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1. 2010. gazdasági helyzetünk (Holló Előd)
Holló Előd tájékoztatta az Elnökséget a gazdasági helyzetünkről. Már a jelenlegi állás szerint is enyhe
többlettel zárjuk az évet a hátralevő programok költségvetésének tartása esetén, azonban a még várható
támogatások és bevételek miatt bizonyos, hogy az évet pozitív szaldóval zárjuk. Az eddigi
programoknál sikerült a tervezett költségvetésen belül maradni, ez igaz a bevételek terén a
várakozásoktól elmaradó Nukleáris Szaktábor esetében is, mivel a költségeket a bevételek
csökkenésével hasonló mértékben sikerült visszafognunk.
A támogatások ügyében folytatott tárgyalások sikeres mivoltában Elter József és Cserháti András
kiemelkedő szerepet játszott, amiért az Elnökség nevében Holló Előd elnök külön köszönetet mondott.
Az elnök felhívta a szakcsoport vezetők figyelmét a reprezentációs költségek szigorú keretek között
tartására, és az elnökség közreműködését kérte a díjaink odaítélésére felvetődött alapítványi formára
vonatkozó jogi és gazdasági jellegű információk beszerzésében.
WIN képviselői segítséget kértek a képregény jelentősen növekedő nyomdaköltségeinek
csökkentésében.
2. A Szimpózium előkészítése
Cserháti András beszámolt az előkészületekről. A tervezett időpont és helyszín: 2010. december 2-3.
Paks. A helyszíntárgyalások (Erzsébet Szálló) jól állnak. Feladat az előző évi előadások kiadása (Petőfi
Gábor segítségét kérjük ehhez), a honlap aktualizálása (Szántó Péter segítségével az elnökségi tagok
véleményei alapján), párhuzamos szekciók számának átgondolása. A szimpóziumot október közepén
tervezzük meghirdetni.
A korábban felmerült karikatúra kiállítás jelentős mértékben a költségek a függvénye, Hadnagy Lajos
ezért részletes árajánlatot kér róla, a döntést az elnökség ezt követően hozza meg.
Támogatóinkat kértük, hogy ne csak anyagiakban járuljanak hozzá a Szimpózium sikeréhez.
Várhatóan értékes és érdekes előadásokkal is szerepel majd a szakértő gárdájuk. A Fenntartható
Fejlődés Platform megalakulásához kapcsolódóan a hazai K+F érdekében történő szervezett fellépést
elősegítendő várható egy közös előadás Gadó Jánostól és Holló Elődtől.

3. Ünnepi Közgyűlés előkészítése
Az Ünnepi Közgyűlést a Szimpózium folytatásaként rendezzük idén is annak második napjának
délutánján. A díjak, pályázatok elbírálásához a kuratóriumok munkájának felélesztésére van szükség.
A díjak, pályázatok kiírását követően a Kuratóriumok munkáját koordináló feladattal Aszódi Attila
felügyeli, technikai segítséget (a kuratóriumok részére, oklevelek elkészítésében,..) a titkár nyújt. A
kiírásokat a honlapon aktualizáljuk és tagjaink számára körlevélben is megküldjük. A pályázatok
beérkezésének határideje a Simonyi és Öveges díj esetében 2010. október 15., a Szilárd Leó díj, érem
és a Fermi díj esetében 2010. november 8.
4. Egyebek
Nukleáris Szaktábor:
Sikerrel lezajlott, Pázmándi Tamás rövid értékelést tartott, Mester András a későbbiekben részletesen
is beszámol. Hanti Ágota javaslata: célszerű lenne követni a résztvevők életútját. A javaslatra, valamit
a további észrevételekre (FINE szervezés célszerűsége, ú.n. gimnazista tagozat létrehozása, vagy tanári
szakcsoporton belüli kialakítása) a részletes beszámolónál térünk vissza.
Europian Nuclear Congress:
Tapogatózó felkérés érkezett az ENS közgyűlésen az ENC2013 budapesti megrendezésére. Elvben az
Elnökség lehetőnek tartja (6 igen, 1 tartózkodás), Pázmándi Tamást megbízza (6 igen, 1 tartózkodás)
az ENS ilyen irányú terveinek megismerésével,és hivatalos felkérés esetén a szervezés előkészítésével.
Új tagok felvétele:
A beérkezett jelentkezési lapok alapján az elnökség egyhangú döntésével tagjaink sorában üdvözöljük:
Horváthné Szűcs Mariannt, Máté Borbálát, Sas Zoltánt és Mikó Sándort.
NUKLEON:
Radnóti Katalin beszámolója alapján az idei 3. szám napokon belül elérhető lesz, a 4. szám jól áll,
azonban vannak cikkek, amiket többszöri átdolgozással tudunk csak leközölni. Nehézségként jelezte az
egyes számok nyomdai előkészítését és a cikkek munkaigényes tördelését.
Atommag éve:
Holló Előd koncepció tervet kér október 20.-ig az MNT 2011. évi ez irányú programjairól (felelős:
Sükösd Csaba, költségvonzatot a jövő évi költségvetésben tervezzük), melyet az MNT honlapján is
közzéteszünk.
WIN Europe:
A jogi személyiséggel rendelkező WIN Europe október 2.-án Budapesten tartja alakuló ülését. Az
elnökség üdvözli a szervezet megalakulását, az MNT WIN szakcsoportján keresztül abban, mint
alapító tag kíván részt venni. Az alapító okirat aláírása (kötelezettségvállalás) előtt azonban szükséges
annak jogi és gazdasági áttekintése. Az elnökség felkéri Silye Juditot a dokumentum áttekintésére,
illetve Hanti Ágota vállalta, hogy a szerződést nemzetközi jogásszal véleményezteti.
Internetes vitafórum:
Egy internetes vitafórumon való részvételre érkezett felkérés, melynek vitaindítója jelentős tárgyi
tévedéseket tartalmazott. Pázmándi Tamás az Elnök felkérésére írt egy válasz cikket, melyet
véleményezésre, kiegészítésre, végleges formára hozásra átküld a FINE elnökének, majd a végleges
változatot megküldi a felkérő szervezetnek.

NICE:
A PIME programbizottságaként működő szervezet kifejezte igényét, hogy Magyarország
képviseletében az MNT egy képviselővel vegyen részt a munkájában. Az elnökség felkérte Pázmándi
Tamás, hogy további információkat szerezzen be, amelyek alapján eldönthető az illetékességünk,
illetve az, hogy az MNT számára a részvétel mennyiben célszerű.
MNT Honlap:
Több jel utal arra, hogy a honlap karbantartás, fejlesztés egyre fontosabbá válik. Ennek megfelelően a
megnövekedett feladat miatt szükséges a honlap kezelést jelenleg végző Szántó Péter mellé támogatást
biztosítani, vagy külső vállalkozót bevonni. Az Elnökség tagjai közreműködnek a támogató személy,
ill. számla és szerződőképes vállalkozó felkutatásában a feladat 2011-től való ellátására.
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