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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2014. évi 2. elnökségi üléséről 

 
Elnökségi ülés időpontja: 2014. április 10. 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: Országos Atomenergia Hivatal,  
 Budapest, Fényes Adolf u. 4. 
 
Az ülésen rész vettek: Pázmándi Tamás, Silye Judit, Pokol Gergő, Vécsi István Áron, Tóthné Laki 
Éva, Horváth Ákos, Bareith Attila, Neubauer István, Vajda Nóra, Török Szabina, Beliczai Botond, 
Radnóti Katalin, Sükösd Csaba, Cserháti András, Ujvári Sándor, Somfai Barbara, Hózer Zoltán. 
 
Az elnökségi ülés napirendje: 
 
1. Az elnökségi ülés elején Vécsi Áron elmondta, hogy a 2014. évi Jan Runermark díjat a ENS Young 

Generation Network Cserháti Andrásnak ítélte oda a FINE javaslata alapján. Az elnökség gratulált 
Cserháti Andrásnak, aki első magyar díjazottként részesül ebben az elismerésben.   

2. Az előző elnökségi ülés határozatának megfelelően az MNT 2014. március 20-ra szakmai 
szemináriumot szervezett a paksi bővítés műszaki kérdéseiről. A szemináriumon négy szakember 
tartott előadást (Cserháti András, Fichtinger Gyula, Aszódi Attila, Hózer Zoltán). Az érdeklődést 
jelezte, hogy több mint kétszáz érdeklődő regisztrált a szemináriumra. Az elnökség szerint hasonló 
rendezvények szükségesek a jövőben is, azokat tematikailag az új blokkok létesítésének aktuális 
kérdéseivel összhangba hozni. 

3. Az MNT 2014. évi közgyűlését 2014. május 29. délután tartják a KFKI telephelyén. Szakmai 
előadásra az MVM Paks II. részéről kérnek fel előadót. 

4. A kettős könyvelést vezető egyéb szervezeteknek az egyszerűsített beszámolót és annak 
közhasznúsági mellékletét új formátumban kell elkészíteniük. A beszámoló tartalmával az 
elnökség egyetértett. A végleges formátumú beszámolót a közgyűlés előtt ki fogják küldeni a 
tagságnak, illetve a Felügyelő Bizottságnak. A 2011. évi CLXXV. tv. alapján a közhasznúsági 
besorolás 2014.05.31-én automatikusan megszűnik, azt újra meg kell igényelni.  

5. A 2014. évi költségterv első változatát a szakcsoportok igényei alapján állították össze. A vitában 
több tétel csökkentését javasolták a jelenlévők. A módosított költségterv a szakcsoportok 
visszajelzései után készül el. A tervezett kiadások több millió forinttal meghaladják a várható 
bevételeket. A különbséget a jelenlegi megtakarítások fedezni tudják.  

6. A szakcsoportok választási rendjének lehetséges változtatásáról Neubauer István adott 
tájékoztatást. Egy megkérdezett jogi szakember véleménye szerint a jelenlegi szabályozás 
szándékolatlanul egy olyan bonyolult szavazási eljárást ír elő, ami teljesen életszerűtlen. A legjobb 



megoldásnak az tűnik, ha az alapszabály csak arról rendelkezik, hogy az elnökség dönthet a 
szakcsoportok tisztségviselőinek választási rendjéről, de maga a választási eljárás nem kerül be az 
alapszabályba.  

7. Az elnökség felkérte Török Szabinát, Kerkápoly Anikót, Holló Elődöt, Lux Ivánt, Elter Józsefet és 
Claudio Tunizt, hogy a következő öt évben tagként vegyenek részt a Fermi díj kuratóriumának 
munkájában. A kuratórium elnöki teendőinek ellátására továbbra is Török Szabinát kéri fel az 
elnökség.  

8. Az elnökség felkérte Sükösd Csabát, Görbe Lászlót, Juhász Andrást, Mester Andrást és Vida 
Józsefet, hogy a következő öt évben tagként  vegyenek részt az Öveges  díj kuratóriumának mun-
kájában. A kuratórium elnöki teendőinek ellátására továbbra is Sükösd Csabát kéri fel az elnökség. 

9. Mester András írásban tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2014. évi nukleáris szaktábor 
előkészítése megkezdődött, a tábor ismét Gödön lesz, 2014. július 1-6. között. Az elnökség 
24000 Ft/fő részvételi díjat állapított meg az idei táborra. A Szilárd Leó fizikaverseny első három 
helyezettje kedvezményes díjjal vehet részt a táborban. 

10. A legutóbbi elnökségi ülése óta 25 belépési nyilatkozat érkezett, az elnökség valamennyiük 
belépését jóváhagyta. 

11. A Szilárd Leó fizikaverseny döntője 2014. április 11-13. között lesz Pakson. A szervezésben az 
elnökség és a tanári szakcsoport több tagja is részt vesz. 

12. Az OAH által szervezett „Atomenergiáról mindenkinek” sorozat következő rendezvénye Szegeden 
lesz 2014. május 20-án. A FINE és a Fúziós Szakcsoport képviselői közreműködnek a rendezvény 
programjában.  

13.  Az MNT megújítja a Kanadai Nukleáris Társasággal korábban kötött együttműködési szerződést. 

 

Somfai Babara, titkár 

Hózer Zoltán, elnök 

 


