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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2016. október 26-i elnökségi üléséről 
 

 
Elnökségi ülés időpontja: 2016. október 26., szerda, 15.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne: KFKI, 10 ép. Tanácsterem, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 

Az ülésen részt vettek: Ördögh Miklós, Cserháti András, Fábián Margit, Mester András, Nős Bálint, 

Somfai Barbara, Neubauer István, Szucsán Marina, Vécsi István Áron, Pázmándi Tamás, Hózer Zoltán,  

Szieberth Máté, Réfy Dániel, Török Szabina 

Kimentést kért: Sükösd Csaba, Szécsényi Zsolt, Radnóti Katalin, Endrei Katalin, Szabó Ágota 

 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.  

 

Az ülés megnyitását követően, a közgyűlés előkészítésére irányuló kérdések, javaslatok hangzottak el. 

 

1. A szimpózium előkészítéséről a szervezési feladatok irányítására felkért Cserháti András adott 

tájékoztatást. A szimpózium megtartására december 8-9-én az Erzsébet Nagyszállóban kerül sor 

Pakson. A felhívás több helyre és levelezőlistára kiküldésre került, október végéig lehet előadásokra 

jelentkezni. A határidő valószínűleg meghosszabbításra kerül. A beérkezett kivonatokból egy 

absztraktfüzetet készül, amelyet minden résztvevő megkap a rendezvényen. A program összeállítására 

az eddigi gyakorlatot követve kerül sor. Az előadások tematikusan következnek, de lehetőség van 

párhuzamos szekciók szervezésére is, ha annyi absztrakt érkezik. Idei újdonság a poszter szekció, 

amelyre szintén kivonattal lehet jelentkezni. A kerekasztal beszélgetésként két ajánlott téma szerepel, a 

hazai nagyberendezések jelene-jövője, illetve az elektromos autók rendszerbe építésének lehetősége. A 

szervezés folyamatban van. A szimpózium infrastrukturális feltételeik rendben vannak. 

 

2. Az idei díjakra visszafogott jelentkezés volt jellemző. A Fermi díjra egy pályázat, a Simonyi Károly 

emlékplakettre egy pályázat, az Öveges díjra két pályázat érkezett, ezeknek a kiértékelését a 

Kuratóriumok végzik. Javaslat érkezett a Szilárd Leó éremre és a Szilárd Leó plakettre, amelyeket az 

elnökség megvitatott, és döntött azok odaítéléséről. Felvetődött annak a lehetősége, hogy a Simonyi 

évforduló kapcsán egy plenáris előadás keretében a Szimpóziumon bemutatásra kerüljön Simonyi 

Károly életútja. A Szilárd Leó érmet újra meg kell rendelni. A Fermi díj mellé tervezett érem kiadására 

megérkezett az árajánlat a felkér a szegedi ötvösmestertől. A véglegesítés folyamatban van. A díjak 

átadására a Szimpóziumon keretei között kerül sor. 

 

3. Az Alapszabály módosítására több javaslat érkezett, amelyet az elnökség megvitatott. Felmerült, 

hogy az alapszabályból célszerűen kivehetők a jogi személyek tagságára vonatkozó részek, mivel azok 

már nem tekinthetők aktuálisnak. A Társaság tevékenységeihez kötődő feladatok ellátása tekintetében 

az elnökség tagjai között minél egyenletesebb teherelosztást kellene megvalósítani, ami azonban 



alapvetően önkéntes vállalás útján kell, hogy működjön. Felmerült az is, hogy mivel az Alapszabály 

szerint a legtöbb feladat ellátása a titkárra hárul, vizsgálni kell, hogy a jövőben a titkári feladatokat két 

személy láthassa el. Az Alapszabály-módosítás konkrét részleteit az elnök egy, az elnökség tagjai közül 

felkért tagokból áltó munkacsoporttal kidolgozza. 

 

4. A szakcsoportok beszámoltak a nyári programokról. A Sziget fesztiválon a nukleáris sátorban a 

FINE és a Fúziós szakcsoport tagjai közel ezer látogatót fogadtak. A Sziget fesztiválon a Fúziós 

szakcsoport több mint 500 totót töltettek ki, több volt a magyar érdeklődő, mint az a fesztivál jellegéből 

feltételezhetnénk. Sok érdeklődött vonzott a VOLT fesztiválon a FINE szakcsoport jelenléte, amelyre 

az újonnan összerakott 3D-s erőmű makettet is kivitték, kb. 800 totót töltettek ki. Az EFOTT 

fesztiválon időjárási problémák adódtak, károk is keletkeztek a felszerelésben. Következménye nem 

lett a történteknek. A többi fesztiválon is hasonló volt az érdeklődés, mint az előző években. A WIN 

szakcsoport számos látogatást szervezett az erőműbe, döntéshozóknak, politikusoknak. A Kutatók 

Éjszakáján a FINE és Fúziós szakcsoportok együtt vettek részt a BME központi épületében felállított 

standnál. A Fúziós tagoknak köszönhetően sikeres volt a megjelenés. Problémát jelent, hogy nem 

kiegyensúlyozott a fiatalok részvétele a nyári fesztiválok és egyéb egyetemi, helyi programok között. 

Ennek lehetséges megoldását vizsgálni kell. 

 

5.Az elnök elmondta, hogy az MNT meghatározó támogatójától, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től 

már beérkezett a támogatás, illetve a korábbi évek támogatói is megküldték már hozzájárulásaikat. 

Ezek mellett további szervezeteket is sikerült megnyerni a Társaság tevékenységének támogatására. 

 

6. Az elmúlt elnökségi ülést követően 8 új belépési nyilatkozat érkezett (5 FINE SzCs., 2 Fúzió SzCs., 

1 KV SzCs.). Az Elnökség jóváhagyta a kérelmeket. 

 

7. 2017 januárban tisztújítást tart a FINE és a Fúziós Szakcsoport. A jelenlévő képviselők ismertették a 

szakcsoportok tisztújító menetrendjeit, amelyekhez az Alapszabályunknak megfelelően az Elnökség 

jóváhagyása szükséges. Az Elnökség a megküldött anyagok alapján email-szavazással dönt a 

menetrend elfogadásáról. 

  

8. Cserháti András beszámolt arról, hogy részt vett a Foratom Kommunikációs Fórumán, amelyet 

Pakson tartottak. Ennek keretében lehetősége volt a Társaság rövid bemutatására. A Fórumon szerzett 

ismerteket, tapasztalatokat hasznosnak ítélte. 

 

 

Fábián Margit, titkár 

Ördögh Miklós, elnök 

 

 


