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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2014. évi 4. elnökségi üléséről 

Elnökségi ülés időpontja: 2014. október 29., szerda, 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: NUBIKI tanácsterem 
 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.  
 KFKI telephely 
 6. épület, 2. emelet 
 

Az ülésen részt vettek: Horváth Ákos, Tóthné Laki Éva, Neubauer István, Cserháti András, Czibolya 
László, Réfy Dániel, Pázmándi Tamás, Radnóti Katalin, Bareith Attila, Vécsi István Áron, Vajda Nóra, 
Somfai Barbara, Hózer Zoltán.  

 
Az ülése elején az elnök tájékoztatta az elnökséget és a felügyelő bizottságot arról, hogy Szieberth 
Máté 2014. szeptember 19-én lemondott felügyelő bizottsági tagságáról, mivel pályázatot kívánt beadni 
a Fermi Fiatal Kutatói Díjra, amelynek esetleges elnyerése összeférhetetlen a felügyelő bizottsági 
tagsággal.  A felügyelő bizottság a továbbiakban két fővel (Neubauer István és Cserháti András) végzi 
munkáját.    
 
1. A XIII. Nukleáris Technikai Szimpózium előkészítéséről a szimpózium főszervezője Cserháti 

András elmondta, hogy a szimpóziumra több neves szakember elfogadta a felkérést és aktuális 
témákról (Paks II, gazdasági kérdések, nemzetközi trendek) fognak előadni. A diákok ebben az 
évben a tanárokhoz hasonló kedvezményes részvételi díjat kérhetnek. A szimpózium Pakson lesz 
2014. dec. 4-5-én. Az MNT ünnepi közgyűlésére 2014. dec. 4-én délután kerül sor. 

 
2. Az ünnepi közgyűlés előkészítése, az MNT 2014. évi díjai 

A Szilárd Leó díjat az elnökség Elter Józsefnek (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) ítélte oda. A 
Simonyi Károly emlékplakettre és az Öveges díjra a kuratóriumok tettek javaslatot, ezeket a 
javaslatokat az elnökség támogatta és tudomásul vette. A Fermi díjra érkezett javaslatok 
értékelésével a kuratórium még nem végzett, a döntésről néhány napon belül kap tájékoztatást az 
elnökség.  A díjak átadására ebben az évben is az ünnepi közgyűlésen kerül sor. Az Öveges, 
Szilárd Leó és Simonyi Károly plakettekből rendeltek tartalékot, így a következő 10 évben nem 
kell újabbakat rendelni.  
 
 



 
3. Beszámoló a nyári programokról  

• Az idei nukleáris szaktábor sikeresen lezajlott. A korábbiakhoz képest kevesebb (összesen 13) 
középiskolás diák vett részt, jövőre szélesebb körben kellen terjeszteni a felhívást. Az elnök 
megköszönte azoknak a kollégáknak a közreműködését, akik részt vettek a tábor 
programjaiban. 

• A FINE és a Fúziós Szakcsoport öt nyári fesztiválon vett részt. Megfontolandónak tartják, hogy 
jövőre két olyan fesztivált kihagyjanak, ahol a körülmények nem voltak ideálisak a 
szakcsoportok munkájához. Az MNT elnöke egy szlovákiai magyar táborba látogatott el.  

• A FINE a fesztiválos sátorral részt vett a XI. kerületben szervezett autómentes napon.  
• A WiN látogatást szervezett a CERN kutatóközpontba. 

• Több magyar fiatal is részt vett az International Youth Nuclear Congress 2014. évi 
kongresszusán Burgos-ban.  

 
4. Egyebek 

• A társaság pénzügyi helyzete stabil. Az idei jelentős kiadások mellett a szponzorok 
adományairól is megállapodások születtek. A CERN látogatás költségeit az MNT-nek 
számlázták, ezért az éves bevétel (az utazók által befizetett részvételi díjak) és kiadás is nőni 
fog az előző évhez képest.  

• A szponzori szerződéseknek megfelelően 2014. év végéig beszámolókat kell készíteni. Az 
elnök kérte a szakcsoportokat, hogy éves beszámolójukat 2014. december 10-ig küldjék el.  

• A Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport vezetőinek mandátuma lejár ebben az évben. Az 
új vezetők jelölésére, megválasztására készül a szakcsoport.  

• Az e-mail címek frissítése megkezdődött. Akinek nincs működő elektronikus címe, annak 
postai levelet fog írni az elnökség és abban kéri az aktuális e-mail cím megadását. 

• Az MNT titkára ellenőrzi, hogy kinek van elmaradása a tagdíj befizetéssel és erről tájékoztatja 
az érintett tagokat. 

• A jövő évben meg kell választani az MNT új vezetőit és a társaság meg kíván emlékezni 
alapításának 25. évfordulójáról. Az elnök kérte a jelenlévők segítségét abban, hogy ezekkel a 
teendőkkel az elnökség sikeresen meg tudjon birkózni a jövő évben.  

 

 

Somfai Barbara, titkár 

Hózer Zoltán, elnök 

 


