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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2019. január 18-i elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2019. január 18., péntek, 14.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne:  MTA EK, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33. 

19. épület, fsz. Tanácsterem 
 

Az ülésen részt vettek: Anda Gábor, Boguszlavszkij Gergely, Buránszky István, Cserháti András, Czibolya László, 

Fábián Margit, Fülöp Zsolt, Honti Gabriella, Kovács Gábor, Mester András, Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás, 

Pék Eleonóra, Radnóti Katalin, Siklóssy Tamás, Szieberth Máté, Vécsi István Áron, Yamaji Bogdán 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 

1. Az új elnökség bemutatkozása, tájékoztatás a vezetés átvételének technikai részleteiről 

 

Az ülés megnyitását követően az elnökség megállapította, hogy a tisztújítás során leadott bemutatkozás 

és korábbi személyes kapcsolatok alapján ismerik egymást, így egyedül Boguszlavszkij Gergely, a FINE 

titkára mutatkozott be. 

 

A vezetés átvételének technikai részleteiről Vécsi Áron tájékoztatta a jelenlévőket 

- Dologi és digitális eszközök 

Fábián Margittól, illetve Ördögh Miklóstól átkerültek a Társaság dologi és digitális tárgyai, 

dokumentumai Vécsi Áronhoz. Ezen eszközök a KFKI telephelyen belül Vécsi Áron irodájában, az MTA 

EK 19. épület 2. emelet 217-es szobában lesznek tárolva.  

- Alapszabály módosítása 

A Tisztújító Közgyűlés 2018. 05. 15-én ugyan megszavazta az új elnökség összetételét, azonban az 

Alapszabály módosításáról nem történt szavazás. Emiatt az Alapszabályban az elnök személyének 

módosítása kérdéses lehet. Az Alapszabályt ezen felül két helyen is módosítani kellene a Ptk.-nak való 

megfelelés céljából: kizárás szabályai, és az ehhez kapcsolódó eljárás; a megismételt közgyűlés 

összehívásának szabálya. Az Elnökség egyhangúlag támogatta, hogy az Alapszabály módosítását 

kérvényezzük a Közgyűlés megkérdezése nélkül, hiszen abban olyan pontokon kívánunk módosítást 

eszközölni, amely törvényi előírásnak való megfelelés, illetve egy Közgyűlési döntés következménye. 

- Bankszámla hozzáférés 

A Társaság bankszámlájához meghatalmazás útján Vécsi Áron a továbbiakban teljes körűen hozzáfér. A 

Raifeissen banknál rögzített tulajdonosi és kapcsolati adatokat az új elnök cégbírósági bejegyzését 

követően fogjuk módosítani. Amíg ezen módosítás nem történt meg, Ördögh Miklós és Fábián Margit is 

rendelkezik hozzáféréssel a bankszámlához. 
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- Telefon átírás  

A Társaság által használt mobiltelefonszám jelenleg a Som System Kft. flottájába van bejegyezve. Ezt 

át kívánjuk vezetni az MNT tulajdonába. Az átírás folyamatban van Ördögh Miklós és Vécsi Áron 

dolgoznak vele. 

- nuklearis.hu domain átvétele 

Az Elnökségi levelezés átírása során kiderült, hogy a nuklearis.hu domain cím magántulajdonban van, 

amelyről Kármán Tamás szívesen lemond az MNT javára. Az átvételnek kötelező adminisztrációs 

költségei várhatók. Ezt követően az e-mail szabályokat saját hatáskörben fogjuk tudni változtatni. 

 

2. A 2018. évi Nukleáris Technikai Szimpózium értékelése  

 

Rövid értékelés hangzott el a szekszárdi helyszínen november végén megrendezett 17. Nukleáris 

Technikai Szimpóziumról. A részleteket Fábián Margit és Cserháti András ismertette. Az MNT kiemelt 

rendezvényét ez alkalommal is jelentős érdeklődés kísérte, mind a megtartott előadások, mind azok 

színvonala, mind a megjelent résztvevők számát tekintve (156 fő az első nap, 142 a második nap). A 

helyszín kiválasztása időigényes volt, hiszen sok lehetőség közül kellett választani, azonban az 

előzetesen támasztott igényeknek megfelelt. Vélhetően olcsóbb árajánlat érkezett be a jövőbeli 

együttműködés reményében. A november végi időpont bajos lehetett az egyetemista korosztály számára, 

de a viszonylag alacsony részvételi számuk a helyszínnek (Budapesttől való távolság) is betudható. A 

Szimpóziumot a jövőben is november végére igyekszünk szervezni. A szakmai program kialakításáért 

Nős Bálint volt a felelős, amely a Szimpózium színvonalának megfelelő volt. Pozitív értékelést kapott a 

nukleáris asztrofizika kerekasztalbeszélgetés és a programba ágyazott színházi előadás (Radioaktív – 

monodráma Mme Curie életéről). A rendezvény szakmai elszámolása ugyan még nem zárult le, de már 

előzetesen látható, hogy a bevétel meghaladta a költségeket.  

A Szimpózium lebonyolítását kisebb kritika is illette: az első nap délelőtti plenáris előadásai nem fértek 

bele az időkeretbe, ez két kellemetlenséget is generált. Egyrészt az egyik előadás átkerült egy másik 

idősávba, másrészt az azt követő szakmai blokk vezetőjének igen szigorúan kellett bánnia az előadók 

időkeretével, amely során tanúsított stílusát néhányan nehezményezték. Másrészt az első nap délelőtti és 

délutáni szakmai blokkok az utolsó pillanatban lettek megcserélve, amelyről az előadók csak e-mailben 

lettek értesítve. Ezt a jövőben telefonos tájékoztatás is ki kell egészítse. 

A 2019. évi Szimpózium Budapesten lesz megrendezve. Ennek előkészítését Honti Gabriella, Pék 

Eleonóra, Cserháti András, Vécsi Áron, Fábián Margit és szakcsoportonként 1-1 segítő fogják végezni. 

A helyszín kiválasztásánál speciális igény, hogy a környéken legyen parkolási lehetőség és 

tömegközlekedéssel is megközelíthető legyen. 

Felmerült az ötlet, hogy a Szimpózium mellék vagy előágaként legyen egy ingyenes, 

publikusnak/iskoláknak szánt kisebb rendezvény, amelyen könnyen emészthető storytelling módon 

tartott előadásokat hallgathat meg az érdeklődő. Ezen kísérő rendezvény ugyan emelhetné a Szimpózium 

ismertségét, de a szervezőket jobban leterhelné, így lehet célszerűbb volna egy független időpontban 

szervezni azt. A kérdés nyitott maradt. 

 

3. Szakcsoportok tájékoztatói a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszakról, a szakcsoport vezetők 

megbízásainak hatálya, várható közeli változások 

 

A szakcsoport vezetői beszámoltak az utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszakról. Az Atomenergiáról 

Mindenkinek konferencián mind a FINE, mind a fúziós szakcsoport képviseltette magát. FINE év záró 

vacsorát tartott, közeljövőben szakmai napot és a „The new fire” című film vetítését tervezik. Fúziós 

szakcsoport közgyűlést tartott januárban, illetve terveznek egy ösztöndíjat alapítani, amely célja, hogy 

külföldönön tevékenykedő szakemberek támogathassanak hazai fúziós egyetemi tanulmányokat folytató 

hallgatókat. Az ösztöndíj jogi és gazdasági megvalósíthatóságát a Felügyelő Bizottság megvizsgálja. 



Tisztújítások várhatók 2019 év elején a WIN-nél, év közben a Tanári szakcsoportnál és a 

Környezetvédelmi szakcsoportnál, utóbbi esetében jelentős reaktivizációra is szükség van. 2019 év végén 

a FINE és a Fúziós szakcsoport vezetősége újul meg.  

Ördögh Miklós kérte a szakcsoport vezetőket, hogy február közepéig küldjék el a 2018. évi 

beszámolókat, hogy elkezdhessék a KHJ előkészítését. 

 

4. Betöltetlen megbízatások (Nukleon főszerkesztő, könyvelő, ENS referens) helyzete, elnökségi 

munkamegosztás 

 

A Nukleon főszerkesztője Radnóti Katalin korábban már jelezte, hogy 2019. március után nem kívánja 

vállalni pozícióját. Cserháti András korábban felkereste Hadnagy Lajost, aki 2019. áprilistól tudná 

vállalni a Nukleon főszerkesztői pozícióját, azonban ennek megvalósítása kapcsán vannak még nyitott 

kérdések, amelyek tisztázása folyamatban van. 

A Társaság könyvelője jelezte, hogy a továbbiakban nem kívánja folytatni feladatát. 2018. decemberében 

új könyvelő keresése kezdődött. Jelölt van (Kóbor Izabella), akivel egyeztetés van folyamatban a 

díjazásáról, illetve a könyvelési feladat átvételéről. Tervek szerint a 2019. január 01. utáni pénzügyi 

feladatok könyvelését már ő látná el. A Társaság jelenlegi könyvelője munkáját a 2018-as év 

pénzügyeivel, illetve a KHJ leadásával zárná. 

A korábbi Elnökség tagjaként az ENS kapcsolattartója Somfai Barbara volt. Jelenleg az ENS irányából 

érkező leveleket továbbítja, de operatív munkát már nem kíván ellátni. Az új ENS kapcsolattartó 

személyére Szieberth Máté javasolta Yamaji Bogdán személyét. Az Elnökség egyhangúlag támogatta a 

javaslatot, Bogdán véleményét már nem ismertük meg, mivel az ülésről hamarabb kellet távoznia. Az 

ENS évelején szokott küldeni adategyeztető és tagdíjbekérő levelet, itt kell majd megadni az új 

kapcsolattartó elérhetőségét.  

 

5. Innovatív ötletek 

 

Cserháti András kért javaslatokat, hogy az MNT hogyan tudná erősíteni a külső kommunikációját. Két 

irány volt erős. Az egyik ismeretterjesztő előadások tartását szorgalmazta, a másik a közösségi média 

erősítésének lehetőségeit vizsgálta. Az előadások során felmerült, hogy az M5-ön futó Mindenki 

Akadémiája műsornak kellene küldeni egy előadás kínálatot, amelyek közül válogathatnának. Ezek a 

tématerület ötletek hangzottak el: Fúzió (Pokol Gergő); Orvosi alkalmazás (Pesznyák Csilla, Légrády 

Dávid); Sugárvédelem (Pázmándi Tamás); Innovatív technológiák (Szieberth Máté – 4. generációs 

reaktorok; Cserháti András – Small Modular Reactor; Paks2 – aktuális témát kell még találni, pl. földtani 

kutatás). A közösségi média fellendítésénél lehetőségek és kihívások merültek fel. Jól működő felületek 

üzemeltetéséhez dedikált személyek kellenek, akik legalább 2-3 egyedi hírt generálnak hetente, és a 

beérkező üzenetekre, kommentekre 24 órán belül mindig szakszerűen válaszolnak. 

 

6. GDPR Adatvédelmi szabályzat 

 

Az Elnökségnek korábban elküldött, Ördögh Miklós által előkészített GDPR Adatvédelmi szabályzat 

csomagot egyhangúlag elfogadta az Elnökség. 

 

7. Ukrán szakmai kirándulás 

 

Vécsi Áron tájékoztatta az Elnökséget az ukrán szakmai kirándulás állapotáról. A jelentkezés 

megkezdődött, amire legfeljebb 30 résztvevőt várnak. Az előzetes felmérés eredményeként reális cél a 

30 résztvevő. A túra gazdasági célja szerint nem kíván igénybe venni MNT támogatást. Ennek elérése 



okán a diák részvételi díjakat emelni kellett a korábbi Csernobil túrához képest, így a diákok 40.000 Ft-

ot fizetnek az 50.000 Ft normál díjhoz képest. 

 

8. MNT-ELFT-ESZI-Vak Bottyán Gimnázium együttműködés, tárgyaló delegáció 

 

A Szilárd Leó Fizikaverseny szervezéséért felelős Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumi 

elnöke Csajági Sándor korábban az ESZI-ben volt, most a Vak Bottyán Gimnázium igazgatója. A 

verseny hosszútávú jövőjének biztosítása céljából le kellene fektetni, hogy melyik szervezet miként vesz 

részt a rendezésben, illetve az elnyerhető pályázati összegek mire fordíthatók, hogyan kell elosztani. 

Ehhez egy MNT-ELFT-ESZI-BME NTI-Vak Bottyán Gimnázium közti együttműködést kívánunk kötni. 

A tárgyalások során az MNT-t Cserháti András, Sükösd Csaba és Vécsi Áron képviseli. 

 

9. Hazai nukleáris szervezetek, intézetek, szakmai közösségek, területek lefedettsége az MNT által 

 

Cserháti András felvetette, hogy vannak-e olyan területek az országban, ahol erősíteni kellene az MNT 

kapcsolatát az ott működő cégekkel, szervezetekkel. Három terület lett kiemelve: Miskolc, Debrecen és 

Pécs. Debrecenben Fülöp Zsolt, Pécset pedig Ördögh Miklós és Honti Gabriella vizsgálják meg a 

kapcsolati lehetőségeket. 

 

10. Új felvételek 

 

Az elmúlt elnökségi ülés óta 4 új belépési nyilatkozat érkezett (2 FINE, és 1-1 környezetvédelmi  illetve 

üzemviteli szakcsoportba). Az Elnökség jóváhagyta a kérelmeket azzal a megkötéssel, hogy a belépők 

kiegészítik nyilatkozatukat a GDPR-nak megfelelő új nyilatkozati részekkel. 

 

11. Egyebek 

 

- Kérdések – válaszok dokumentum 

Felmerült az igény egy gyakori kérdések és azok válaszaik dokumentum létrehozására. Cserháti András 

kért P1 és P2-től ilyet, ahonnan 20-30 kérdés-válasz páros érkezett. Ezek többsége használható, de 

vannak köztük olyan válaszok, amelyek nem elegendően részletesek. Kiindulásnak jók lehetnek egy saját 

kérdések – válaszok segédanyag előállításához. RHK jelenleg dolgozik ilyenen, ami várhatóan 1-2 

hónapon belül elkészül. 

- 2019. január 25. OECD NEA rendezvény 

Január 25-én Budapesten lesz egy tanácskozás, ahol az OECD NEA új kiadványát mutatják be, amelynek 

„Dekarbonizáció költségei: az atomenergia és megújulók magas arányával járó rendszerköltségek.” a 

címe. A rendezvényen Cserháti András, Pokol Gergő és Sükösd Csaba is részt vesznek. 

- Aszódi Attila távozásával kapcsolatos nyilatkozat 

Az elnökségi ülést megelőzően, a héten jelent meg a hír Aszódi Attila távozásáról. Felmerült a kérdés, 

hogy kell-e adjon ki az MNT nyilatkozatot az esetről, illetve annak nukleáris biztonságra való hatásáról, 

cáfolva egyes megjelent sajtóvéleményeket. Az MNT végül nem kommentálja az esetet. 

 

Cserháti András, elnök 

Vécsi István Áron, titkár 


