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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
 

Időszak: 2016. 01. 01.-2016. 12. 31. 
 

 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

(Adatok ezer forintban.) 

 
Előző év 

Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    

A.    Befektetett eszközök    

I.     IMMATERIÁLIS JAVAK    

II.    TÁRGYI ESZKÖZÖK    

III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

B.    Forgóeszközök 11 319  14 869 

I.     KÉSZLETEK    

II.    KÖVETELÉSEK 1 544  628 

III.   ÉRTÉKPAPÍROK    

IV.   PÉNZESZKÖZÖK 9 775  14 241 

C.    Aktív időbeli elhatárolások 35  57 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 354  14 926 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    

D.    Saját tőke 11 129  14 310 

I.     INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 437  437 

II.    TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 13 441  10 692 

III.   LEKÖTÖTT TARTALÉK    

IV.   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

V.    TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -2 749  3 181 

VI.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL 

   

E.    Céltartalékok    

F.    Kötelezettségek 225  593 

I     HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    

II.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 225  593 

G.    Passzív időbeli elhatárolások   23 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 354  14 926 

 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

 

Keltezés:             Budapest,  2017. május 16. 
 

 
PH.                             az egyéb szervezet vezetője 

(képviselője) 



Keltezés: Budapest,  2017. május 16. 

PH az egyéb szervezet vezetője 

(képviselője) 

 
 
 

 
A tétel megnevezése 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele          

2. Aktivált saját teljesítmények értéke          

3. Egyéb bevételek 12 629  16 163    12 629  16 163 

Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 353  747    353  747 

- támogatások 9 200  11 235    9 200  11 235 

- adományok          

4. Pénzügyi műveletek bevételei 7  1    7  1 

5. Rendkívüli bevételek          

Ebből: - alapítótól kapott befizetés          

- támogatások          

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 12 636  16 164    12 636  16 164 

ebből közhasznú tevékenység bevételei 12 636  16 164    12 636  16 164 

6. Anyagjellegű ráfordítások 10 440  8 296    10 440  8 296 

7. Személyi jellegű ráfordítások 3 858  3 793    3 858  3 793 

- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai          

8. Értékcsökkenési leírás          

9. Egyéb ráfordítások 1 087  894    1 087  894 

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai          
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
 

Időszak: 2016. 01. 01.-2016. 12. 31. 

 

 
 
 
 

 
  

(Adatok ezer forintban.)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 



Keltezés: Budapest,  2017. május 16. 

PH az egyéb szervezet vezetője 

(képviselője) 

 
 
 

 
A tétel megnevezése 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév 

11. Rendkívüli ráfordítások          

B. Összes ráfordítás (6.+7.+8.+9.+10.+11.) 15 385  12 983    15 385  12 983 

- ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai          

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 749  3 181    -2 749  3 181 

12. Adófizetési kötelezettség          

D. Adózott eredmény (C-12) -2 749  3 181    -2 749  3 181 

13. Jóváhagyott osztalék          

E. Tárgyévi eredmény (D-13) -2 749 

 

 3 181    -2 749 

 

 3 181 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

A.    Központi költségvetési támogatás          
B.     Helyi önkormányzati költségvetési támogatás          
C.     Az Európi Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 
         

D.    Normatív támogatás          

E.     A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 

 
74 

  
200 

    
74 

  
200 

F.     Közszolgáltatási  bevétel          
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 
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MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 

Közhasznú Társadalmi Szervezet 

 

Kiegészítő melléklet 

az egyszerűsített éves beszámolóhoz 

2016. december 31. 

 

1. A közhasznú társadalmi szervezet bemutatása: 

A szervezet elnevezése: Magyar Nukleáris Társaság 

A szervezet székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. 

 
Alapító okirat kelte:  1990. május 29. 

Nyilvántartásba vétel:  1991. január 08-án a 6.Pk.64.349/2 sz. végzéssel 3221. sorszám 

alatt. 

Közhasznúvá minősítés: 2005. július 14-én a 6.Pk.64.349/1990/23 végzéssel. 

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:  

2015. március 17. 

Induló tőke: 437 eFt 

Alapítók: magánszemélyek, nukleáris területen dolgozó szakemberek. 

 

A szervezet közhasznú feladata: 

- a nukleáris kultúra fejlesztése és annak elősegítése, hogy a nukleáris módszereket 

békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon 

használják, 

- elősegíteni, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban 

járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához. 

 
A szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve folytat. 

 
A szervezet képviseletére:  2016. január 1-től Ördögh Miklós Gábor elnök önállóan jogosult. 

 

2. A Számviteli politika főbb vonásai: 

- a könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 

- a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló „A” változat 

- az üzleti év a naptári év 

- a mérleg fordulónapja: 2016.12.31. 

- a mérlegkészítés időpontja: 2017. március 30. 

- az eredmény kimutatás formája: „A” típusú összköltség eljárás 

- a felmerült költségeket a számlarendben foglaltaknak megfelelően 

költségnemenkénti tagolásban elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály 

számláin könyveljük. 

- Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet 

érintő hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege 

előjelétől függetlenül eléri az adott év mérlegfőösszegének két százalékát 

- Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük lényegesnek, ha az egy adott évet 

érintő saját tőke változás meghaladja a 20 %-ot. 
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3. Az eszközök és források értékelése – a számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése 

A Társaság által alkalmazott értékelési elvek: 

- az immateriális és tárgyi eszközök értékelése beszerzési áron, illetve előállítási 

költségen történik, 

- a befektetett pénzügyi eszközök értékelése beszerzési illetve a társasági szerződésben 

rögzített értéken, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéken történik, 

- a vásárolt készletek tényleges beszerzési áron – értékvesztéssel csökkentve –kerülnek 

értékelésre, 

- devizaalapú eszközök és kötelezettségek, valamint a bevételek és ráfordítások 

forintértékének meghatározása egységesen az MNB által meghirdetett deviza 

árfolyam alkalmazásával történik. 

 

Fordulónapi devizás átértékelés: 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek 

átértékelésre, ha a mérlegforduló napi értékelésből eredő összevont különbözet 

eszközökre, forrásokra és az eredményre gyakorolt hatása a 100 eFt-ot meghaladja. 

 

Az értékcsökkenési leírás módja: 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény által megengedett 

amortizációs kulcsokkal történik. A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök 

a beszerzéskor egy összegben értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra. 
 
Értékvesztés elszámolása: 

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az 

egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. 
 
Leltározás módja: 

Az eszközök és források leltározása a leltározási szabályzat alapján évenként történik 

mennyiségben és értékben. 

 

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

Az eszközök összetétele, főbb változások indoklása (eFt) 

 

Megnevezés 2015. év 2016. év változás 

 

A. Befektetett eszközök: 

B. Forgóeszközök:     11 319 14 869   3 550 

C. Aktív időbeli elhatárolás:   35 57   22 

Összes eszköz:      11 354 14 926   3 572 

 

Kötelezettségként nyilvántartott szállítói tartozás 593 e Ft. 

 

Tárgyi eszközök bruttó érték változásának a bemutatása: 

A szervezet 2016. évben nem rendelkezett tárgyi eszközökkel. 
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A források összetétele, a főbb változások indoklása (e Ft) 

 

Megnevezés: 2015. év 2016. év változás 

D. Saját tőke:  11 129 14 310   3 181 

E. Céltartalék: 

F. Kötelezettségek: 225 593 368 

G. Passzív időbeli elhatárolás:       0 23      23 

Összes forrás:  11 354 14 926    3 572 

 
A saját tőke alakulása (eFt)    

 2015. év 2016. év változás 

A saját tőke: 11 129 14 310 3 181 
Induló tőke: 437 437   0 
Tőkeváltozás: 13 441 10 692 -2 749 
Tárgyévi eredmény 
közhasznú tevékenységből: 

-2 749 3 181 5 930 

 
A saját tőke 3 181 eFt-tal változott a tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény 

növekedéséből eredően, amely a kiadások csökkenéséből és a támogatások növekedéséből 

származik. 

A kötelezettségekből 593 e Ft belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség. 

Pénzgazdálkodás: a szervezet az év folyamán fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget 

tett. 

 

5. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1.A bevételek alakulása (eFt)  

 
Megnevezés 

 
2015. év 

 
2016. év 

 
változás 

 
Közhasznú tevékenység bevétele 

 
12 629 

 
16 163 

 
3 534 

Összes bevétel: 12 636 16 164 3 528 

 

A szervezetnek 2016. évben csak közhasznú tevékenységből származó bevételei voltak. 

 

Ezek összetétele az alábbiak szerint alakult: 

tagdíjak: 747  eFt 

támogatások: 11 235 eFt 

SZJA 1% visszatérítés: 200 eFt 

közhasznú tevékenység bevétele: 3 981 eFt 

egyéb bevétel: 1 eFt 

 

Tagdíjakból származó bevétel a magánszemély tagok befizetéseiből származik. 

A támogatásokat többségében különböző, az atomenergiához kötődő vállalkozások nyújtották 

adományozási szerződések alapján. 
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A közhasznú tevékenységből származó bevétel különféle közhasznú tevékenységgel 

összefüggő rendezvények bevételeiből származik. 

Egyéb bevétel folyószámla kamatból származik. 

 

5.2. Költségek és ráfordítások alakulása: 

A költségek és ráfordítások a szervezet közhasznú tevékenységével kapcsolatban merültek fel 

az alábbiak szerint: 

Megnevezés 

 

Anyagjellegű ráfordítások: 

2015. év 

 

10 440 

2016. év 

 

8 296 

Változás 

 

-2144 

Személyi jellegű ráfordítások: 3 858    3 793       -65 

Egyéb ráfordítások:        1 087 894  -193 

Összesen: 15 385 12 983 -2402 

Anyagjellegű ráfordítások    

Igénybevett szolgáltatások: 6 149 eFt 

Ebből:   

- rendezvények költségei: 4 664 eFt 

- belföldi kiküldetések: 318 eFt 

- külföldi kiküldetések: 464 eFt 

- helyi- és helyközi közlekedés: 12 eFt 

- weblap tervezés, karbantartás: 150 eFt 

- számviteli költség: 360 eFt 

- egyéb igénybevett szolgáltatás 181 eFt 

Egyéb szolgáltatások: 830 eFt 

Ebből:   

- bankköltség: 117 eFt 

- érdekképviseleti tagdíj: 607 eFt 

- ügyvédi költség: 89 eFt 

Személyi jellegű ráfordítások 3 793 eFt 

Egyéb ráfordítás, támogatások 894 e Ft 

5.3. Az eredmény alakulása: 

A szervezetnek 2016. évben csak közhasznú tevékenységből származó eredménye volt. 

Közhasznú tevékenységből származó eredmény levezetése: 

 
Közhasznú tevékenység bevétele:                                 16 164 eFt 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                            12 983 eFt 

Közhasznú tevékenység eredménye                     3 181 eFt 

 

 

6. A támogatási program keretében kapott végleges jelleggel felhasználható összegek: 

Támogatási program keretében kapott, végleges jelleggel felhasználható támogatások összege 

tárgyévben: 

Premier Public Relations Kft.     85 000.- Ft 

GEOMEGA Kft.     150.000.- Ft 
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Golder Associates Mo. Kft.    150.000.- Ft 

NUBIKI Kft.      300.000.- Ft 

Veiki Energia+ Kft.     300.000.- Ft 

GeoRisk Kft.      300.000.- Ft 

PÖYRY ERŐTERV Zrt.    300.000.- Ft 

Elter József és Elter Enikő    400.000.- Ft 

Rotaqua Kft.      400.000.- Ft 

Mecsekérc Zrt.      600.000.- Ft 

CK-Trikolor. Kft.     250. 000.- Ft 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.             8.000.000.- Ft 

               11.235.000.- Ft 

A Társaság a támogatásokat egy kivétellel az atomenergiához kötődő gazdasági társaságoktól 

kapta adományozási szerződések alapján, elszámolási kötelezettség nélkül. Az említett kivétel 

Elter József és Elter Enikő támogatása a Fermi díjhoz kapcsolódó érme előállításának 

költsége. 

A támogatások célja: a társaság közhasznú tevékenységének segítése. 

A Társaság a kapott támogatásokat közhasznú tevékenységéhez tárgyévben felhasználta. 

7. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatások 

A társaság a támogatási program keretében visszatérítendő támogatást nem kapott. 

8. Tájékoztató kiegészítések: 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és vezető tisztségviselők javadalmazásának 

bemutatása: 

A szervezetnek tárgyévben nem volt főfoglalkozású alkalmazottja. A vezető tisztségviselők 

javadalmazásban nem részesültek. 

A beszámoló aláírója: 

Az egyszerűsített éves beszámolót a szervezet képviseletére jogosult elnök Ördögh Miklós 

írta alá. 

Könyvvizsgálat: 

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

A beszámoló készítője: 

Várkuti és Társa Bt. (124601571-2-42) személyesen közreműködő tagja: Várkuti Ágnes.  

A Kiegészítő melléklet a számvitelről szóló 2000.évi C. tv. és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011.évi CLXXV. tv. előírásainak figyelembe vételével készült. 

 

Budapest, 2017. május 16. 

 

 

Ördögh Miklós Gábor 

elnök
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MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 

 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. évi 

 
Közhasznúsági melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ördögh Miklós Gábor 

elnök 
 

 
 

Budapest, 2017. május 16. 
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1. A közhasznú szervezet azonosító adatai: 
A szervezet alapítói: magánszemélyek, nukleáris területen dolgozó szakemberek. 

Alapító okirat kelte:    1990. május 29. 

Nyilvántartásba vétel:   1991. január 8. (a 6.Pk.64.349/2. sz. bírósági végzéssel 

3221. sorszám alatt). 

Közhasznú szervezetté minősítés:  2005. augusztus 5. 

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:  

2015. március 17. 

A közhasznú szervezet képviseletére: 

2016. január 1-től Ördögh Miklós Gábor elnök önállóan jogosult. 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

A Magyar Nukleáris Társaság alapcél szerinti és közhasznú feladatai: 

 a nukleáris kultúra fejlesztése és annak elősegítése, hogy a nukleáris módszereket 

békés célra, minden területen szakértelemmel és ellenőrzött módon használják, 

 elősegíteni, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban 

járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához, 

 fórumot teremteni a szervezet tagjait, a nemzetet, az ipart és a nagyközönséget 

érdeklő nukleáris kérdések megvitatására, 

 elősegíteni, hogy a tanuló ifjúság megismerje a természetes és mesterséges eredetű 

ionizáló sugárzások mérési módszereit, a nukleáris módszerek tudományos alapjait, a 

nukleáris energetika lehetőségeit, kockázatát és a veszélyek elleni védekezés 

módszereit, 

 megvitatni és terjeszteni a nukleáris tudományokra és technikára vonatkozó új 

hazai és külföldi eredményeket, 

 segíteni az állampolgárokat abban, hogy megfelelő ismeretek alapján önálló 

álláspontot alakítsanak ki közérdekű nukleáris kérdésekben, 

 előmozdítani a hasonló célokat szolgáló egyéb társadalmi szervezetekkel történő 

együttműködést, 

 az atomenergia és az ionizáló sugárzások felhasználását érintő jogszabálytervezetekre 

vonatkozó állásfoglalásaival elősegíteni a Társaság céljaival összhangban levő 

jogszabályok elfogadását, 

 fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a 

társadalomra veszélyes felhasználása ellen, 

 előmozdítani a magyar és a külföldi, illetve nemzetközi nukleáris közösségek közti 

kapcsolatokat. 

A társaság közhasznú tevékenységének bemutatása: 

A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. Országgyűlési 

önkormányzati képviselő jelölteket nem állít, és nem támogat. A Társaság a jövőre nézve is 

kizárja politikai tevékenység folytatását. 

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 
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A Társaság a tárgyévben nem végzett vállalkozói tevékenységet. 

A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységekre fordítja. 

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) – az alapszabályban leírtaknak megfelelően – alapvetően 

közhasznú tevékenységet végez, programjai közvetlenül és konkrétan kapcsolódnak az 

alapszabályban rögzített célokhoz.  

A Társaság alapvető célja a hazai nukleáris kultúra fejlesztése oktatáson, ismeretterjesztésen 

keresztül az ifjúság és a lakosság körében; az új nukleáris tudományos-műszaki eredmények 

megtárgyalása és terjesztése főleg szakmai körökben; valamint az e szakterületen 

nélkülözhetetlen nemzetközi kapcsolatok erősítése. E célok elérése érdekében a Társaság 2016-

ban az alábbi közhasznú tevékenységcsoportok szerinti programokat valósította meg: 

 oktatás az ifjúság körében, 

 ismeretterjesztés a lakosság körében, 

 új nukleáris eredmények megvitatása, terjesztése, 

 kapcsolat egyéb társadalmi szervezetekkel, 

 nemzetközi kapcsolatok erősítése. 
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatás az ifjúság körében 

Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont 

A tevékenység célcsoportja: Diákok (középiskola, egyetem) 

A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2000 fő 

A tevékenység főbb eredményei: 

Az Energetikai Szakképzési Intézetben Nagyné Lakos Mária – a WiN Magyarország 

(továbbiakban WiN) szakcsoport tagjaként – immár hagyományos „Játékos atomfizika” 

vetélkedőt rendezett a diákok részére a nukleáris energiatermelés népszerűsítése érdekében 

2016. február 18 – március 1. között. A februárban meghirdetett, három fordulós versenyben 

szerepelt nukleáris totószelvény kitöltése, lexikális tudást igénylő kérdések az atomfizika 

tárgykörből, az atomerőmű részeinek és működésének ismerete, valamint a PAX program 

keretében számítógépes szimulációban el kellett indítani egy VVER 440-es reaktort és egy 

kampányt kellett végigvezetni. 

Az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre 2016. április 7-10. között került sor, immár 

tizenkilencedik alkalommal, amelyre ebben az évben is több mint háromszáz diák jelentkezett. 

A verseny szervezésében, lebonyolításában, a feladatok kitűzésében, a zsűrizésben Sükösd 

Csaba vezetésével a tanári szakcsoport harmada és a WiN szakcsoport tagjai is részt vettek. A 

versenyt a paksi ESZI-ben tanító tanárkollégák szervezték, a feladatkitűzésben középiskolai 

tanárok, egyetemi oktatók és kutatók vettek részt, és természetesen nagyon nagy része volt a 

verseny sikerében a felkészítő tanároknak. Az első forduló az iskolákban, a második forduló 

immár hagyományosan az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, Pakson került 

megrendezésre. A résztvevők az érkezés napján megtekintették a Paksi Atomerőmű 

Tájékoztató és Látogató Központját, az Atomenergetikai Múzeumot, a Karbantartó és Gyakorló 

Központot és az erőmű 4. blokkját. A Marx György vándordíjat a legeredményesebben 

szereplő iskola, 2016-ban ismét a budapesti Baár Madas Református Gimnázium, míg a tanári 

Delfin-díjat Horváth Norbert, a Baár Madas Református Gimnázium tanára kapta. A 2009-ben 

alapított WiN díjat, amelynek nyertese a versenyen a legjobb helyezést elérő lány, aki egy 

napot tölthet a Paksi Atomerőműben, Németh Flóra Boróka, a Keszthelyi Vajda János 

Gimnázium tanulója, – egyetlen hölgyként kategóriájában – már második alkalommal nyerte el. 

A fizika mindenkié 2.0 rendezvény keretében a FINE tagjai előadást tartottak április 15-én a 

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskolában „Nukleáris balesetek biztonságnövelő 

hatásai” címmel, illetve április 16-án a rendezvény központi helyszínén, az ELTE Lágymányosi 

Kampuszon, a „Van-e létjogosultsága az atomenergetikának 30 évvel a csernobili baleset 

után?” címmel. 

A BME TTK által először szervezett 5 napos Science Camp tábor rendezvényen, ahová 

országszerte különböző általános iskolákból és gimnáziumokból jöttek a diákok, a FINE és a 

Fúziós szakcsoport is részt vett. A FINE szervezésében 56 középiskolás egy egész napot töltött 

Pakson. A tábor végén leadott értékelő lapokon külön, pozitív tamasztalatként kiemelték a 

FINE által szervezett programot. A Science Camp keretében a Fúziós szakcsoport tagjai 

18 ismeretterjesztő előadást tartottak, kb. 60 diáknak biztosítottak másfél órás foglalkozást. 

A 2016-os évben a BME TTK-val való szorosabb együttműködésnek köszönhetően 

lehetőségük nyílt kiállítóként megjelenni mind a TTK saját kari, mind a BME nyílt napján. A 

nyílt napok során a FINE szakcsoport tagjai betekintést adtak, hogy miért vonzó a nukleáris 

területeken való elhelyezkedés, illetve, hogy milyen egyetemi képzések kapcsolódnak a 

nukleáris tematikához. 

A Kutatók Éjszakája rendezvényen a FINE és a Fúziós szakcsoportok tagjai közös kiállítói 

standdal fogadták a középiskolásokat a BME K épületének aulájában, ahol a Fúziós 

szakcsoport tagjai két előadást is tartottak az érdeklődőknek. 
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A dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában, 2011-ben első ízben szervezett 

Tehetségnapot Nyerkiné Alabert Zsuzsa, az iskola fizika-kémia szakos tanárnője. Idén ennek a 

programnak a keretében a nukleáris technika elemeinek felfedezéséről és alkalmazási 

lehetőségeiről a WiN szakcsoport tagjaiként Pék Eleonóra „Nukleáris energiáról mérnöki 

szemmel, avagy kell-e félnünk a nukleáris energiától” címmel, míg Radnóti Katalin a Curie 

család életéről, munkásságáról, tudományos tevékenységének ismertetéséről tartott előadást 

április 19-én. 

Az Atomenergetikai Múzeum, a korábban a Tájékoztató és Látogatóközpontban 

hagyományossá vált nukleáris Teller Ede vetélkedőt megújult formában és tartalommal 

rendezte meg 2016. május 5-én. Idén tizennegyedik alkalommal került sor az erőmű körüli 

TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) települések 

kisiskolásainak fizikaversenyére, mely fizikai ismeretekre és a múzeum kiállításának anyagára 

egyaránt épített. A zsűriben ezúttal is helyet kapott most már két WiN szakcsoporttag, akik 

aktívan részt vettek a korábban megküldött prezentációs anyagok valamint a helyszíni feladatok 

értékelésében. 

A 2016-os Sziget fesztiválon ismét részt vett a FINE és Fúziós szakcsoport. A fesztivál napi 

tízezer látogatója több száz vendéget vonzott a nukleáris sátorhoz, amely a magyar fesztiválok 

közül kiemelkedően magas szám. A 30 fő szervező segítségével több mint 500 embert sikerült 

megszólítani és nekik a nukleáris és fúziós kutatások alapjairól tájékoztatást adni. Idén a 

megszólítottak, több mint fele magyar volt, ami pozitív abból a szempontból, hogy a 

szervezetünk alapvető célkitűzése az országon belüli ismeretterjesztés. Ezek alapján a 

szakcsoportok megjelenése ismét elérte célját.  

A FINE és a Fúziós szakcsoport az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is nagy hangsúlyt 

fektetett a fesztiválokon való megjelenésre. Így a Sziget, mint kiemelt rendezvény mellett részt 

vettek a VOLT, az EFOTT és a CAMPUS fesztiválokon is. Az idei évben a FINE frissítette a 

sátorkoncepciót, ezzel a látogatók számára interaktívabbá tette a nukleáris technikával való 

megismerkedést. A szokásosnak mondható totók mellett idén kiegészült a sátor egy 

társasjátékkal, illetve egy 3D atomerőmű makettel, amelyet a látogatók szétszedhetnek és újra 

összerakhatnak, ezáltal megismerkedve az atomerőművek nagyberendezéseivel. 

Az év során a Fúziós szakcsoport tagjai az ország számos középiskolájában illetve más 

témaspecifikus rendezvényén tartottak a fúzióról előadást: 

 2016.04.19: A jelen és a jövő energiája:fisszió és fúziós, Réfy Dániel, Szinyei Merse 

Pál Gimnázium, Budapest 

 2016.06.27-07.08.: Hogyan hozzuk le a Napot a Földre? (felsős/alsós), Pokol Gergő, 

Budapest 

 2016.07.05: Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben? Pokol Gergő, MNT nukleáris 

szaktábor, Keszthely 

 2016.07.12: Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben? Pokol Gergő, BME TTK 

Science Camp, Budapest 

 2016.09.30: Hogyan hozzuk le a Napot a Földre? Pokol Gergő, BME Reaksuli – 

Kutatók Éjszakája, Budapest 

 2016.10.13.: Hogyan hozzuk le a Napot a Földre? Pokol Gergő, Apáczai Csere János 

Gyakorló Gimnázium, Budapest 

 2016.11.09.: Kihívások a fúziós energiatermelés felé vezető úton, Pokol Gergő, 

Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest 

 2016.12.8-9.:Elindult a Wendelstein 7-X szupravezető sztellarátor, Cseh Gábor, XV. 

Nukleáris Technikai Szimpózium, Paks 
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2016-ban indult el a BME szervezésében a Gyerekegyetem. A Fúziós szakcsoportot meghívták 

az eseményre, amelynek során nyolc – 25 fős – általános iskolás gyerekcsoportnak tartottak 

egyórás programot. A program során az előadások mellett kísérleteket is bemutattak és 

interaktív játékba is bevonták az iskolásokat.  

A 2015-ös évben – elegendő számú érdeklődő hiányában – elmaradt a nyári nukleáris tábor. 

2016-ban új helyszínen, Keszthelyen került sor a Nukleáris Tábor megtartására, amelyet 

Mester András irányításával a Tanári szakcsoport szervezett. A közel egy hetes rendezvényen 

több mint 30 fő vett részt. A tábor programjaiban előadóként az MNT több szakcsoportjának 

tagjai is részt vettek. A tábor programjainak részeként sor került a FINE szervezetének 

bemutatására , illetve közösen kitöltötték a nukleáris totókat, amelyekkel kapcsolatban több 

kérdés is felmerült a résztvevők részéről a nukleáris technikával kapcsolatban. A rendezvényt a 

résztvevők, mind a helyszín megválasztása, mind a szakmai, oktatási programok tekintetében 

sikeresnek minősítették a tábor végén megtartott felmérés alkalmával. 

A Paksi Atomerőmű telephelyére tervezett új blokkok környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásának részeként felmerült kérdésekhez kapcsolódóan, elsősorban a radioaktív hulladékok 

elhelyezését érintően a Környezetvédelmi szakcsoport két előadást tartott a Veszprémi 

Egyetemen vegyes hallgatóságának. 

Az MTA EK és a Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szakcsoportja közös szakmai 

kiállítást szerveztek a Zipernowszky Tudományok és Művészetek Háza meghívására. A négy 

hónapos kiállítás címe a ’Nukleáris technikák a mindennapjainkban’ volt. A műszaki kiállítás 

tematikáját az elmúlt időszak nukleáris kultúra fejlődése, a nukleáris technikai feladatok és a 

szerepvállalások megismertetése adta. Nem titkolt cél volt, hogy a kiállítás látogatóihoz közel 

vigyék a nukleáris témákat, közérthetően elmondják, bemutassák és kézzelfoghatóvá tegyék a 

nukleáris szakmát. A kiállítás többféle vizuális elem segítségével mutatta be a sugárvédelem, a 

környezetvédelem, a sugárbiztonság és a reaktor-üzemeltetés témaköröket. Több infografikát, 

illetve tematikus posztert vittek a kiállításra, amelyet közel 2.000 látogató látott. 

A Reformáció 500.évfordulója megünnepléséhez kapcsolódva EGRESSUSS néven cselekvési 

program készült, amelynek célja a jövőnk energiáiról a jövőnk generációjához szóló hosszabb 

távú ismeretterjesztés, tájékoztatás beiktatása a Szálkán szervezendő ifjúsági tábor 

programjába. A cselekvési program kidolgozásában a Szenior szakcsoportból többen is részt 

vettek és várhatóan további feladatokat is vállalnak majd a tábor előadásainak 

lebonyolításában. 

Sükösd Csaba és Cserháti András alelnökök 2016.11.22-én atomenergetikai ismeretterjesztő 

előadásokat és fórumot tartottak a siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban a „Nukleáris 

világban élünk!” több hetes rendezvénysorozat zárásakor, mintegy 150 fős középiskolás 

hallgatóság számára. Ugyanekkor interjút adtak a városi Pátria televíziónak is: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhfq61BdnsI  
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Ismeretterjesztés a lakosság körében  

Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont 

A tevékenység célcsoportja: Lakosság  

A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2000 fő  

A tevékenység főbb eredményei: 

A pro-nukleáris kommunikáció eszköztárának bővítésére 2015 novemberében Cserháti András 

megszervezte az MNT Infografikai Csapatát. A 2016-os évben tizenkét infografika készült el 

az alábbi címekkel: 

 Atomenergetika most - statisztikák és források  

 Mi a forrása az atomenergia iránti ellenérzéseknek? 

 WANO - az Atomerőmű Üzemeltetők Világszervezete 

 Paks II ügyében az EB-nek írt támogató civil véleményekből  

 5 évvel Fukusima után 

 Az európai atomenergetika fenntartásáról 

 Csernobil - az új biztonságos fedél 

 Sok atomreaktor - egy infografikán 

 Reaktortartály mozgatási incidens 

 Mitől bonyolult az energetika? 

 145 éve született Ernest Rutherford 

 Villanyautók szénlábnyoma és az atomenergetika 

Az infografikák a Társaság honlapján (nuklearis.hu) és Facebook oldalán jelennek meg. Az 

újszerű megjelenés nagyon sikeres, tekintettel arra, hogy azt sokkal többen tekintik meg, mint 

a pusztán szöveges híreket, közleményeket. Az anyagok nyomtatott formában is közzétételre 

kerültek a Nukleáris Szaktábor alatt, illetve több iskola elkérte, hogy oktatásaiban 

felhasználhassa, valamint a decemberi Nukleáris Technikai Szimpóziumon a poszterszekció 

részeként bemutatásra kerültek. 

Az MNT infografikái a Pinterest közösségi képmegosztón is megtalálhatók a NukInfoGraf 

táblán (https://hu.pinterest.com/lolajos/nukinfograf/), néhányat mentettek közülük saját 

tábláikra a már több mint 150 milliós közösség tagjai.  Infografikáinkat továbbá rendszeresen 

átveszi a paksi atomeromu.hu és/vagy Facebook oldala, illetve egy alkalommal az 

atomenergiainfo.hu is. 

Tájékoztató, összefoglaló cikk jelent meg Radnóti Katalin tollából, Hevesy György 

munkásságáról, életéről, ezzel emlékezve halálának 50. évfordulójára. A cikk a Nukleonban és 

az elektronikus felületen is olvasható volt. 

A társaság honlapjára, a nuklearis.hu oldalra 2016-ban közel 1.600 látogató jutott el, akik 

összesen 34.000 oldalnyi tartalmat néztek meg. A honlapon megtalálható valamennyi fontos 

információ az MNT működéséről, a hazai és nemzetközi rendezvényekről. Ide kerülnek fel és 

tölthetők le a Nukleon folyóirat újabb cikkei és kötetei. Az MNT Facebook oldalára 72 új 

bejegyzés került 2016-ban, ezek 38.000 látogatóhoz jutottak el. 

Önálló honlapot üzemeltet több szakcsoport is: 

 2010-ben készült el a WiN szakcsoport önálló honlapja, ami a http://www.win-

hungary.hu címen érhető el. Az oldalakon megjelenő tartalmat rendszeresen frissítik. A 

látogató számláló adatai szerint a honlap népszerű és kedvelt. 

 A FINE szakcsoport saját honlapját, a nuki.hu-t a 2015-ös évben teljesen felújították. 

2014. elején létrehozták a FINE hivatalos Facebook oldalát. Az 2016-os év során 

http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/pristat_v3a.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/ellenerzes_v6.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/docs/wano_v4_veg.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/EB_v4.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/fuku_v5.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/PINC_v3.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/Csernobil_fedel.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/reaktortipusok_v4_0.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/tartaly_v1.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/bonyolult_v5.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/ruther_v3.jpg
http://nuklearis.hu/sites/default/files/pictures/villanyauto_v2.jpg
https://hu.pinterest.com/lolajos/nukinfograf/
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folyamatosan bővült a látogatók létszáma, a bejegyzésekkel jórészt a rendezvényeikről 

adnak hírt. 

 A Fúziós szakcsoport bővítette a fúziós Redmine wiki funkcióit, itt találhatóak a 

szakcsoport működésével kapcsolatos információk, szabályzatok, dokumentumok és 

fontosabb események listája, valamint az ismeretterjesztő előadások is itt érhetők el. A 

www.magfuzio.hu honlap tartalmát folyamatosan frissítették az aktuális eseményekkel, 

csakúgy, mint a Facebook, Twitter illetve LinkedIn oldalukat. 

A Társaság szakcsoportjai több olyan, a lakosság körében népszerű fesztiválon vettek részt, 

ahol a nukleáris technológia alkalmazásáról tudtak sikerrel tájékoztatást adni. Ilyenek voltak: 

 Idén 23. alkalommal rendezték meg június 24-26. között Tatán a Víz-, Zene-, 

Virágfesztivált, amely a Közép-dunántúli régió egyik legkiemelkedőbb eseménye. 

A háromnapos eseménysorozat koncertekkel, kiállításokkal és sok más színes programmal 

várta az ide látogatókat. A rendezvényen a WiN is képviseltette magát 3 fővel, céljuk ez 

alkalommal is az volt, hogy párbeszédet folytassanak a lakossággal az atomenergia 

alkalmazásáról, annak előnyeiről, ill. hazai jelentőségéről, valamint tájékoztatást nyújtsanak 

a bővítésről, az üzemidő hosszabbításról és a végrehajtott teljesítménynövelésről. 

 Ebben az évben július 3-án rendezték meg Pakson a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált, 

amelyen a WiN tagjai, a csapatépítés szellemében immár hagyományosan főztek is. 

Felépítették a kommunikációs WiN standot, ahol kötetlen beszélgetéseket folytattak a 

nukleáris energiáról, az atomerőmű biztonságáról. A fesztivál részvétel jól sikerült, a stand 

körüli érdeklődés a vártnál jóval magasabb volt, nagyon sokan meglátogatták a nukleáris 

sátrat, közel ötvenen töltötték ki az új totókat. 

 A Domboriban 2016. augusztus 3-án megtartott Sárkányhajó versenyen a WiN 

Szakcsoport harmadjára vett részt. A versenynek helyet adó Domboriban népszerűsítették a 

nukleáris energiát, tájékoztatást adtak az atomerőmű működéséről, biztonságáról, a 

bővítésről. Az érdeklődőkkel atomerőművel kapcsolatos ismeretterjesztő totókat töltettek ki. 

A WiN folytatta azon törekvését, hogy prominens személyeknek is megmutassa a biztonságos 

nukleáris energetika különböző szegmenseit. A szakcsoport szervezésében 2016-ban a paksi 

erőműbe látogatott: 

március 2. Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős államtitkár, 

 Dr. Boros Anita, a vagyonpolitikáért felelős államtitkár, 

március 24. Dávid Ilona, a MÁV-GYESEV elnök-vezérigazgatója, 

 Kállayné dr. Csik Ildikó, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal, főigazgatója 

Nagyné Szilágyi Zsófia, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

osztályvezetője, 

Simon Csilla Edit MVM Zrt. humán erőforrás igazgatója, 

május 5. Dr. Molnár Attila Komárom polgármestere, 

 Turi Bálint Komárom alpolgármestere, 

 Dr. Kreft-Horváth Loránd Komárom alpolgármestere, háziorvos, 

 Dr. Gordán Ildikó Komáromi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója, 

 Vizeli Csaba Monostori Erőd ügyvezetője, 

június 23. Bártfai-Mager Andrea MVM Zrt Elnök-vezérigazgatói tanácsadó, 

 dr. Rajcsányi-Molnár Mónika Dunaújvárosi Egyetem oktatási rektor-

 helyettese, 

 Kelenvölgyi Ágnes MOL Nyrt CSR igazgató, 

szeptember 21. dr. Mátrai Márta Mária az Országgyűlés háznagya, 

 dr. Hegedűs Judit Réka az Országgyűlés Hivatalából, 

 dr. Kövér Tibor Ferenc az Országgyűlés Hivatalából, 

 Hennel Sándor Péter a Kormányőrség parancsnoka, 

http://www.magfuzio.hu/
https://www.facebook.com/magfuzio
https://twitter.com/magfuziohu
https://www.linkedin.com/in/magfuzio-hu-15bb8688
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október 27. Lantos Csaba a Széll Kálmán Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 

 Kovács Zoltán az Alapítvány Kuratóriumának tagja, 

 Bánhegyi Zsófia az Alapítvány Kuratóriumának tagja, 

 Fodor István az Alapítvány Kuratóriumának tagja, 

 dr. Aczél Petra az Alapítvány Kuratóriumának tagja, 

 dr. Dócziné dr. Skultéty Anikó az Alapítvány főtitkára, 

A Paksi Atomerőműben tett látogatását követően 2016. november 2-án parlamenti díszebéd 

keretei között Dr Mátrai Márta a Parlament Háznagya fogadta az MVM Zrt. és az 

MVM PA Zrt. vezetőit és képviselőit a WiN vezetőségének társaságában. Az eseményen részt 

vett: 

 Hennel Sándor őrnagy, a Magyar Honvédség Koronaőrségének parancsnoka, 

 Csiba Péter elnök-vezérigazgató, az MVM Zrt. részéről, 

 Hamvas István László vezérigazgató, az MVM PA Zrt. részéről, 

 Bognár Péter igazgató, az MVM PA Zrt. részéről, 

 Dohóczki Csaba csoportvezető, az MVM PA Zrt. részéről, 

 Endrei Katalin elnök, a WiN részéről, 

 Szabó Ágota elnök, a WiN részéről, 

 Kissné G Ludmilla alelnök, a WiN részéről, 

 Radnóti Katalin alelnök, a WiN részéről 

A Fúziós szakcsoport több olyan rendezvényen is részt vett, ismeretterjesztő előadásokat tartva, 

amely a lakosságot hívta meg, ilyen volt az egyre népszerűbb „Lányok Napja” és 

„A Tudomány Mindenkié - Nyílt Nap”.  

A Fúziós szakcsoport média megjelenéseinek száma némileg csökkent a tavalyi évhez képest, 

mivel a 2015-ben indult Wendelstein 7-X nagy média figyelmet vonzott abban az évben. 

Annak ellenére, hogy 2016-ban ekkora horderejű esemény nem következett be, ebben az évben 

is volt több nyomtatott megjelenése, rádió- és televízió interjúja a szakcsoportnak. Emellett 

újítások is megjelentek új kommunikációt segítő eszközök is. 

 Klub rádió; 2016.01.28. – interjú, 

 Duna World Novum; 2016.03.19. – TV riport: Már csak 30 év – a jövő a fúziós 

energiáé, 

 Index; 2016.02.04. – online cikk: Sikerült hidrogénplazmát előállítani, 

 wigner.mta.hu; 2016.02.04. – online cikk: Újabb mérföldkő a Wendelstein 7-X 

kísérletben, 

 mno.hu; 2016.02.03. – online cikk: Sikerült hidrogénplazmát előállítani, 

 nol.hu; 2016.02.03. – online cikk: Bebikázták a világ első fúziós reaktorát, 

 Innotéka; január- február - nyomtatott megjelenés: Magyar kamerák figyelik a fúziós 

kísérletet, 

 hvg.hu; 2016.04.04. – online cikk: Atombiztos hálózattal csúcsra járatni a magyar 

fizikát,  

 Figyelő, 36-37. oldal; 2016.05.19. – nyomtatott megjelenés: Kisütik az energiát, 

 Kalendárium, 73. oldal, Heti válasz; 2016.05.19. – nyomtatott megjelenés: Megfejtett 

hőrejtély, 

 Innotéka, 17. oldal; 2016. június. – nyomtatott megjelenés: Hazai hozzájárulás a fúziós 

reaktorkutatáshoz, 

 Klub Rádió – Többet Ésszel – Szertár blog; 2016.07.14. – rádió interjú: Az 

energiatermelés Szent Grálja, 

 Civil Sziget rádió; 2016.08.10. – rádió interjú  
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Új nukleáris eredmények megvitatása, terjesztése 

Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont 

A tevékenység célcsoportja: Nukleáris szakemberek 

A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 300 fő  

A tevékenység főbb elemei: 

A Magyar Nukleáris Társaság április 21-én tartotta a Csernobil 30 éves évfordulója 

alkalmából szervezett rendezvényét. Prof. Szatmáry Zoltán és Cserháti András tartott szakmai 

szempontból is értékes előadást. Több korosztályos, telt házas hallgatóság kísérte figyelemmel 

a két előadást, amelyet kötetlen beszélgetés követett. 

A Magyar Tudományos Akadémia programsorozatának részeként 2016. május 6-án 

előadássorozat hangzott el az új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatának tudományos 

eredményeiről, amelyen a Társaság tagjai jelentős számban részt vettek. A konferencia 

alkalmat adott, hogy a nukleáris szakterületekkel foglalkozó szakemberek mellett a más 

területekről érkező kutatók is megismerjék a paksi telephely legfrissebb kutatási eredményeit. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérésére, vélemény készült és ajánlásokat fogalmaztunk 

meg a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Hetedik Nemzeti Jelentésről szóló 

előterjesztés közigazgatási egyeztetése céljából. 

A Társaság a XV. Nukleáris Technikai Szimpóziumát 2016. december 8-9. között tartotta 

Pakson. Az évente megrendezésre kerülő szimpózium a hazai nukleáris szakemberek 

legfontosabb szakmai rendezvénye, ahol legújabb kutatási eredmények bemutatása mellett 

számos technológiai és oktatási témájú előadásra is sor került. Az Erzsébet Nagy Szállodában 

megtartott tudományos tanácskozásán harminchét előadás hangzott el. A Szimpózium új 

elemeként először kelült meghirdetésre poszterszekció, ahol 5 szakmai anyag került 

bemutatásra. Az előadók között örvendetesen sok volt a fiatal szakember. A Szimpózium 

résztvevőinek száma közel 150 volt, a konferencia mindkét napján meghaladta a 120 főt. A 

rendezvényen alapvetően két téma dominált. Az egyik természetesen az új atomerőművi 

blokkok létesítése volt. A másik a Visegrádi Négyek új, Allegro nevű projektje, amely egy új 

héliumhűtésű gyorsreaktorhoz fűződő kutatási program. Ezek mellett szinte minden nukleáris 

technikához kapcsolódó, érdeklődésre számot tartó témakör képviseltette magát, az építészettől 

a hulladékkezelésig, az új generációs reaktoroktól a fúziós technológia vívmányain és a 

reaktorfizikai szakterületen át a nukleáris és informatikai biztonsággal foglalkozó 

szakterületekig. Ezek mellett a témához kapcsolódó kommunikációról, követendő 

gyakorlatokról is szó volt. A Szimpózium fórumot biztosított a hazai szakemberek, kutatók, 

valamint a szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítésre, információ cserére. Az előadások 

mellett, a második napon kerekasztal-beszélgetést is tartottak. Ezen Mezei Ferenc akadémikus, 

dr. Czifrus Szabolcs, a budapesti oktatóreaktor vezetője, valamint Nős Bálint, az RHK Kft. 

műszaki és stratégiai igazgatója fejtette ki véleményét. A rendezvényen előadóként Dr. 

Professzor Aszódi Attila kormánybiztos is részt vett, aki a Paks II. projekt aktualitásait 

ismertette a szakmai közönség számára. 

A Magyar Nukleáris Társaság 2016. évi díjait december 8-án a társaság ünnepi közgyűlésén 

adták át. 

 Szilárd Leó díjat kapott Pál Lénárd akadémikus, aki pályafutása során 

szilárdtestfizikával, neutronfizikával és a valószínűségszámítás fizikai alkalmazásának 

lehetőségeivel foglalkozott. Kutatói munkássága jelentős része a szilárdtestfizikához és 

a neutronszórási kísérletekhez kötődik, de az 50-es években végzett munkája 

eredménye, hogy a reaktorfizikában a neutronzaj jelenségeket leíró alapegyenletet a 

szakirodalom Pál-Bell egyenletként ismeri. A KFKI vezetőjeként fontos szerepe volt a 

KFKI kutatóreaktorának és más kritikus rendszerek megvalósulásában.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rdtestfizika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neutron
https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3sz%C3%ADn%C5%B1s%C3%A9gsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
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 Szilárd Leó érmet kapott Pázsit Imre, a göteborgi Chalmers University of Technology 

professzora, kiemelkedő munkásságának elismeréseként. A külföldön élő magyarok 

rendkívüli tevékenységének elismerésére szolgáló, ezelőtt csak három alkalommal 

kiosztott díjat a neutronzaj elméletének és gyakorlati alkalmazásának nemzetközileg 

elismert szakértői tevékenysége, valamint a hazai tudományos élet szereplőivel 

fenntartott kapcsolatok területén elért eredményeinek méltatásaként adományozta a 

Tásaság. 

 Az Öveges József díjat megosztva azonos pontszám alapján Csatári László a 

debreceni Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára és Veres 

Jenő a bátonyterenyei II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanára 

kapta.  

 Fermi Fiatal Kutató Díjat Kis Gábor Gyula (ATOMKI) kapta, aki komoly sikereket 

ért el a Monte Carlo módszerek alkalmazásában szubkritikus rendszerekre.  

 A Simonyi Károly emlékplakettet a kuratórium Dr. Papp Gergelynek ítélte, „A fúziós 

plazmákban keletkező elfutó elektronok kialakulásának és elnyomásának vizsgálatában 

nyújtott kimagasló eredményeiért”. 

 

A Magyar Nukleáris Társaság 2008. májusában Nukleon névvel tudományos műszaki 

folyóiratot indított, ezzel is segítve, gyarapítva a rendszeres magyar nyelvű publikálás 

lehetőségét. A folyóirat mindenki számára elérhető a http://mnt.kfki.hu/Nukleon oldalon. 2016-

ban 3 Nukleon jelent meg, a IX. évfolyam 1-2-3 számai, amelyekben számos szakmai cikk 

olvasható. 

Az MVM Paks II. Zrt. engedélyezési eljárásai kapcsán kiemelt területnek tekinthető a 

radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének kérdésköre. A Környezetvédelmi szakcsoport 

arra vállalkozott, hogy szélesebb szakmai körben folytasson tájékoztatást, megcélozva a 

egyetemistákat, az aktív korosztály mellett a nyugdíjas lakosságot is. A témakörben 2016. 

tavaszán két előadást tartottak a Veszprémi Egyetemen, az MSc. és doktori képzésben 

résztvevő hallgatóságnak. A szakcsoport tagjai több szakmai előadással vettek részt az Őszi 

Radiokémiai Napokon, ahol szintén előtérbe került a radioaktív hulladékok kondicionálása és 

végleges elhelyezése, valamint a hazai vonatkozású feladatok ismertetése és megbeszélése. 

A 2016-os évben harmadik alkalommal osztották ki „Az Év FINE tagja” díjat. A díjat minden 

évben legfeljebb három olyan személy kaphatja, aki a FINE csapatához frissen csatlakozott és 

az adott évben kiemelkedően, lelkesen segítette a szakcsoport munkáját. 2016-ban 

Imhoff Zsófia és Varga Gábor Dávid kapták a díjat. A díjat a hagyományos évzáró vacsorán, 

2016. december 17-én adták át. 

A Biztonsági és Megbízhatósági szakcsoport 2016-ban is megszervezte Simontornyán, 

május 26 és 27-én a Kockázatelemzési műhelyértekezletet, ahol a szakcsoport 21 tagja vett 

részt. A műhelyülés fő célja az új nukleáris ismeretek terjesztése és megvitatása volt, az 1. és 

2. szintű PSA elemzések tükrében. Ezúttal is kiemelt téma volt a külső veszélyek kockázatának 

elemzése és az eredmények értékelése. A szakcsoport tagjai nagy számban vettek részt a 2016. 

évi Nukleáris Technikai Szimpóziumon Pakson, amelyen három előadással szerepeltek.  

A WiN szakcsoport 2010. óta önálló weboldalt üzemeltet, amely a http://www.win-hungary.hu 

címen érhető el. Az oldalon megjelenő tartalmat rendszeresen frissítik. Rendszeresen készülnek 

cikkek a szakcsoporton belüli tevékenységről, amelyek az Atomerőmű, a Paksi Hírnök, TEOL, 

Tolnai Népújság c. újságban is megjelennek. Nagyobb eseményekről, fontosabb 

tevékenységeikről cikkeket írnak a WiNFO újságba (Newsletter of Women in Nuclear Global). 

A Cserháti András vezette infografikai csoportban két WiN tag is segíti a csoport munkáját. A 
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WiN szakcsoportból többen is részt vettek a Nukleáris Technikai Szimpóziumon, illetve egy 

tagjuk segített a szervezésben. 

A szakcsoport éves továbbképzésére április 14-17. között került sor. A szakmai megbeszélés 

célja a WiN tagjai által tartott tájékoztató előadások, valamint a lakossággal, a fiatalokkal 

történő kapcsolattartás hatékonyságának a növelése volt. Mindemellett sor került az éves 

munkaterv megvitatására, egyeztetésére is. A WiN programja között civil szervezetekkel való 

találkozók, szabadidős, a szervezetet népszerűsítő programokon való részvétel szerepel, ezért is 

került nagy hangsúly a kommunikációra. Előadások hangzottak el a „Infografikák a tegnap, ma 

és holnap atomenergetikájáról”, „Kis dózisok hatásának vizsgálatáról”, a WiN Global és WiN 

Europe felépítéséről, munkájáról, valamint interaktív előadást „Protokoll, viselkedéskultúra, 

kommunikációtechnika” címmel. 

A Társaság elektronikus levelezőlistát is üzemeltet, melyen belül a WiN az mnt-

win@reak.bme.hu, illetve az MVM PA Zrt. munkavállalóit a mntwin@npp.hu címen keresztül 

rendszeresen tájékoztatja tagjait.  
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Kapcsolat egyéb társadalmi szervezetekkel  

Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont 

A tevékenység célcsoportja: Egyéb társadalmi szervezetek  

A tevékenységből részesülők létszáma:  kb. 100 fő 

A tevékenység főbb eredményei:  

A Társaság alelnöke, Cserháti András részt vett a Horvát Nukleáris Társaság éves 

konferenciáján. A részvétel célja a szakmai előadás tartása mellett a szakmai újdonságok 

begyűjtése és személyes kapcsolatépítés volt. Mindezek mellett tapasztalatokat gyűjtött a 

konferencia rendezés módszeréről és ötleteket hozott, amely átültethetők a Társaság által 

szervezett Nukleáris Technikai Szimpózium szervezési ügymenetébe. A konferencia főbb témái 

a következők voltak: energiastratégia és nukleáris opció, hatósági szabályozás, baleseti 

felkészültség, üzemeltetési és karbantartási tapasztalatok, reaktorok és nukleáris technológia, 

biztonsági elemzések, reaktorfizika és üzemanyagciklus, radioaktív hulladékkezelés és 

leszerelés, környezetvédelem, lakossági tájékoztatás, biztonsági kultúra. 

Az Eötvös Lóránd Fizika Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XLI. Sugárvédelmi 

Továbbképző Tanfolyamán, 2016. április 26-án az MNT elnöke előadás keretében ismertette az 

MNT 2015-ös tevékenységét és 2016. évi terveit a két szervezet közötti kapcsolat erősítése és 

együttműködés elősegítése céljából. 

A WiN szakcsoport az egyéb társadalmi és szakmai szervetekkel való kapcsolattartás érdekben 

a következő tevékenységeket végezte:  

 A Nők a Tudományban Egyesület (Association of Hungarian Women in Science) 

alaptétele, hogy a tehetséges nők magas szintű képzése és aktív részvétele a tudományos 

életben közös társadalmi és gazdasági érdek. Céljuk, hogy a hazai kutatás-fejlesztési 

szektorban dolgozó női kutatók munkáját segítse, javítsa helyzetüket és növelje 

esélyüket szakmai sikerek elérésében.  

 Folyamatos kapcsolattartást építettek ki a Magyar Energetikai-és Közműszabályozási 

Hivatal illetékes vezetőivel, ennek keretében felkeresték a Hivatalt és ott találkoztak 

Nyikos Attilával, a Nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettessel. A találkozón 

részt vett a WiN Magyarország részéről Endrei Katalin és Szabó Ágota elnökök és Kiss 

Zoltánné alelnök. A találkozó témája a WiN és a nemzetközi kapcsolatépítés volt. 

 Megszervezésre és lebonyolításra került az energetikában dolgozó cégek közötti 

kapcsolatépítés jegyében egy személyes találkozó Dénes József úrral a PÖYRY 

ERŐTERV Zrt. vezetőjével. A találkozón részt vett a WiN részéről Endrei Katalin, 

elnök és Pék Eleonóra, WiN tag. A találkozó témája a WiN és a kommunikációs 

készségek építése. 

 Az Európai Bizottság hivatalos lapjának 2016. január 12-i keltezésű számában 

megjelent felhívásra reagálva a WiN Magyarország részéről Endrei Katalin és Szabó 

Ágota elnökök kezdeményzésére a WiN Magyarország a WiN Globál és a WiN 

Európa vezetőivel egyeztetve a Brüsszeli Bizottságnak a hazai villamosenergiaellátás 

biztonságának fenntartása érdekében meghatározó szerepet betöltő paksi 

kapacitásfenntartást támogató nyilatkozatot küldött. 
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok erősítése 

Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont 

A tevékenység célcsoportja: A Társaság tagjai   

A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 100 fő  

A tevékenység főbb eredményei: 

A Társaság 2016. augusztusában együttműködési nyilatkozatot írt alá az Amerikai Nukleáris 

Társasággal. A főbb célok között szerepel egymás szakmai tájékoztatása, az új technológiai 

megoldások ismertetése, a közös témakörhöz kapcsolódó konferenciákra, megbeszélésekre való 

figyelem felhívás, szakcikkek írása, szakfolyóiratokban való közlés segítése. 

A European Nuclear Society (ENS) Young Generation Network (YGN) szervezése alatt 

futó Core Committee Meeting (CCM) 2016-os első találkozóját a FINE szakcsoport szervezte 

február 12-14. között Budapesten az Országos Atomenergia Hivatal székhelyén. Az 

elnökségből többen is részt vettek, mint résztvevők, és egyben a rendezvény szervezői. A 

program során szakmai látogatást tettek a Paksi Atomerőműben. A rendezvény zárásaként a 

résztvevőket vendégül látták, majd vasárnap egy rövid városnézést szerveztek nekik. 

Az év második Core Committee Meeting-jét Madridban szervezték, a FINE szakcsoportot 

Méhész Fanni képviselte. Az év utolsó CCM megbeszélésére októberben, Krakkóban került 

sor, ahol Nagy Péter képviselte a szakcsoportot. 

A FINE szakcsoport osztrák testvérszervezete, fennállásának 10. éves évfordulóját ünnepelte, 

melynek kapcsán 2016-ban egy hat fős küldöttséggel meglátogatták a Paksi Atomerőművet. A 

koordinálást, szervezést a FINE szakcsoport segítette és vettek részt a közös programon. 

A WiN szakcsoport részt vett a WiN Global szervezésében, 2016. március 16-án tartott 

WiN Global Igazgatósága és Végreható Bizottsága ülésén, amelyen Kissné G. Ludmilla 

igazgatósági tag vett részt. 

A WiN éves, 24. konferenciájára 2016. november 20-23 között került sor. A nemzetközi 

WiN Global szervezetnek a WiN Magyarország is tagja. A konferencián a szakcsoportot Szabó 

Ágota elnök képviselte. A konferencián az alábbi programok szerepeltek: 

 WiN Global, ill. WiN Europe Elnökségi és Igazgatósági ülés 

 WiN Global közgyűlés, ahol többek között „Országos beszámolók” hangzottak el az 

elmúlt periódus tevékenységeiről, rendezvényeiről. 

Itt kapott Kissné G. Ludmilla alelnök elismerést eddigi munkájáért a leköszönő WiN Global 

elnöktől, valamint felkérést kapott Szabó Ágota a WiN Europe kommunikációs munkájának 

koordinálására. 

A WiN Europe igazgatósági tagja, Kissné G. Ludmilla a szervezet Kommunikációs 

Bizottságban is vállalt feladatokat (http//www.win-europe.org). A WiN Europe alapgondolata, 

hogy Európában mindenkor a fokozott biztonságra való törekvés szempontjai érvényesüljenek. 

A szervezet a költség-takarékosság jegyében többször telefonkonferenciát tartott, amelyen 

Kissné G. Ludmilla is részt vett. 

A Biztonsági és Megbízhatósági szakcsoport több nemzetközi szakmai rendezvényen is részt 

vett 2016-ban:  

 2016. február 28 - március 3. között két szakcsoport tag vett részt a NUGENIA-

CESAM projekt munkaülésén Alkmaar-ban, ahol az ASTEC súlyos baleseti kód 

fejlesztési irányait tárgyalták. 

 A szakcsoport egy tagja 2016. március 21-25. között részt vett a „Nuclear Power Plants 

- Risk Monitors” WANO konferencián, ahol a kockázatmonitor erőművi 

felhasználásáról esett szó. 

file:///C:/Users/B6238/AppData/Local/Microsoft/a4253/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/82XX7U0B/http/www.win-europe.org
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 Szakcsoport két tagja 2016. június 6-7. között részt vett Lyonban a francia EDF 

vállalatcsoport és az amerikai EPRI kutatóintézet szakértői megbeszélésén külső 

események valószínűségi biztonsági elemzése témában. A rendezvényen előadást is 

tartottak a hazai eredményekről és a jelenlegi fejlesztésekről. 

 Három tagjuk 2016. június 6-10. között részt vett Aix-en-Provence-ben a NUGENIA-

IVMR projekt munkaülésén, ahol előadást tartottak a CERES kísérleti berendezésről és 

az elvégzett kísérletek eredményeiről. 

 A szakcsoport négy tagja 2016. október 2-7. között részt vett a PSAM13 

világkonferencián Szöulban, ahol előadást tartottak a pihentető medence valószínűségi 

biztonsági elemzésének továbbfejlesztéséről, a telephelyszintű kockázatelemzésről, a 

súlyos balesetek környezeti radiológiai következményeinek valószínűségi jellemzéséről 

és a kockázatmonitor erőművi felhasználásáról. Ez utóbbi előadást később 

beválasztották a konferencia legjobb 20 előadása közé. 

 A szakcsoport három tagja 2016. november 8-11. között részt vett Londonban a Risk 

Spectrum Users Group éves munkaülésén, ahol a kockázatelemző termékcsalád 

használatának tapasztalatairól és fejlesztési irányairól tájékozódtak. 

 Egy tagjuk 2016. október 26-28. között részt vett Brüsszelben a PSA alapú 

eseményelemzés szakértői megbeszélésen. 

 A szakcsoport egy tagja 2016. december 12-14. között részt vett Bécsben a NAÜ által 

koordinált műszaki értekezleten, ahol a Súlyos Baleseti Útmutatók verifikációját és 

validációját egyeztették. 

 A szakcsoport tagja 2016. december 14-16. között részt vett Bécsben a NAÜ által a 

több-blokkos valószínűségi biztonsági elemzés terén kezdeményezett műszaki 

megalapozó tevékenység indító értekezletén. 

Az Európai Nukleáris Társaság 2016-ban egyszer kért tájékoztatást az MNT tevékenységéről, a 

beszámoló az ENS_news internetes folyóiratban jelent meg (http://www.euronuclear.org/1-

information/bulletin.htm).  

Az Atomenergetika és Nukleáris Ipar Veteránjai Nemzetközi Szövetségének ülésén 13 ország 

29 delegáltja vett részt. A Társaság Szenior szakcsoportját két fő képviselte (Czibolya László és 

Krizbai Levente). A Szövetség, mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél delegált civil 

szervezet, tagjai részt vettek a NAÜ ünnepi közgyűlésén és a fenntartható fejlődésről szóló 

tudományos rendezvényen (2016. szeptember 27-28). Az ülés idején az orosz NAÜ képviselet 

fogadást adott abból az alkalomból, hogy felavatták Kurcsatov mellszobrát a képviselet 

épületében. A fogadáson a Szövetség kiemelkedő munkát végző tagjai kitüntetéseket vehettek 

át, köztük Krizbai Levente, aki a „Nukleáris területen végzett nemzetközi együttműködéséért 

érmet” kapott. A kitüntetéseket Sz. V. Kirijenko, a ROSZATOM vezérigazgatója adta át. 

Az Atomenergetika és Nukleáris Ipar Veteránjai Nemzetközi Szövetségének Végrehajtó 

Tanácsa 2016. november 27-29. között tartotta ülését Kozloduy-ban. Az ülésen beszámoló 

hangzott el a 2016 évi program teljesítéséről és meghatározták a 2017 évi munka fő irányait. 

Az üléshez szakmai kerekasztal rendezvény kapcsolódott, amelynek témája a WANO 

tevékenysége Ukrajnában, valamint az Ignalinai Atomerőmű leszerelése során keletkező 

hulladékok kezelése volt. Az ülésen a Társaságot a Szenior szakcsoport elnöke, Czibolya 

László képviselte.  

 

  

http://www.euronuclear.org/1-information/bulletin.htm
http://www.euronuclear.org/1-information/bulletin.htm
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3. Számviteli beszámoló 

 
A Magyar Nukleáris Társaság 2016. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely a 

mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. 

A mérleg legfontosabb adatai: 

mérlegfőösszeg  14 926 e Ft 

a saját tőke összege:  14 310 e Ft 

Az eredménykimutatás legfontosabb adatai: 

 

Közhasznú tevékenység bevételei: 16 164 eFt 

 

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 2016-ban tagdíjakból, 

adományozási szerződések alapján kapott támogatásokból, az SZJA 1%-ának visszatérítéséből, 

és az alaptevékenység bevételeiből származtak. 

Ezek összetétele az alábbiak szerint alakult: 

tagdíjak:       747 eFt 

támogatások:  11 235 eFt 

SZJA 1% visszatérítés:       200 eFt 

közhasznú tevékenység bevétele:    3 981 eFt 

egyéb bevétel:           1 eFt 

 

A támogatásokat különböző, az atomenergiához kötődő vállalkozások nyújtották adományozási 

szerződések útján. 

Közhasznú tevékenységből származó bevételek különféle közhasznúsági tevékenységgel 

összefüggő rendezvények - Nukleáris Szaktábor, Nukleáris Technikai Szimpózium - 

résztvevőinek részvételi díjaiból származik. 

Tagdíjból származó bevételek magánszemély tagok tagdíjbefizetéseiből származik. Egyéb 

bevétel folyószámla kamatból származik. 

 

Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai: 12 983 eFt 
 

Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai költséghelyenként. 

A Társaság közhasznú tevékenységét alapvetően a szakcsoportok keretein belül végzi. Ezek 

mellett felmerülnek még általános jellegű, működéssel kapcsolatos ráfordítások is.  
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A szervezet közhasznú tevékenységével kapcsolatban felmerült általános költségei és a 

szakcsoportok működési költségei az alábbiak szerint alakultak: 
 

Különféle szervezeti ráfordítások: 6.743 eFt 

MNT elnökségi ülés 35 eFt 

Szakmai díjak (Simonyi, Öveges, Fermi) 1.383 eFt 

Nukleáris Technikai Szimpózium 3.386 eFt 

MNT honlap 34 eFt 

Egyéb kiadások 192 eFt 

ENS tagdíj 607 eFt 

Reprezentáció 288 eFt 

MNT bankköltség 117 eFt 

Belföldi kiküldetés 143 eFt 

Könyvelés, adminisztráció 427 eFt 

posta ktg  42 e Ft 

ügyvédi ktg  89 e Ft 
  

FINE működési költségek: 3.504 eFt 

Sziget Fesztivál 640 eFt 

VOLT Fesztivál 656 eFt 

EFOTT Fesztivál 338 eFt 

Gastroblues Fesztivál 22 eFt 

Campus Fesztivál 86 eFt 

FINE szakmai hétvége 293 eFt 

FINE vacsora 175 eFt 

Branding 753 eFt 

CCM 530 eFt 

Arabelle konferencia 9 eFt 

FINE honlap 2 eFt 
  

WiN Szakcsoport működési költségek: 1.008 eFt 

WiN kiadványok 

Gastroblues Fesztivál 

27 eFt 

34 eFt 

WiN Global részvétel 132 eFt 

honlap 150 eFt 

WiN közgyűlés/vacsora 35 eFt 

WiN szakmai hétvége/továbbképzés 482 eFt 

Víz, Zene, Virág Fesztivál 148 eFt 

 

Tanári szakcsoport működési költségek: 1.262eFt 

Nukleáris szaktábor 1.131eFt 

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 131 eFt 
  

Környezetvédelmi Szakcsoport  0 eFt  
  

Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport 0 eFt 
  

Fúziós Szakcsoport működési költségek: 467 eFt 

Közgyűlés/vacsora 132 eFt 

Sziget Fesztivál 335 eFt 
  

Szenior Szakcsoport 0 eFt 
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Induló tőke:   437  437   0 

Tőkeváltozás:   13 441  10 692  -2 749 

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:               -2 749     3 181  5 930 

 

Tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása: 

Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele: 16 164 e Ft 

Tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordításai 12 983 e Ft 

Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye:   3 181 e Ft 

 
Költségvetési támogatás és az SZJA 1% felhasználása: 

A Magyar Nukleáris Társaság 2016.évben költségvetési támogatást nem kapott. 

Az SZJA 1% visszatérítés 2016-ban 200 eFt volt, amelyet a társaság cél szerinti 

tevékenységére teljes egészében felhasznált. 

 

4. A vagyonfelhasználás alakulása eFt 

2015. év 2016. év változás 

A saját tőke : 11 129 14 310      3 181 
 
 
 

 
A saját tőke 3 231e Ft-tal nőtt. 

A változás oka: a tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség. 

 
5. Célszerinti juttatások: 

A Magyar Nukleáris Társaság 2016. évben az alábbiak szerint nyújtott cél szerinti juttatást: 

Öveges József szakmai díj nyertesének (2 fő megosztva) 300 e Ft 

Simonyi Károly szakmai díj nyertesének 300 e Ft 

Fermi Fiatal Kutatói díj nyerteseinek 300 e Ft 

 
6. A támogatási program keretében kapott végleges jelleggel felhasználható összegek: 

Támogatási program keretében kapott, végleges jelleggel felhasználható támogatások összege 

tárgyévben: 11 235 e Ft 

A társaság a támogatásokat az atomenergiához kötődő gazdasági társaságoktól kapta 

adományozási szerződések alapján, elszámolási kötelezettség nélkül. 

A támogatások célja: a társaság közhasznú tevékenységének segítése. 

A társaság a kapott támogatásokat közhasznú tevékenységéhez tárgyévben felhasználta. 

 

7. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatások 

A Társaság a támogatási program keretében visszatérítendő támogatást nem kapott. 

Tárgyévben a közhasznú szervezet a 6. pontban felsoroltakon kívül nem részesült 

támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől. 
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8. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: 

A. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás: Előző év Tárgyév 

 0 0 

9. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók eFt 

Alapadatok 

 Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 12 636 16 164 

 

ebből: 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg 

74 200 

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

  

   

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 12 562 15 964 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 385 12 983 

I.  ebből személyi jellegű ráfordítás 3 858 3 793 

J.  Közhasznú tevékenység ráfordítása 15 385 12 983 

K. Adózott eredmény -2 749 3 181 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

22 32 

 
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem 

 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem 
 

 

Budapest, 2017. május 16. 
 
 
 
 
 

Ördögh Miklós Gábor 
elnök 


