ATOMKI tudományos munkatársa Janovics
Róbert kapta, a "Szervetlen és szerves formájú radiokarbon analitikája nukleáris létesítmények és
radioaktív hulladéktároló környezetében" területen elért eredményeiért. A díjat Török Szabina, a
kuratórium elnöke adta át.
Magyar Nukleáris Társaság a Simonyi Károly Emlékplakettet a fúziós plazmafizikai kutatásokban és
a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar szakemberek
elismerésére hozta létre. A kuratórium a 2018. évi díjat a Bardóczi Lászlónak, a General Atomics
munkatársának, a fúziós plazmák kísérleti vizsgálatában nyújtott kimagasló eredményeiért, valamint a
mágneses szigetek és a plazmaturbulencia közötti kölcsönhatás igazolásáért. A díjat Anda Gábor, a
kuratórium elnöke adta át.
A Magyar Nukleáris Társaság elnöksége a Szilárd Leó díjat 1992-óta minden évben olyan
szakembereknek ítéli oda, akik a kutatás, az oktatás, illetve az atomenergia gyakorlati alkalmazásában
értek el kiemelkedő eredményt. Az elnökség döntése alapján a 2018. évi Szilárd Leó díjat Ujvári
Sándornak ítélte oda, a nukleáris szaktáborokban, a Szilárd Leó fizikaversenyen és a fizikatanárok
körében végzett aktív tevékenységéért. A díjat, Ördögh Miklós MNT elnök adta át.

2. A díjazottak előadásai
A díjátadás után a díjazottak előadásokat tartottak az alábbi témákban:
1. Janovics Róbert: Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése és alkalmazásaik nukleáris
környezetellenőrzésre
2. Bardóczi László: Turbulencia és globális módusok többskálás kölcsönhatásának kísérleti
vizsgálata mágnesezett folyadékokban és toroidális plazmákban
3. Ujvári Sándor: A modern fizika tanításának helyzete
Az elnök gratulált a díjazottaknak, megköszönte a kuratóriumok munkáját, majd berekesztette a
Közgyűlést.
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