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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság 2014. évi 1. elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2014. január 29., 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

ELTE TTK, északi tömb 4. emelet 52-es terem,
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Az ülésen részt vettek: Radnóti Katalin, Czibolya László, Cserháti András, Szieberth Máté, Pokol Gergő,
Neubauer István, Vécsi István Áron, Ujvári Sándor, Silye Judit, Pázmándi Tamás, Vajda Nóra, Török Szabina,
Horváth Ákos, Kissné G. Ludmilla, Hózer Zoltán, Somfai Barbara

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. Az elmúlt elnökségi ülés óta három szakcsoportban választottak új vezetőket.
• FINE:
elnök – Vécsi Áron
alelnök – Lucsányi Dávid tikár – Horváth András
• Szenior: elnök – Czibolya László
titkár – Krizbai Levente
• Fúziós:
elnök – Pokol Gergő
titkár – Réfy Dániel Imre
Az elnökség a választások eredményeit tudomásul vette, az új vezetőket megerősített tisztségükben, a
leköszönt vezetőknek pedig megköszönte eddigi tevékenységüket.
2. A 2013. évi Nukleáris Technikai Szimpózium értékelése során elhangzott, hogy a 130 résztvevővel
és 50 előadással megrendezett szimpózium sikeres rendezvény volt, jó visszhangok érkeztek a
szervezésről, lebonyolításról. Az előadások elérhetőek a társaság honlapján. A szimpóziumon készített
videofelvételek szereplőivel egyeztetni kell a felvételek közzététele előtt. A részvételi díjak fedezték a
rendezvény költségeit. A 2014. évi szimpózium december elején Pakson kerül megrendezésre, a
főszervező továbbra is Cserháti András.
3. A paksi bővítésről született kormányzati döntés után az elnökség sajtóközleményt adott ki. Számos
sajtómegkeresés érkezett, az elnökség tagjai több TV és rádióműsorban nyilatkoztak a bővítés műszaki
kérdéseiről és számos újságírói kérdésre válaszoltak. Az új blokkokról cikk készül a NUKLEON
folyóiratban. Az elnökség kezdeményezi egy szakmai szeminárium megszervezését a paksi bővítés
műszaki-tudományos aspektusairól. A márciusra tervezett szemináriumra hazai szakembereket fognak
felkérni előadóknak.
4. Az elnökség foglalkozott a 2014. évi munkaterv előkészítésével. Ebben az évben még három
elnökségi ülést terveznek, ezek főbb napirendi pontjai az alábbiak:
• április: közgyűlés előkészítése, szaktábor (az ülés helyszíne: OAH),
• június: nyári programok, ünnepi közgyűlés és szimpózium előkészítése

•

október: díjak odaítélése, szimpózium.

Az MNT ebben az éven is két közgyűlést tart, ezek előzetes programja:
• május: éves beszámoló, meghívott előadó előadása (javasolt téma a paksi bővítés)
• december: díjak átadása az ünnepi közgyűlésen
5. A költségterv irányelveinek megvitatása során felmerült, hogy a társaság megtakarításai mellett is
szükség lesz szponzori támogatások. A tagdíjak emelését az elnökség nem tartja szükségesnek. Az
SzJA 1%-ából ebben az évben is meg kell próbálni minél többet begyűjteni. A nyári tábor kapcsán
figyelemmel kell kísérni, hogy lesz-e pályázati lehetőség a költségek fedezésére.
6. Az MNT 2013. évi tevékenységéről januárban – a szakcsoportok beszámolói alapján – egy összesítés
készült. Ennek alapján lehet véglegesíteni a közgyűlés elé kerülő beszámolót. A beszámoló
véglegesítéséhez március 15-ig kéri az elnökség a szakcsoportok javaslatait. A 2014. évi
munkaterveket, a várható költségek becslését ugyancsak március 15-ig kell elküldeni a társaság
elnökének és titkárának.
7. A szakcsoportvezetők választási rendjének újraszabályozásáról előkészítő vita zajlott le az ülésen.
Felmerült az elektronikus választás lehetősége. Az alapszabály módosítással kapcsolatban felmerült
jogi kérdéseknek Neubauer István néz utána, az elnökség a következő ülésen visszatér a kérdésre.
8. Az elnökség foglalkozott a kuratóriumok megbízásának aktualizálásával.
• A Fermi és az Öveges díjak kuratóriumi elnökeitől javaslatot kér az elnökség az új
kuratóriumok megbízásához a következő ülésre.
• A Simonyi kuratóriumot a Fúziós Szakcsoport elnöke, titkára, az MNT elnöke, valamint az
MNT elnökség 2 tagja alkotja .Az elnökség javasolta, hogy a két elnökségi tag az MNT két
alelnöke legyen.
9. Egyebek
• 5 új tag felvételét az elnökség megszavazta.
• A NUKLEON szerkesztői javasolják, hogy az idén is legyen egy nyomatott kiadvány a
fizikatanári ankétra. Több tematikus NUKLEON kötet kiadására is érkezett javaslat.
• 2014-ben WiN Europe találkozó lesz Budapesten, az MNT WiN szakcsoportja szervezi.
• Várhatóan Magyarországon tartja idei ülését az International Union of Veterans of Nuclear
Power Engineering and Industry nevű szervezet, amelynek a MNT szenior szakcsoportja is
tagja.
• Az MNT támogatta a Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben című könyv megjelenését
(szerzők: Kecskés Gábor, Lamm Vanda, Silye Judit és Sulyok Gábor).
• A Fúziós szakcsoport angol-magyar fúziós szótár összeállításán dolgozik.
• Az MNT elnöke részt vett az Aarhusi Egyezmény alapján készülő részvételi protokoll
véleményezésében.

Somfai Babara, titkár
Hózer Zoltán, elnök

