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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2018. április 5-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2018. április 5., csütörtök, 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

MTA EK, 19. épület, Tanácsterem
1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33.

Az ülésen részt vettek: Anda Gábor, Cserháti András, Fábián Margit, Horváth László, Hózer Zoltán,
Mester András, Neubauer István, Nős Bálint, Ördögh Miklós, Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Sükösd
Csaba, Szécsényi Zsolt, Szieberth Máté, Tóthné Laki Éva, Vécsi István Áron.
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. Közgyűlés
Az Elnökség döntése alapján a Társaság májusi közgyűlését két időpontra hirdetjük meg, egyrészt
figyelembe véve a hatályos Ptk-ban foglaltakat, másrészt annak az álláspontnak az elfogadását, hogy a
Társaság Alapszabályában foglaltak és az időközben megváltozott Ptk-ban foglalt eltérő szabályok miatt
nem kizárható az egyben tisztújító közgyűlés bírói elutasítása, ha a közgyűlés csak egy időpontra kerülne
meghirdetésre.
2. KHJ áttekintése.
A 2017. évi KHJ-hez a szakcsoportok szakmai beszámolói beérkeztek, a pénzügyi beszámoló elkészítése
folyamatban van. A KHJ-t  annak véglegesítése előtt  mind az Elnökség, mind pedig a Felügyelő
Bizottság véleményezi.
3. Tisztújítás
Idén a Társaság tisztújítást tart, a Jelölő Bizottság elnöke Hózer Zoltán röviden ismertette a tisztségekre
jelöltek névsorát. Az elnök személyére egy jelölt, a két alelnöki pozicióra két jelölt, a titkári pozícióra
három jelölt, a nyolc fő elnökségre tíz jelölt, a három tagú felügyelő bizottsági tisztségre három jelöltre
érkezett javaslat. A jelölt-lista összeállításánál figyelembe vették, hogy különböző szakmai területek
legyenek képviselve, úgy hogy a kutatóintézetek, oktatási intézmények, mint a cégek képviselői
megjelenhessenek, legyenek fiatalok, de tapasztalt kollégák is legyenek, valamint a budapesti és vidéki
képviselet is megfelelően legyen ellátva. A Jelölő Bizotság minden jelölttel felvette a kapcsolatot, a

jelöltek önéletrajzot küldtek, amelyben megfogalmazták a motivációjukat is, amiért az adott tisztséget
elvállalnák megválasztásuk esetén. A Jelölő Bizottság eredményesnek ítélte a jelöltállítást, kérte az
Elnökség jóváhagyását a lista véglegesítésére. Az Elnökség jóváhagyta a bemutatott jelölt-listát. Az
elnökségi ülésen Neubauer István jelezte, hogy FB elnöknek jelölteti magát.
A Jelölő Bizottság ajánlása szerint a tisztújító szavazás két lépcsős lesz. 1. lépcsőben az elnök, alelnök,
titkár személyére lehet szavazni. 2. lépcsőben a fennmaradó két, titkárnak nem megválasztott jelölt
átkerül az elnökségi jelöltek listájára, így ebben a körben kell szavazni az elnökségi tagok személyére.
4. Költségterv és programok.
Az Elnökség előzetesen megkapta a Szakcsoportok program- és költségtervét, ennek alapján készült el a
2018-es költségterv. A Társaság bevételeit alapvetően támogatóktól kapott adományok határozzák meg.
Figyelembe véve a programterveket a tervezett költségek kisebb megszorításokkal vállalhatók, ha a
támogatások az eddigi tervek szerint érkeznek. Szükség van azonban a költségek optimalizálásra. Az
Elnökség  a FINE szakcsoport kivételével  szavazással elfogadta valamennyi többi szakcsoport
beterjesztett költségtervét. A FINE szakcsoport költségvetését 4,5MFt-ban határozta meg, egyben kérve
a szakcsoport vezetését, hogy a benyújtott költségtervben azokat a feladatokat tekintsék elsődlegesnek,
amelyek a Társaság és így a FINE feladatai szempontjából is meghatározóak. A támogatások
tekintetében remélhetőleg az előző években kapott támogatás 2018-ban is elérhető lehet. Ehhez az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt-hez benyújtásra került a kérelem, illetve a korábbi két éves szünetet követően
remélhetőleg a Paks II. Atomerőmű Zrt. is támogatja a Társaság tevékenységét.
5. 20 éves a FINE
2018-ban ünnepli a FINE szakcsoport megalakulásának 20 éves évfordulóját. E jeles esemény kapcsán
a FINE ünnepi találkozót szervez, ahol az eddigi FINE elnökök mondanak beszédet, amelyet egy ünnepi
vacsora követ. Az eseményre 2018. május 26-án kerül sor az óbudai Trófea Grill étteremben.
6. Nukleáris Szaktábor
A tavalyi év sikeres tábor-szervezésének tapasztalatai alapján Mester András megkezdte a tárgyalást a
keszthelyi Vendéglátó Szakképző Iskola Kollégiumával, ahol idén is várnak és helyet biztosítanak a
tábornak. A tábort 2018. július 1-6. között rendezzük meg. A Társaság által biztosított támogatással
tavaly 10eFt/fő volt a részvételi díj. Az Elnökség idénre is megszavazta ezt a támogatást. A honlapon
elkészült a Tábor-oldal, ahol a jelentkezési lapot kitöltve tudnak regisztrálni a fiatalok. Eddig
9 regisztráció érkezett. A szakmai program összeállítása folyamatban van, a tábor utolsó napján a
résztvevők a budapesti Kutatóreaktort látogatják meg.
Megjelent egy Tehetséggondozó program pályázat, amelyet az EMMI hirdetett meg. Az Elnökség
támogatta, hogy a pályázatot beadjuk, amely a tábor valamennyi költségét biztosítani tudná.
7. 2018. Nukleáris Technikai Szimpózium előkészítése
A 2018. évi Nukleáris Technikai Szimpózium  a tavalyi nagy létszámra való tekintettel  nem Pakson,
hanem Paks környékén kerül megrendezésre. Cserháti András alelnök öt lehetséges helyszínt nézett meg
és egy, a feladatban közreműködő tagok segítségével történő egyeztetést követően – amely tartalmazta a
várható költséget, a technikai felszereltséget valamint a vendéglátást – döntés született, miszerint a 2018-

as Szimpózium a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban kerül megrendezésre. A Szimpózium
szakmai koordinálását Nős Bálint és Cserháti András közösen végzi, amelynek időpontja
2018. november 29-30.
8. Franciaországi szakmai út terve
A tavalyi csernobili túra sikeres megszervezésének tapasztalatai alapján, idén egy francia szakmai út
szervezésének az ötlete merült fel. A Vécsi Áron vezetésvel – egy online kérdőív alapján – igényfelmérés
történt két potenciális helyszínre, az É- Franciaország-i Flamanville 3 + La Hague és a Dél
Franciaország-i Cadarache + ITER helyszínekre. A 42 válaszadó 59,5%-ban választotta az
É-Franciaország-i helyszínt. Az utazásra vonatkozóan három lehetőséget adtak meg, amelyből a közös
repülés (34%) és a közös buszozás (20%) adódott. A legtöbb válaszadónak (57,1%) a
2018. szeptember 1-7. közötti időtartam felel meg. A részvételi költségek nagy eltérést mutatnak a
buszos és a repülős utazás között. Az Elnökség megköszönve a szervező munkát, és egyben támogatva
a programot azt az igényét fogalmazta meg, hogy a program null szaldó közeli legyen a kötségek
tekintetében.
9. Egyéb
 Az idei WANO kommunikációs workshopon Cserháti András, Pázmándi Tamás és Szucsán
Marina fog részt venni.
 A Marie Curie 150 ünnep alkalmából, a Társaság támogatásával készült egy Radioaktivitás című
monodráma, amelyet a Jurányi házban játszanak havonként egyszer.
 Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny bizonytalan jövő előtt áll. A versenyt koordináló
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Csajági Sándor nem kívánt pályázatot beadni az EMMI
tehetséggondozó versenyek támogatására kiírt pályázaton, ezért a Verseny megrendezésének az
anyagi feltételei bizonytalanná váltak. A 2018-as verseny megrendezésére még van keret,
azonban a 2019-es versenyre már nincs forrás. Sükösd Csaba javaslatára az Elnökség támogatja,
hogy a Társaság pályázzon a következő évi verseny-rendezést biztosító anyagi keretre. Az EMMI
által meghirdetett pályázat részeként van lehetőség április 21-i határidővel pályázatot benyújtani.
Az Elnökség támogatja, hogy a pályázatot az MNT nyújtsa be.
 Új belépők. Összesen 8 belépési nyilatkozat érkezett, amelyek közül a WIN-be - 1, a
Megbízhatósági szakcsoportba - 2, a Környezetvédelmi szakcsoportba - 1, az Üzemeltetői
szakcsoportba 3 jelentkező volt, valamint egy jelentkező nem jelölt meg szakcsoportot. Az
Elnökség elfogadta az új belépők kérelmét.
Ördögh Miklós, elnök
Fábián Margit, titkár

