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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2015. évi 3. elnökségi üléséről 

 
Elnökségi ülés időpontja: 2015. július 2., csütörtök, 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: MTA EK, 19. épület, Tanácsterem (földszint) 
                                                    1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. 
 

Az ülésen részt vettek: Radnóti Katalin, Cserháti András, Tóthné Laki Éva, Neubauer István, Vécsi 
István Áron, Ujvári Sándor, Pázmándi Tamás, Vajda Nóra, Fábián Margit, Ördögh Miklós, Hózer 
Zoltán, Somfai Barbara, Bareith Attila, Pokol Gergő, Török Szabina,  

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le. 
 
1. Az idei nukleáris szaktáborba csak 5 diák jelentkezett, ezért az idei tábor elmaradt. 2014-ben 13 
diák, 2013-ban pedig 20 diák vett részt a táborban. Az idei mérsékelt érdeklődés egyik oka az lehetett, 
hogy más szervezetek több ingyenes természettudományos tárbort is meghirdettek. Az MNT idén 
újságban és a taborfigyelo.hu honlapon is meghirdette a tábort. Jövőre közvetlenül az iskolákat kellene 
megkeresni. Felmerült, hogy a tábor neve „modern fizikai tábor” legyen a jövőben. 
 
2. A FINE és a fúziós szakcsoport tagjai részt vesznek VOLT, Sziget, EFOTT és Gastroblues 
fesztiválokon. A nukleáris sátort jövőre érdemes lenne felújítani, vagy újat venni. A WiN szakcsoport 
tagjai részt vettek a tatai „Víz, Zene, Virág” fesztiválon és készülnek a paksi Gastoblues fesztiválra és a 
sárkányhajó versenyre is.          
 
3. A 2015. évi MNT díjak (Öveges, Simonyi, Szilárd Leó, Fermi) felhívásait júliusban és augusztusban 
teszik közzé. A beadási határidő 2015. október 9. lesz. 
 
4. A második félévben az MNT szemináriumot szervez a Kotimex Kft. közvetítésével orosz előadókkal 
az új paksi blokkokról. A javasolt időpontok szeptember 10. vagy október 8.  A témák között 
felmerültek az alábbiak: 

• az új blokkok biztonsági filozófiája és az alkalmazott megoldások,  
• nagyberendezések, reaktortartályt gyártástechnológia, építészet, szereléstechnika, szekunderkör, 

konténment, iránytástechnika,  
• az új blokkok üzemanyaga, a kiégett kazetták kezelése, pihentető medence. 

 
5. Az idei nukleáris technikai szimpózium december 2-án délben kezdődik és december 4-én délben ér 
véget. A rendezvény budapesti helyszínére több ajánlatot kell kérni. A programban szerepel az ünnepi 
közgyűlés és az MNT 25 éves érvfordulójáról tervezett megemlékezés. A kerekasztal beszélgetésre az 



MNT alapítóit, esetleg újságírókat kellene meghívni. A szimpóziumra érdemes lenne meghívni külföldi 
előadókat is, akik a más országokban épülő atomerőművekről tarthatnának előadást.     
A szimpóziumra az első felhívást szeptember elején kellene szétküldeni. A várható határidők: 
• 2015. október 31.: Előadók jelentkezése, összefoglalók beküldése. 
• 2015. november 9.: Előadók kiértesítése a cikk összefoglalók elfogadásáról. 
• 2015. november 20.: Kedvezményes részvételi díjat igénylők jelentkezései. 
A szimpózium főszervezői feladatait ebben az évben is Cserháti András vállalta. 
 
6. Az elnökség aggódik azért, mert a jelenlegi parttalan, politikai síkra terelődött viták 
veszélyeztethetik az új atomerőművi blokkok létesítését. Erről a kérdésről az MNT elnöksége 
közleményt ad ki.  
 
7. A Nukleon folyóiratban ebben az évbe várhatóan kevesebb cikk fog megjelenni, mint az előző 
években. Ennek az egyik oka az, hogy a tavalyi szimpóziumon kevesebb előadás hangzott el, mint a 
korábbi években és így kevesebb cikk is született az előadóktól. Másrészt a korábbi kötetekben sok 
történeti cikk jelent meg, de ez a téma kifutóban van. 
 
8. Az ENS kérdőívet küldött a tagszervezeteknek tapasztalatcsere céljából. Az MNT adataival kitöltött 
kérdőívet visszaküldik az ENS-nek. 
 
9. Az elnök levélben fordult a NUBIKI, a VEIKI Energia+ Kft., a SOM System Kft., az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a PÖYRY ERŐTERV Zrt. és az MVM 
ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.  vezetőihez és kérte támogatásukat az MNT 2015.évi 
tevékenységéhez.  
 
10. A legutóbbi elnökségi ülés óta elmúlt időszakban 5 új tagfelvételi kérelem érkezett. Ezeket az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

11. Az alapszabály be fogják adni a cégbíróságra a megválasztott elnök adataival. A bírósági eljárást 
megpróbálják jövőbeli bejegyzésként indítani, hogy megkönnyítsék a 2016. januári átadás/átvételt. 

 

12. A biztonsági és megbízhatósági szakcsoport megújította a szakcsoport elnökének (Tóthné Laki 
Éva) és tikárának (Tarczal Lajos) megbízását. A szakcsoport megtartotta az idei kockázatelemezési 
műhely értekezletet. 

 

13. A tanári szakcsoport új elnöke Mester András, titkára Ujvári Sándor. 

 

14. A FINE képviselői részt vettek a ENS által szervezett European Nuclear Young Generation Forum-

on. A 2016-os első Core Committee Meeting-et Magyarországon tartják.  
 

Somfai Babara, titkár 

Hózer Zoltán, elnök 


