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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2017. június 29-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2017. június 29., csütörtök, 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

KFKI 10 épület, Tanácsterem

1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
Az ülésen részt vettek: Cserháti András, Endrei Katalin, Fábián Margit, Hegedűs Áron, Horváth László,
Hózer Zoltán, Mester András, Neubauer István, Nős Bálint, Ördögh Miklós, Radnóti Katalin, Somfai
Barbara, Szabó Ágota, Szucsán Marina, Tóthné Laki Éva
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. Tájékoztatás hangzott el a Nukleáris Szaktábor szervezéséről, illetve a soron következő és futó
fesztiválokról.
Mester András beszámolt az idei Nukleáris Szaktábor előkészítéséről, amely július 2-7. között kerül
megrendezésre. A táborba 32 diák jelentkezett, akiket 3 felnőtt felügyel a teljes hét alatt. A tábor
helyszíne – a tavaly is jól bevált – keszthelyi Vendéglátó Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium. Az atomenergia, a nukleáris energetika alkalmazási területeit átfogóan bemutató, közel
15 meghívott előadó közreműködésével szervezett tábor idei programja kísérleti blokkal is bővül. A
mérésekre és laborgyakorlatokra – Farkas László vezetésével – a helyi Vajda János Gimnáziumban kerül
sor. A diákok idén is kapnak ajándék pólót, a szakmai munka mellett kulturális és szabadidős programok
is lesznek.
A FINE, Fúziós és WIN szakcsoportok több fesztiválon is részt vesznek a nyár folyamán. A tatai Víz,
Virág, Zene fesztiválon (2017. június 23-25.) a WIN-szakcsoport képviselői tájékoztatták a nukleáris
témák iránt érdeklődőket, valamint totót töltettek ki. A VOLT fesztiválon a FINE és a Fúziós csapat
együtt vesz részt, a fesztivál az ülés ideje alatt zajlott (2017. június 27-július 1.). A következők az
EFOTT, a Sziget és a Campus fesztiválok.
2. A Társaság 2017. évi Szimpóziuma november 23-24. között Budapesten lesz a Gellért Szállodában. A
szakmai programot Nős Bálint és Cserháti András koordinálja, a szervezési feladatokat Somfai Barbara
vállalta. A Szimpózium a jelenlegi tervek szerint három nagy témakör köré csoportosul, úgymint
radioaktív hulladékok és üzemanyag ciklus zárás, a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program újabb
eredményei, illetve Paks 2-höz kapcsolódó előadások. A szimpózium felépítése, egy vagy több szekcióra
bontása, az előadások számának függvénye. Mivel a választott helyszín alkalmas a két külön szekcióban
való lebonyolításra, illetve a kijelölt három témakör alapján a várható előadások száma meghaladhatja
az egy szekcióban való lebonyolítás kereteit, a két szekcióban való lebonyolításra is fel kell készülni. A

program részeként ebben az évben is lesz kerekasztal beszélgetés, illetve poszter szekció. A szimpózium
előző évekhez viszonyított korábbi időpontja miatt, a szervezési feladatokat is korábbra kell ütemezni, a
rendezvényt korábban kell meghirdetni. Az időpontok egyeztetésére a szervezők által hamarosan sor
kerül. A Szimpózium szokásos díszvacsorájának helyszíne az A38 Étterem.
A szimpózium részvételi díja már évek óta változatlan, ezért felmerült a díjemelés kérdése. Az Elnökség
döntése alapján  a tanárok, diákok és nyugdíjasok eddig is biztosított kedvezményes díja, valamint a
magánszemélyek esetében továbbra is azonos díj mellett  a szervezetek esetében mind a korai
jelentkezés, mind a teljes árú részvételi díj esetében 5.000.-Ft-nek megfelelő emelésre kerül sor.
3. Az ARC kiállítás egy szabadtéri, nagy érdeklődésre számot tartó, a Felvonulási téren több hétig látható
kiállítás. A 2017. ARC pályázatot ’Vigyázat, civilek!’ jelmondattal írták ki. Cserháti András javaslata
alapján, az Elnökség támogatásával elkezdődött egy előkészítő munka, hogy a Társaság, mint civil
szervezet részt vegyen az idei pályázaton, felhívva a figyelmet a nukleáris alapú energiatermelés hazai
szükségességére. Két terv is készült, amelyet Cserháti András bemutatott. Az Elnökség megszavazta,
hogy a Társaság pályázzon a részvételre, illetve Cserháti András felkérést kapott, hogy segítsen
összeállítani, előkészíteni a pályázatot, amelynek pályázási határideje július 11.
4. A 2017. évi MNT díjak (Simonyi, Szilárd Leó, Fermi) meghirdetésére az Elnökség felkérte az adott díjak
kuratóriumait, hogy július folyamán a felhívásokat küldjék ki. A beadási (ajánlott) határidő 2017. október 2.
lesz. A korábban egyeztetettek szerint, ebben az évben nem kerül sor az Öveges József díj meghirdetésére,
viszont az Elnökség felkéri Sükösd Csabát, hogy a díj kuratóriumi tagjainak közreműködésével készüljön
javaslat a díj jövőjére vonatkozóan.
5. A Társaság az eddig is tervezett programjain túl, jelenleg nem tervez további jelentős rendezvényt. A
Társaság jelenlegi pénzügyi helyzete stabil. Az 2017. évi támogatási összegek jelenlegi csökkenése miatt
a Társaság működéséhez a Közgyűlésen elfogadott csökkentett költségvetés ideiglenes érvénybe
léptetése szükséges.
6. Az MNT támogatási kérelmére vonatkozóan az MVM PA Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy ebben az
évben is lehetősége van támogatást biztosítani, azonban annak összege jelentős mértékben elmarad a
korábbi évek támogatásaitól. A Társaság tervezett programjainak megvalósításához és a pénzügyi
stabilitás jövőbeni fenntartásárhoz ezért újabb támogatókat is keresni kell. Az elnök a korábbi évek
támogatói mellett további lehetséges támogatókkal is felveszi a kapcsolatot.
7. Az elnökségi ülést megelőzően a Társaság belépési nyilatkozatának megújítása érdekében az Elnökség
és a Szakcsoportvezetők, illetve a Felügyelő Bizottság körében egyeztetésre és előzetesen elfogadásra
került az új belépési nyilatkozat. Az elnökségi ülés következő napirendi pontjával való összefüggés miatt
esetlegesen szükség lehet a nyilatkozat további kiegészítésére, amelynek kezelését az Elnök magára
vállalta. Az új nyilatkozat érvénybe léptetéséig a jelenlegi nyilatkozatokat kell használni.
8. Az Alapszabály módosításával és a Szakcsoportok tevékenységével összefüggő kérdések kapcsán, az
Elnök egy javaslatcsomagot állított össze, amit az Elnökség még az ülést megelőzően, e-mail-ben
megkapott. A megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban az elnökségi ülésen a következő döntések
születtek:
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1. javaslat: Az „aktív” és a ”pártoló” tag rendszerének bevezetése, az alapszabály ennek megfelelő
módosítása.
Fontos célkitűzés, hogy a Társaság minél több tagját ösztönözzük az aktív szerepvállalásra a Társaság
munkájában. A civil szervezetek gyakorlatában ismert a rendes vagy aktív, illetve a pártoló tag fogalma.
Míg az előbbiek aktívan részt vesznek a szervezet munkájában, utóbbiak elsősorban erkölcsi és anyagi
támogatást biztosítanak. A pártoló tag esetében ennek megfelelően valamivel magasabb lenne az éves
tagdíj. Az Elnökség megszavazta, hogy a kérdéskör a 2011. évi CLXXV. törvény előírásaival
összhangban kidolgozásra kerüljön.
2. javaslat: A tagdíj az adó 1%-nak való felajánlásával való kiváltására vonatkozó lehetőség bevezetése.
Az Elnökség egyetértett abban, hogy a javaslat jó, az gazdaságilag kedvező lehet, ugyanakkor az
ellenőrizhetősége esetlegesen kérdéseket vethet fel. Az Elnökség megszavazta, hogy a kérdéskör
kidolgozásra kerüljön.
3. javaslat: A szakcsoportba való felvétel szabályai – az MNT által meghatározott általános szabályok
alapján – a szakcsoportok határozzák meg, illetve az ő döntésük legyen a tagok felvétele. Az
MNT tagság kérdése az MNT Elnökség, míg valamely szakcsoport munkájában való
részvétel az adott szakcsoport hatásköre legyen.
Aki a Társaság tagja az teljes körű tagsággal rendelkezik és minden munkában részt vehet, jelentkezése
alapján a szakcsoport tagjai közé sorolható, illetve ott is vállalhat feladatot. Az Elnökség nem szavazta
meg azt a kezdeményezést, ami arra irányult volna, hogy a szakcsoport saját döntéskörrel rendelkezzen
arra vonatkozóan, hogy kit fogad a tagjai közé.
4. javaslat: A szakcsoportok tevékenységének szabályozásával kapcsolatban.
Az Elnök felkéri a WIN vezetőségének tagjait, hogy a nukleáris energia alkalmazása szempontjából
kiemelten is fontos tájékoztatási feladatok részeként továbbra is szervezzék a VIP vendégek látogatásait.
Az MNT az ilyen programok szervezéséhez anyagi támogatást nem tud nyújtani, viszont köszönettel
veszi a WIN szakcsoport tagjainak erre vonatkozó önkéntes tevékenységét. Egyben kéri, hogy a WIN
szakcsoport tájékoztatási tevékenységeinek részeként más célcsoportok bevonását is mérlegelje.
Az Elnökség egyetértett azzal a fentiekhez kapcsolódóan, hogy az Alapszabályban rögzítetteknek
megfelelően fontos kritérium a Társaság tevékenységének politika-mentessége. Emellett az is
megfogalmazódott, hogy a tájékoztatás minél szélesebb körű lehessen, minél több szereplő, érintett
bevonásával.
5. javaslat: A szakcsoportokra vonatkozóan legyen az alapszabályban is deklarált lehetőség arra, hogy a
szakcsoportok két elnököt is választhassanak.
Több szakcsoport is társelnöki tisztségviselőkkel rendelkezik, amely abból adódik, hogy különböző
feladatokat látnak el a szakcsoporton belül. A társelnöki pozició a felelősség megosztás kérdését veti fel.
A tisztségben lévő társelnökök különböző területekért felelősek, ezért eddig ez a probléma nem merült
fel. Az Elnökség nem szavazta meg az Alapszabály módosítást, amely elnököt vagy társelnököt nevesít.
9. A Szakcsoportok tevékenységét az elmúlt negyedévben alapvetően a fesztivál programok előkészítése
töltötte ki.
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10. A Csernobili túráról előzetesen Szucsán Marina számolt be. A túra jól sikerült, az ukrán vendéglátók
minden segítséget megadtak a csoportnak, illetve jól megszervezték, előkészítették a látogatást. A túrán
részt vett az Index újságírója is, akinek a cikke már meg is jelent a médiában. A túráról részletes
beszámoló készül, összeállítása folyamatban van. Az Elnökség nevében az Elnök külön is köszönetet
mondott mindazoknak, akik részt vettek a túra sikeres lebonyolításában, külön is megköszönve a
jelenlévő Szucsán Marinának és a más elfoglaltsága miatt az elnökségi ülésről kimentését kérő Vécsi
Áronnak.
11. A felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség 2 új MNT tag felvételi kérelmét fogadta el
(1 tag a WIN szakcsoport tagjaként is).
12. Az utolsó napirendi pont részeként két felvetés egyeztetésére került sor.
12.1 Radnóti Katalin segítséget kért az ELFT Fizikai Szemle számára. A Fizikai Szemlét a
MVM Paks Zrt. egy olyan szerződés keretében tudja támogatni, amelynek a teljesítése 6 nukleáris cikk
megjelenését feltételezi. Az Elnökség felkéri a Szakcsoportvezetőket, hogy vizsgálják meg a
lehetőségeket és adott esetben segítsék a kért szakmai, nukleáris cikkek megírását.
12.2 Az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány szervezi,
koordinálja. Az Alapítvány olyan mértékű támogatás-elvonást szenved el az utóbbi időben, amely
közhasznú státuszának elvesztéséhez is vezethet. Az Elnök az Elnökség támogatását kérte, hogy a
Társaság az Alapítvány közhasznú státuszának megtartásához szükséges mértékben, egyszeri, maximum
600 eFt-tal támogassa az Alapítványt. Vélelmezhetően a Paks 2 projekt kiemelt státusza okán a
következő években rendeződik az Alapítvány helyzete. Az Elnökség megszavazta a támogatást.

Ördögh Miklós, elnök
Fábián Margit, titkár
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