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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság Elnökség 2012. évi 2. üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2012. április 19. 1500
Az elnökségi ülés helye: ELTE Anyagfizikai Tanszék Északi épület 4. emeleti tanácsterem
Jelen vannak: Elnökség tagjai, Szakcsoportok vezetői, képviselői az 1. melléklet jelenléti ívnek
megfelelően.
Holló Előd elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az Elnökség ülését megállapítva, hogy az
Elnökség határozatképes.
A meghirdetett napirendi pontok az alábbiak voltak:
1. A 2011. évi közhasznúsági jelentés
2. A 2012. évi pénzügyi terv
3. Tisztújítás helyzete
Egyebek

1. Napirendi pont – A 2011. évi közhasznúsági jelentés
Holló Előd beszámolója:
A beszámolót minden elnökségi tag megkapta az Elnökségi ülést megelőzően. Írásban az Elnökség
tagjaitól kérdés nem érkezett, a Felügyelőbizottság észrevételeit a jelentésen átvezettük, ennek
megfelelően amennyiben az Elnökség elfogadja, úgy a közhasznúsági jelentést minden tagnak
elektronikus formába megküldjük, majd a Közgyűlést követően a törvényi előírásoknak megfelelően az
Közgyűlés által elfogadott formájában és tartalommal a Társaság honlapján nyilvánosságra hozzuk.
A Felügyelőbizottság vezetője az FB által kért javításokat, magyarázatokat követően a Közhasznúsági
jelentést a Közgyűlés elé terjeszthetőnek nyilvánította.
Szavazás: Az elnökség ellenszavat, tartózkodás nélkül megszavazta a Közhasznúsági jelentés
Közgyűlés elé terjesztését.

2. Napirendi pont – A 2012. évi pénzügyi terv
Holló Előd beszámolója:
A 2012. évi költségvetés a szakcsoportok éves tervein, valamint a teljesíthetőnek tartott bevételi terven
alapul. Tervezése során a kiegyensúlyozottság volt a fő szempont, ennek megfelelően a tevékenység
folytatásának elve és a válság miatt változó szponzorációs környezet miatt a kiadásokat szigorúan a
tervezett bevételek szintjéig terveztük be. A Költségvetés tervét szintén megkapták az elnökség tagjai.
Mester András: A Nukleáris Szaktábor költségeinek növekedése miatt 200 ezer Ft többlet kiadás
engedélyezését kérte.

Holló Előd: Ennek nincs akadálya, azonban mivel a költségek így meghaladják a bevételeinket kérem a
Felügyelőbizottság állásfoglalását a kérdésben.
FB nevében Hanti Ágota: A Társaság saját tartalékai terhére vállalhat többlet költségeket.
Szavazás: Az elnökség ellenszavat, tartózkodás nélkül megszavazta a Költség-Bevételi terv Mester
András javaslatával kiegészített változatának Közgyűlés elé terjesztését.

3. Napirendi pont – Tisztújítás helyzete
Pázmándi Tamás beszámolója (Sükösd Csaba jelölőbizottsági elnök külföldi elfoglaltsága miatt):
A jelölt lista egyre gyarapodik, végleges lista csak a jelölésre adott határidő 2012. április 30. után lesz a
jelöltekkel folytatott beszélgetések és a jelölés elfogadása után.
A jelenlegi állás:
tisztség:
jelölés:
jelölést vállalja:
elnök
8
1
alelnök
9
2
titkár
4
1
elnökségi tag
22
10 fölött
FB elnök
4
2
FB tag
8
2
Jelölésre a helyszínen is lesz lehetőség. A Jelölőbizottság elnöke kéri, hogy a honlapon és a levelező
listán jelenjen meg emlékeztető a jelölésről. Neubauer István ezt az emlékeztetőt kiküldi a levelező
listára és a tagnyilvántartás szerinti e-mail címekre is.

Egyebek:
a)

A közgyűlés szervezésével kapcsolatban változás következett be, mivel a résztvevők egyéb
elfoglaltságai miatt a Közgyűlés időpontja 2012. május 25 14:45 lesz. A részletes program
összeállítását követően a titkár elektronikus formában értesíti a tagságot a Közgyűlésről.
A választás miatt különösen fontos, hogy a szakcsoportok beszámolói ne haladják meg az 5-5
percet, így az elnöki, titkári, szakcsoport beszámolók, majd a közhasznúsági jelentés és a 2012-es
költségvetés elfogadása, valamint a két szakmai előadás mellett is hatékonyak tudunk maradni.
A szakmai előadások már bizonyosak:
Bajsz József: Energia és fenntarthatóság,
Koblinger László, Lengyel Zoltán, Silye Judit: Az EU nukleáris témájú irányelvei
b) A WIN beszámolt arról, hogy Kormány szervek találkozóra hívták, elsősorban azzal a céllal, hogy
képviselőnőket, alkalmazottakat műszaki információ ellássák. Az Elnökség örömmel vette
tudomásul a megkeresést. Az MNT közhasznú szervezetként a jövőben is pártállástól függetlenül
minden érdeklődőt egyformán szívesen lát el a nukleáris technika megértéséhez szükséges
információval.
c) Tagfelvételről határozott az Elnökség
A felvett személy: Tímár Péter, okleveles mérnök, UJEP Consulting Kft.
Holló Előd az Elnökségi ülés végén megköszönte az aktív részvételt és berekesztette az ülést.
Budapest, 2012. április 19.
Neubauer István
MNT titkár

