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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság Elnökség 2011. évi 1. üléséről

Az elnökségi ülés időpontja: 2011. január 13., 15:00
Az elnökségi ülés helye: ELTE TTK Északi épület  4. em. 52.
Jelen vannak: 

Elnökség tagjai (8 fő, az elnökség határozatképes)
Felügyelő bizottság tagjai,
Szakcsoportok vezetői, képviselői

az 1. melléklet jelenléti ívnek megfelelően szerint.

Holló Előd elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az Elnökség ülését megállapítva, 
hogy az Elnökség határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat, majd megadta a szót 
napirend előtti bejelentések megtételére.

Napirend előtti kérdések:

a) FINE szakcsoport tisztújítás 
A FINE új vezetőséget választott, melynek összetétele:
Elnök: Csajbók Viktória
Alelnök: Kocsis György, Náfrádi Gábor
Titkár: Kósa Péter, Obreczán Vincze

A vezetőség tagja ezen felül az egyre erősebb debreceni csoport egy képviselője.
Hanti Ágota az FB nevében beszámolt arról, hogy a szakcsoport tisztújítás nem mindenben 
felelt meg az MNT alapszabályának, az e-mailen történő ajánlás és szavazás gyakorlata nem 
felelt meg a korábbi tisztújítások gyakorlatának, aminek következtében a képviseletben 
jelentős területi egyenlőtlenség alakult ki.
Pázmándi Tamás, valamint az FB jelenlévő tagjai a felvetések ellenére elfogadni javasolják az 
új elnökséget, a régi vezetőség feladatául szabva az újoncok segítését a felmerült problémák 
kezelésében.

Határozat :
Az Elnökség ellenszavazat, tartózkodás nélkül jóváhagyta a FINE tisztújítás eredményét 
azzal, hogy a területi egyenlőtlenségeket (Paks, Debrecen) kezelni kell. Az Elnökség 
javasolja, hogy a FINE előző vezetői segítsék ebben az új vezetőséget, továbbá vegyenek
részt a 2010 évi tevékenységről szóló beszámoló elkészítésében.

b ) FÚZIÓS szakcsoport tisztújítás
A Fúziós szakcsoport új vezetőséget választott, melynek összetétele:
Elnök: Pokol Gergő
Titkár: Papp Gergely

Az új elnök a szakcsoport tagjainak összefogását az eddigieknél sokkal aktívabban kívánja 
szervezni. Az FB javaslata alapján:
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Határozat:
Az Elnökség ellenszavazat, tartózkodás nélkül jóváhagyta a FÚZIÓS szakcsoport 
tisztújításának eredményét azzal, hogy felhívja az új vezetőség figyelmét az alapszabály 
szerinti működésre. Az Elnökség javasolja, hogy a szakcsoport előző vezetői vegyenek részt 
a 2010 évi tevékenységről szóló beszámoló elkészítésében.

Holló Előd megköszönte a napirend előtti bejelentéseket és javasolta, hogy a továbbiakban az 
előzetes napirendi pontok mentén haladjon az elnökségi ülés. Ez a jelenlevők egyöntetűen 
támogatták.

Előzetesen tervezett napirendi pontok:
1) 2010. évi tevékenységünk
- jelentősebb események
- költséggazdálkodás

2) 2011. évi tevékenységünk
- főbb programok
- költségbecslés

3)Egyebek

1.1.Napirendi pont – 2010. évi tevékenység

Cél: adott területre vonatkozó újszerű vagy jelentősebb események felsorolása.
Részletes beszámolók és áttekintésük a következő elnökségi ülésen, a májusi Közgyűlés 
előtt.

A beszámolóban is megemlítendő központi rendezvények:

- PIME’2010 – sikeres szervezés
- Májusi Közgyűlés – Gadó János ea.
- ENS NEWS – folyamatos híradás
- ENS – részvétel közgyűléseken
- Ünnepi Közgyűlés, Díjazások – sikeres szervezés, kivéve: Fermi díj
- Nukleáris Technikai Szimpózium – Cserháti A.: tanulságok

Cserháti András beszámolt a Szimpóziumról:
Tények:

 51 + 3 díjazotti előadás hangzott el, 
 3 hosszabb előadás sorozat a teljesítmény növelés, új blokk és leszerelés 

témakörökben
 Az előadások hozzáférhetőségéről Elnökségi döntés szükséges,
 6 cikket adtak le az előadásokkal együtt
 Kerekasztal beszélgetés (újítás) sikeresnek bizonyult,
 mintegy 150 jelentkező ( 70 elektronikus regisztrációval)
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 Absztrakt füzet sikeresen és időben elkészült,
 Előző évi előadások CD-je időben elkészült (Petőfi Gábor, Neubauer István)
 ISBN igénylés és MMK akkreditáció nem valósult meg időben.

Tanulságok a teljesség igénye nélkül: 
 Előre fel kell kérni egy-egy szekciónyi előadást szervezni képes kollégákat,
 Absztraktok leadását 2 héttel még korábbra kell tenni,
 Kedvezményes fizetést bővíteni (akár egészen a 0 Ft.-ig)
 Díjazotti előadásokat kihangsúlyozni

A jövő kérdései:
 Atommag Éve megjelenése a Szimpóziumon,
 Nemzetköziesítés?
 On-line webes video közvetítés?
 Előadások elhelyezése a webre, idei helyszínt mielőbb megtalálni, angolosítás 

kérdését meggondolni.
Holló Előd kiegészítője: Pozitív visszhangja van a Szimpóziumnak, Jelentős részvétel, 
ezen belül jelentős paksi létszám (ami a paksi előadások nagy számával is 
magyarázható).

Határozat:
Az Elnökség ellenszavazat, tartózkodás nélkül jóváhagyta az idei Szimpózium 
időpontját. Ennek megfelelően a X. Nukleáris Technikai Szimpóziumot 2011. 
december 1-2.-án rendezzük. Az előadások elérhetőségét 3 szinten valósítjuk meg: 
- Az absztraktokat a Szimpózium honlapján megjelentetjük, 
- a publicitást a beadott cikkek felhasználásával a NUKLEON-ban biztosítjuk az 

újság szerkesztési elveinek megfelelően, 
- Az előadásokat a résztvevők számára jelszavas védelemmel tesszük elérhetővé a 

Szimpózium honlapján

Cserháti András az elnök kérdésére válaszolva vállalta a 2011. évi szervezést. Előzetes 
helyszín MVM székház, Budapest, amelyről (és alternatív helyszínekről) még 
tárgyalásokat kell folytatni.

A beszámolóban is megemlítendő szakcsoport szintű történések

- Szokásos aktivitás, program – tervek szerint zajlottak,

- WiN-Europe megalakulása, csatlakozásunk – Kissné L.: helyzetkép
Kissné Ludmilla beszámolt a WinEurope megalakulásáról. 2010 októberében 
Budapesten volt az alakulást előkészítő ülés, melyen a magyar fél ”executive” tagként 
részt vett. A WinEurope hivatalosan 2011 februárjában a PIME konferencián alakul 
meg. 
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- Senior szakcsoport megalakulása – Maróthy L.: célok, új tagok
Maróthy László az alábbi információkkal szolgált az MNT Senior szakcsoporttal 
kapcsolatban:
1) Orosz kezdeményezésre megalakult „Az atomenergetika és atomipar veterán
szakembereinek szövetsége” szervezet, melynek alapító konferenciája 2010.09.10-én 
volt Moszkvában. Elnöke Jurij Szarajev, a ROSZENERGOATOM 
vezérigazgatóhelyettese. A kezdeményező az orosz fél volt. A szervezet bejegyzésével 
kapcsolatos kérelmet az orosz fél benyújtotta az illetékes orosz cégbírósághoz, és 
decemberre várta annak jóváhagyását.
2) A szövetségnek jelenleg nyolc (négy orosz és egy-egy szlovák, ukrán, finn valamint 
francia) tagszervezet tagja van.
3) A PA Zrt. egy megfigyelővel képviseltette magát az eddigi rendezvényeken, és 
bejelentette csatlakozási szándékát.
4) A szervezet alapszabálya rögzíti a szervezet legfontosabb céljait, melyek alapvetően 
az atomenergetika reneszánszának támogatása minden olyan eszközzel, amelyek 
elvárhatóak az atomenergetika veteránjainak tapasztalataiból adódóan.
5) A magyar fél belépése a szövetségbe kizárólag egy cégbíróság által bejegyzett 
szervezettel történhet meg. A PA Zrt. javaslata alapján (a szlovák és a finn példát 
követve) felmerült az MNT-n keresztül történő belépés gondolata.
6) Amennyiben az MNT Elnöksége az elgondolással egyetért, úgy célszerű volna az 
MNT senior csoportját létrehozni, amely majd képviselné a magyar felet a 
szövetségben.  
7) A senior csoport kiemelt célkitűzései:

 Az atomenergetika társadalmi elfogadottságának segítése.
 Szakértői vélemények, előterjesztések előkészítése.
 Információs tevékenység (cikkek és kiadványok írása és szerkesztése).
 Rendezvények szervezése.
 Nemzetközi kapcsolattartás.

8) A következő (második) elnökségi ülés 2011.01.26 és 28 között lesz Helsinkiben. Az 
ezt követő (harmadik) Ukrajnában, míg a negyedik Magyarországon lenne, 
természetesen belépésünk esetén.
9) A Senior szakcsoport működési szabályaira, illetve a csatlakozáshoz szükséges 
meghatalmazásra és a csatlakozási kérelmünkre vonatkozó tervezeteket Bencze Imre 
készíti el. 

Határozat:
Az Elnökség ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiakat:
a) Az MNT keretein belül megalakul egy a magyar nukleáris technika rangidős 

szakembereit tömörítő SENIOR szakcsoport,
b) Az Elnökség felhatalmazza Maróthy Lászlót, hogy az MNT Senior szakcsoport 

nevében ”Az atomenergetika és atomipar veterán szakembereinek szövetsége” 
nevű nemzetközi szervezetbe való belépésról tárgyalásokat folytasson.

c) Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Senior szakcsoport a nevezett Szövetségbe 
tagként belépjen.
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A SENIOR szakcsoport megalakulásához kapcsolódva felvetődött egy a SENIOR-ok 
által összeállítható kiadvány gondolata a ”Nukleáris Hőskor”-ról. Ilyen kiadvány a 
VVER üzemeltető országok közül többen is készült, megörökítve a nukleáris 
technológia elsajátítása, használata során keletkezett tapasztalatokat, érdekességeket. 
Az Elnökség fontosnak tartja egy ilyen - akár könyv alakban is megjelentethető -
mű elkészültét. Támogatja és felkéri a Senior szakcsoportot egy ilyen munka 
felmérésére, koordinálására.

NUKLEON – rendszeres megjelenés

Radnóti Katalin röviden beszámolt a NUKLEON elmúlt évéről.
4 megjelent szám, több oktatással összefüggő és pl. 1 történeti jellegű cikk (Stenger 
Vilmos) megjelentetése, a korábbi évek szerkesztői gyakorlatából kialakult 
szerkesztőségi módszer jellemezte a 2010-es évet.

Az oktatással összefüggő cikkekhez kapcsolódik, hogy az ENS Hírlevél oktatási tematikájú 
számához Holló Előd a témában jártas kollégáktól anyagot kér. Aszódi Attila 2011. január 
28.-ra ígért cikket a témában.

1.2.Napirendi pont – 2010. évi költséggazdálkodás 

Cél: globális tájékoztatás a bevételekről/költségekről
Holló Előd áttekintő jelleggel tájékoztatást adott az alábbi táblázatban összefoglalt, az MNT 
gazdálkodását jellemző pénzügyi adatokról.
Összefoglalóan megállapította, hogy a Társaság takarékosan gazdálkodott 2010-ben, a 
megtakarított összeg a 2011. évi feladatok elvégzése során használható fel.

2.1. Napirendi pont – 2011. évi tevékenység 

Cél: összeállítani az elnökség programját
ütemezni egyes „nagyrendezvényeket”

Elnökségi ülések
Január 13. ELTE TTK Napirend – 2011. év előkészítése
Április 21. NUBIKI Napirend – Közhasznúsági jelentés

Közgyűlés előkészítés
Május 19. ETV-ERŐTERV Napirend – Aktuális ügyek
Szeptember 22. OAH Napirend – Szimpózium, Kuratóriumok
November 10. Paks Napirend – Díjak helyzete, NTSZ, Atommag éve

Közgyűlések
Május 19. ETV-ERŐTERV Program – határozatok
Szakmai előadás témájára a következő javaslatok hangzottak el: ”Kémia éve”, ”Atommag 
éve”, ”MNT 20 éve”

December 2. MVM Program – díjátadások
– előadások
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„Nagyrendezvények”
Atommag Centenáriumi Éve – Sükösd Cs.

(kuratórium, program, stb.)
Sükösd Csaba beszámolt az előkészületekről és a várható programokról:
Iskolák számra meghírdettük a pályázatot (Pálinkás József fővédnökségével).
A Kémia éve miatt vegyészekkel egyeztetést követően az MTA-n lesz egy előadás sorozat, 
melyen 2011 május 4.-én ad elő Sükösd Csaba, vagy az MTA Fizikai Osztály valamely 
munkatársa.
Az Atommag éve pályázathoz Kuratórium felállítására van szükség, mely kuratórium 
feladata az év folyamán az iskolákba ellátogatni, év végén az értékelést elvégezni. A 
Kuratórium összetételére az alábbijavaslat született: 

- Aszódi Attila,
- Csom Gyula
- Cibolya László
- Elter József,
- Koblinger László
- Mester András
- Pázmándi Tamás
- Radnóti Katalin
- Raitsch Péter
- Rósa Gábor
- Újvári Sándor

A díjak (500e, 300e, 200e Ft értékben az iskoláknak) mintegy 2,5 millió Ft-ot jelentenek, 
a rajzpályázat (3 kategóriában) mintegy 500e Ft-ot, a weblap költsége 20e Ft, a 
zárórendezvény nem több, mint 500e Ft. Ez utóbbit azonban tarthatjuk az Ünnepi 
Közgyűléssel együtt is.
A rendezvénysorozat nemzetközi visszhangja (ENS) nagyon pozitív

Nukleáris Technikai Szimpózium – Cserháti A.
(szervezés, időpont, stb.)

WiN Europe – Kissné L.
(hazai rendezvények)

Szakcsoportok feladatainak mérföldkövei
Január 31. – szempontok a beszámolókhoz
Február 28. – 2010. évi beszámolók (KH jelentés, NCA beszámoló)
Február 28. – 2011. évi programterv
Március 31. – vezetőségek mandátuma?

Egyebek
ENS rendezvények – központi keret: 2 út
(Pázmándi Tamás és Silye Judit vesz részt a nemzetközi kapcsolattartásban)
Csernobil 25. évford. – kommunikáció 
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Általános vélemény volt Aszódi Attila felvetése nyomán, hogy nincs szükség aktív 
részvételre. Ellenben érdemes körüljárni annak a kérdését, hogy az Aszódi-Szathmáry 
szerzőpáros Csernobil tematikájú könyvét esetleg kiadjuk angolul. (Fordítás,lektorálás 
ügyben Neubauer István teszi meg az első lépéseket)
Holló Előd szerint az MNT tudná támogatni egy ilyen könyvnek a megjelenését.
Könyv hőskorról – Senior Szakcsoport (lásd a korábbiaknál...)

MNT honlap frissítés aktuális feladatai

1. Tisztségviselők adatainak feltöltése
- fényképek (Mester A. (új), Dunai D., Vajda N., Kristó R.)
- információk (Elter J., Radnóti K., Kósa P. (új), Újvári S.)

2. 2010. 12. 03. – Ünnepi Közgyűlés jkv. feltöltése – Neubauer I.
3. Nukleáris Technikai Szimpózium – kiírást levenni – Szántó P.

– helyette: rövid beszámolót írni – Cserháti A.
4. Honlap-kapcsolati linkeket (Kapcsolat-hoz) feltenni – Szántó P.

- FINE
- WiN
- Atommag Centenárium Éve

5. HÍREK – MNT éves programját feltenni – Holló E.

2.2. Napirendi pont – 2011. évi költségbecslés 

Cél: érzékelni a kiadásaink és bevételeink szerkezetét
Holló Előd kéri a szakcsoportok vezetőit, hogy a szponzorációk végleges összegéig óvatosan 
tervezzenek. Tájékoztatójában megemlítette, hogy a potenciális támogatókkal jelenleg folynak 
az egyeztetések, a támogatások összege remélhetőleg a tervezett programok költségeinek 
fedezetét 2011-ben is biztosítani fogják.

A Nukleáris Szaktábor megszervezését mindentől függetlenül meg kell kezdeni.

Határozat:
Az Elnökség ellenszavazat, tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy a Nukleáris Szaktábor 
szervezése kezdődjék meg. Az Elnökség felkéri Mester Andrást, hogy az előkészületeket 
tegye meg a tábor költségvetésének pontosítása a Közgyűlésig várhatóan megtörténik. Az 
MNT 2011. évi költségvetését a májusi Közgyűlés fogja jóváhagyni.
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EGYEBEK:

a) Aszódi Attila jelezte, hogy az Oktatóreaktor 40 éves 
évfordulójához kapcsolódóan lesznek rendezvének a BME-n, 
meky csak részvételt igényel a források már rendelkezésre állnak.

b) Prágában májusban NESS Konferencia lesz (oktatási tematika).

Holló Előd az Elnökségi végén megköszönte az aktív részvételt és berekesztette az ülést.
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