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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság 2013. évi 1. elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2013. január 15. 15 óra
Az elnökségi ülés helye: ELTE TTK északi tömb, IV. emelet 52-es terem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
1. Megnyitó
A házigazdák nevében Groma István tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Fizikai Intézet Igazgatója
köszöntötte az elnökséget.
Az ülés elején Hózer Zoltán elnök elmondta, hogy a leköszönő elnökség javaslatára hívták össze az új
és a leköszönő elnökség együttes ülését. A közös értekezlet lehetővé teszi a múlt év végén tartott MNT
szimpózium értékelését, valamint az új elnökség tevékenységének indítását megkönnyíti a
tapasztalatok közvetlen átadásával.
2.

A tiszteletbeli elnöki címről szóló oklevél ünnepélyes átadása Szatmáry Zoltán professzornak

Holló Előd leköszönő elnök átadta a tiszteletbeli elnöki oklevelet Szatmáry Zoltán professzornak. Az
oklevél átadásakor Holló Előd elmondta, hogy az MNT közgyűlés elsősorban alapító elnöki
tevékenységére való tekintettel választotta meg Szatmáry Zoltánt a társaság tiszteletbeli elnökének. A
megbízás határozatlan időre szól, a tiszteletbeli elnök az elnökség munkáját segíti, de szavazati joga
nincs. Szatmáry Zoltán megköszönte az oklevelet és jelezte, hogy ha ideje engedi, akkor szívesen részt
vesz az elnökségi üléseken.
3. A napirend elfogadása
Hózer Zoltán köszöntötte a megjelenteket, megköszönte a leköszönő elnökség munkáját és
megemlítette, hogy az új elnökségnek folytatnia kell a hagyományokat, de van lehetőség új ötletek
megvalósítására is. Az elnökség elfogadta a napirendi pontokat, új pont felvételére javaslat nem
érkezett.
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4. A 2012. évi Nukleáris Technikai Szimpózium tanulságai
Cserháti András írásos beszámolót készített a szimpóziumról, amelyet a megjelentek az ülés előtt
megkaptak. A szóbeli kiegészítésben Cserháti András elmondta, hogy a szimpózium mind szakmai,
mind szervezési szempontból sikeres volt. Az előkészítésben és a lebonyolításban sokan segítettek, de a
munka kb. 90%-a Cserháti Andrásra és Neubauer Istvánra hárult. Az előadások anyagaiból már több
cikk átkerült a Nukleon szerkesztőségébe. A következő szimpózium előkészítéséhez fontos lenne az
időpont mielőbbi kiválasztása, a potenciális helyszínek felmérése.
Holló Előd tájékoztatásul közölte, hogy még nem készült el a pénzügyi egyenleg, de körülbelül nullás
az eredmény. Hanti Ágota véleménye szerint kevesebb diák jött az időpont miatt és javasolta, hogy
azok a diákok, akiket cégek delegálnak a szimpóziumra, fizessenek teljes részvételi díjat.
Hózer Zoltán kérdésére válaszolva Cserháti András jelezte, hogy a szimpózium szervezésének
irányítását vállalja az idén is.
5. Tájékoztató az elnöki és titkári teendők átadásának helyzetéről (Hózer Z., Holló E., Somfai B.,
Neubauer I.)
Hózer Zoltán elmondta, hogy eddig részlegesen történt meg az átadás-átvétel az új és leköszönő
elnök/titkár/könyvelő között. Holló Előd egy részletes menetrendet terjesztett elő, amelynek
eredményeként a leköszönő elnök és titkár részletes (részben írásos) tájékoztatást ad a mindennapi
teendőkről, 2013. február végéig minden dokumentum átadásra kerül és megtörténik és pénzügyi
átadás-átvétel is.
A leköszönő elnökség Holló Előd vezetésével elkészíti a 2012-es közhasznúsági jelentést. Ehhez arra
van szükség, hogy a szakcsoportok vezetői a beszámolókat 2013. január 31-ig megküldjék Holló
Elődnek.
Az MNT alapszabály módosítását és a cégbírósági bejegyzést még Neubauer István leköszönő titkár
intézi.
A 2013. évi költségvetési terv előkészítését az új elnökség végzi. A szakcsoportok javaslatait legkésőbb
2013. február 28-ig kell elküldeni a titkárnak.
6. Az MNT elnökségi feladatainak áttekintése az eddigi tradícióknak megfelelően:


Nukleáris Technikai Szimpózium szervezése: Cserháti András továbbra is vállalja a szimpózium
szakmai és tartalmi szervezését, egyúttal jelezte, hogy a pénzügyekkel továbbra sem szeretne
foglalkozni.



NUKLEON működtetése: a főszerkesztő, Radnóti Katalin továbbra is vállalja a feladatot. Cserháti
András szerkesztőbizottsági ülést javasolt. Horváth Ákos felvetette, hogy bizonyos számokat ki
lehetne nyomtatni reprezentációs céllal. Sükösd Csaba szerint jó ötlet, hasonlóan kellene
megcsinálni, mint a Fizikai Szemlét, ajánlatokat kell kérni különböző helyekről. Mester András
szerint a fizikatanári ankétra össze lehetne szerkeszteni egy különszámot.



Nukleáris szaktábor szervezése: Mester András vállalja a szervezést továbbra is és kérte, hogy az új
elnökség anyagokkal, előadásokkal segítse a tábor programjának színvonalas lebonyolítását.
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Honlap kezelése: elsősorban a titkár feladata volt eddig, ez maradhat a jövőben is. Holló Előd
elmondta, hogy a honlap átalakítását a leköszönő elnökség is fontosnak tartotta, de úgy gondolták,
hogy ezt az új elnökségnek fogják javasolni, mint kiemelt feladatot. Az új honlap kialakításához
érdemes figyelembe venni a szakcsoportok honapjainak működését, esetleg az Eötvös Lóránd
Fizikai Társulat honlapját, illetve érdemes megkeresni azokat a szakembereket, akik ezeket
létrehozták, működtetik. Elhangzott, hogy a honlap működtetésében több hangsúlyt kell fektetni a
kommunikációra, az aktuális információk bemutatására.



MNT díjak odaítélésének szervezése: Az ülésen elhangzott, hogy a kuratóriumok nagyon jól végzik
munkájukat, de az elnökségnek érdemes lenne foglalkoznia azzal, hogy a kuratóriumok megbízása
mennyi időre szól. A Szilárd Leó díjat az elnökség ítéli oda. A Simonyi Károly emlékplakett
kuratóriumát Pokol Gergő, a Fermi díj kuratóriumát Török Szabina, az Öveges díj kuratóriumát
Sükösd Csaba vezeti. Neubauer István szerint minden díjból rendelkezésre áll még néhány példány,
az idén nem kell újakat készíttetni.



A hazai külső kommunikáció elsősorban a szűkebb elnökség (elnök, alelnökök, tikár) feladata, de a
közlemények kiadásakor meg kell kérdezni az elnökség véleményét is. Ezen a területen a
legfontosabb feladat az MNT támogatókkal történő egyeztetés.



A külföldi kommunikáció részben a szakcsoportokra, részben a titkárra és elnökre hárul (az
utóbbiakra elsősorban az ENS).



A szakcsoportokkal történő kapcsolattartással az elnökség nem bízott meg senkit a tagjai közül. Ezt
a tevékenységet az elnökség testületileg végzi, illetve a mindennapi teendőket a titkár és az elnök
intézi.



A pénzügyi nyilvántartást a könyvelő vezeti, az adminisztráció a titkár feladata, míg az általános
vezetés az elnöké.

7. 2013. évi munkaterv előkészítése
Négy elnökségi ülés szerepel az idei tervben. A januári ülés házigazdája az ELTE TTK volt, az áprilisi
ülést az MTA EK szervezi, a júniusi ülést Pakson tartják, az októberire pedig az OAH-ban kerül sor.
Az ülések napirendi pontjait az elnökség az ülésen egyeztette, a napirendek a mellékletben találhatóak.
Két MNT közgyűlés lesz az idén is. A májusi közgyűlésen kell elfogadni a 2012. évi közhasznúsági
jelentést és a 2013. évi költségvetést. A másik, ünnepélyes közgyűlés a szimpóziumhoz kapcsolódik,
ezen fogják átadni az MNT idei díjait.
8. Szakcsoportok tájékoztatói
Az elnökségi ülése végén a szakcsoportok beszámoltak az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.


A Fúziós Szakcsoport négy új taggal bővült közülük hárman most kérték felvételüket az MNT-be.
A három új tag felvételi kérelmét az elnökség elfogadta. A Fúziós Szakcsoport és a FINE közös
nyári programokat szervez. A szakcsoport tervezi, hogy az MNT honlapon ez eddigieknél
bővebben adnak tájékoztatást a tevékenységükről. Papp Gergely lemondott a titkári címről, kb. egy
hónap múlva terveznek új titkárt választani.
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 A Tanári Szakcsoport idén tervezi a nyári szaktábor megszervezését. A tagtoborzáshoz kérik az
elnökség közreműködését.
 A WIN Szakcsoportban 2013. január elején választást tartottak, melynek az eredménye a
következő.
Elnök:

Hanti Ágota

Elnökhelyettes (Bp.): dr. Radnóti Katalin
Elnökhelyettes (Paks): Kiss Zoltánné G. Ludmilla
Titkár:

Gyarmathy Katalin

A szavazás eredményét az MNT elnöksége tudomásul vette.
 A FINE szakcsoport január 25-re tervezi első rendezvényét, amelyre meghívták az elnökség
tagjait is.
 A Senior szakcsoport vezetésével elkészült a „Prométheusz magyar unokái” című könyv, amely
a nyomdában van és hamarosan megjelenik.
Hózer Zoltán az ülés végén megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.
Budapest, 2013. február 20.

Hózer Zoltán, elnök

Somfai Barbara, titkár
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1. melléklet

Az MNT elnökségi ülések 2013. évi feladatterve
Időpont,
helyszín

Feladatok, döntések



Jan. 15.
ELTE TTK 


Április
MTA EK

Június
Paks
Október
OAH

A 2012. évi NTSz tanulságai
Elnöki, titkári teendők átadása
Elnökségi feladatok áttekintése
2013. évi munkatervek

A közgyűlés előkészítése
 2012. évi Közhasznúsági Jelentés (KHJ)
 2013. évi költségvetés (KV)
Tájékoztatás a szaktábor előkészítéséről
Öveges díj meghirdetése

Előkészítő, végrehajtó
Cserháti A.
Somfai B.
Hózer Z.
Hózer Z.
Leköszönő Elnökség
Elnökség
Mester A.
Sükösd Cs.

Menetrend:
 szakcsoportok 2012. évi beszámolója 2013. I.31.
 szakcsoportok 2013. költségterve 2013. II. 28.
 2012. évi KHJ összeállítása és szétküldése az új
és a leköszönő elnökségnek:
2013. II. 28.
 2013. évi KV összeállítása és szétküldése az
elnökségnek:
2013. III. 31.
A tervezett nyári programok áttekintése
Díjak, pályázatok meghirdetése
NTSz előkészítése, a keretek pontosítása

Szakcsoport vezetők
Szakcsoport vezetők
Holló E. Neubauer I.

Tájékoztatás a WIN és FINE nyári rendezvényeiről
NTSz előkészítése
Ünnepi közgyűlés előkészítése

WIN és FINE
szakcsoport vezetői
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Hózer Z. Somfai B.
Szakcsoport vezetők
Hózer Z.
Cserháti A.

2. melléklet

Az MNT közgyűlések 2013. évi feladatterve
Időpont,
helyszín
Május

December

Feladatok, döntések






2012. évi közhasznúsági jelentés
szakcsoportok beszámolói
a Felügyelő Bizottság jelentése
2013. évi költségvetés terve
szakmai előadás

Ünnepi közgyűlés, díjak átadása





Szilárd Leó díj
Simonyi Károly Emlékplakett
Fermi Fiatal kutatói Szakmai Díj
Öveges József Díj
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Előkészítő, végrehajtó
Holló E.
Szakcsoport vezetők
FB
Hózer Z.
Hózer Z.
Somfai B.
Fúziós szakcsoport
Török Szabina
Sükösd Csaba
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