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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2015. évi 1. elnökségi üléséről 

 
 
Elnökségi ülés időpontja: 2014. január 29., 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: ELTE TTK, északi tömb 5. emelet 128-as terem,  
  Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
 

Az ülésen részt vettek: Radnóti Katalin, Czibolya László, Cserháti András, Neubauer István, Vécsi 
István Áron, Ujvári Sándor, Pázmándi Tamás, Vajda Nóra, Hózer Zoltán, Somfai Barbara, Beliczai 
Botond és Sükösd Csaba. 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le. 
 
1. Az elnökség sikeres rendezvényként értékelte 2014. évi Nukleáris Technikai Szimpóziumot. Érdekes 
volt a kerekasztal beszélgetés, sokszínűek voltak az előadások. A paksi helyszín (Erzsébet Nagy 
Szálloda) nagyon jó volt. Az előadások ebben az évben egy plenáris szekcióban zajlottak, így minden 
előadás nagyszámú hallgatóság előtt zajlott le. A következő szimpózium szervezésekor törekedni kell 
arra, hogy a felhívást korábban adjuk ki. Az előadások elérhetők a honlapon. Meg kell próbálni elérni, 
hogy az előadók közül minél többen írjanak cikket a Nukleonba. A pénzügyi elszámolás még nem 
zárult le, mert nem érkezett be minden számla. A szimpóziumról készített tájékoztatók, riportok több 
helyen is megjelentek.  
 
2. A paksi új blokkokról, illetve az orosz-magyar megállapodásokról tájékoztatót tart az MNT tagság 
részére Aszódi Attila kormánybiztos és Nagy Sándor MVM Paks II. Zrt. vezérigazgató február 25-én 
délután a Hotel Flamenco szállodában. 
 
3. A 2015. májusi közgyűlésen elnökséget és felügyelő bizottságot kell választani a következő három 
évre. Az elnökség által felkért jelölő bizottság elnöke Vajda Nóra, tagjai: Ujvári Sándor és Radnóti 
Katalin. Az elnökségi ülésen több személyi javaslat is elhangzott. A felügyelő bizottság körlevélben 
fordul a tagsághoz további javaslatokért.    

 
4. A 2015. közhasznúsági jelentés elkészítéséhez a szakcsoportok beszámolóit február 25-ig kérik 
elküldeni az elnöknek és a titkárnak (kivéve azokat a szakcsoportokat, amelyek már korábban 
elkészítették a beszámolót). A szakcsoportok beszámolói alapján március 15-ig készül el a 
közhasznúsági jelentés első változata. A pénzügyi beszámolót a titkár és a könyvelő állítja össze. A 
2015. évi tervezéshez a szakcsoportok költségterveit ugyancsak február 25-ig kell elküldeni.   
 



5.  A májusi közgyűlés szakmai előadójára több javaslat is érkezett, az elnökség egyeztet a potenciális 
előadókkal. 
 
6. Az elnökség 2015-ben további három ülést tervez. Ezek fő napirendi pontjai az alábbiak: 

o április:  
� közhasznúsági jelentés, közgyűlés, választás előkészítése, 

o június:  
� nyári programok áttekintése, 

o október:  
� szimpózium, ünnepi közgyűlés előkészítése. 

 
7. Az MNT alapításának 25 éves évfordulójáról az év végi ünnepi közgyűléssel együtt kívánnak 
megemlékezni (pl. kerekasztal beszélgetés a szimpóziumon, jubileumi kiadvány készítése, esetleg 
külföldi vendégek meghívása).     
 
8. Egyebek 

• Az elnökség 16 új tag felvételi kérelmét fogadta el. 
• Az MNT tevékenységéről nagy mennyiségű papír alapú dokumentum áll rendelkezésre. Az 

aktualitásukat vesztett dokumentumok selejtezését, és így az irattár méretének csökkentését az 
elnökség támogatta. 

• A Szilárd Leó fizikaversenyre 250 diák jelentkezett. Az országos döntő április közepén lesz 
Pakson. Az MNT nevében a jutalomkönyveket Volent Gábor alelnök adja át április 19-én.  

• Több olyan civil szervezet maradt támogatás nélkül az elmúlt évben, amelyek tevékenysége 
fontos az MNT számára is. Az elnökségi ülésen felmerült, hogy néhány célzott tevékenységet 
az MNT támogasson. Erre vonatkozó konkrét javaslatokat az elnökség tagjai tehetnek.  

• Czibolya László részt vett az ENS decemberi közgyűlésén az MNT képviseletében. Az ENS 
pénzügyi nehézségekkel küzd, bevételeinek jelentős része szakmai konferenciákból származik. 
Felmerült egy angol nyelvű szakmai folyóirat indítása is. Az ENS küldetéséről egy 
dokumentum készül, amihez az MNT is küldött észrevételeket.  

• A decemberi közgyűlés után a megbízott ügyvédi iroda beadta a társaság közhasznúsági 
státuszának fenntartásához szükséges kiegészítő dokumentumokat a bíróságra. 

• Az elnökség 2015. december 21-én sajtóközleményt adott ki a paksi atomerőmű vezetésének 
tervezett lecseréléséről. Az elnökség úgy ítélte meg, hogy hasonló esetekben az MNT-nek a 
jövőben is meg kell szólalnia. Az elnökségi ülés résztvevői hangsúlyozták, hogy a 
közleményeknek szigorúan szakmai vonatkozásuaknak kell lenniük.  

• A fukusimai balesetről a Japán Nukleáris Társaság által készített könyvet az MNT 
véleményezte, amit a japán társaság elnöke levélben köszönt meg. 

• A FINE szakcsoport szakmai kirándulást szervezett Püpökszilágyra, valamint év végi záró 
vacsorát tartott, ahol átadták az idei FINE díjakat. Megújult a nuki.hu honlap és jelentősen 
bővült a szakcsoport tevékenységét bemutató oldal a nuklearis.hu honlapon is. A 
szakcsoportnak új titkára van, és egy taggal bővült az elnökség is. Februárban szakmai hétvégét 
szerveznek Paksra az érdeklődő fiatalok részére. 

• A WiN szakcsoport tagjai népszerűsítő előadásokat tartottak több iskolában, és részt vesznek 
márciusban a PIME konferencián Pozsonyban. Részletesen beszámolnak az tevékenységükről a 
win-hungary.hu honlapon. 

• A tanári szakcsoport tagjai részt vesznek a Fizikatanári Ankéton és a Szilárd Leó Fizikaverseny 
szervezésében. A szakcsoport új vezetőséget fog választani. 



• A szenior szakcsoport képviselője rész vett az International Union of Veterans of Nuclear 
Power Engineering and Industry szövetség konferenciáján Moszkvában. 

• A környezetvédelmi szakcsoport – hazai egyetemek képviselőinek bevonásával – beszélgetést 
szervezett a radiokémiai oktatás magyarországi helyzetéről.  

 
 
Somfai Babara, titkár 

Hózer Zoltán, elnök 

 


