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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság Közgyűléséről
A közgyűlés időpontja: 2012. május 25. 14:45
A közgyűlés helye: PÖYRY ERŐTERV Zrt. tanácsterme, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
14:45-kor Holló Előd, elnök megállapította a Közgyűlés határozatképtelenségét, mivel a
tagnyilvántartásban szereplő 420 tagnak csak kevesebb, mint fele jelent meg a kitűzött időpontban. Az
Alapszabálynak megfelelően és a Meghívóban meghirdetett módon megismételt Közgyűlésre került sor
15 órai kezdettel.
15:00-kor az elnök köszöntötte az egybegyűlteket, és megnyitotta a megismételt Közgyűlést, amely a
megjelentek számától függetlenül határozatképes. Jelezte, hogy az előzetes napirendi pontokhoz
kiegészítés nem érkezett, ezért annak megfelelően zajlik a Közgyűlés
1. Az MNT 2011. évi Közhasznúsági Jelentése
A tevékenységi beszámoló első részében Holló Előd az MNT központilag szervezett főbb programjait
tekintette át. Ezek elsősorban a közhasznúsági feladatokon belül az ifjúság körében végzett oktatással
kapcsolatos tevékenységekre, a lakosság körében végzett ismeretterjesztésre, szakmai kérdések
megvitatására és ezekkel kapcsolatos állásfoglalásokra, sajtónyilatkozatokra, a nemzetközi
kapcsolatok erősítésére, és tradicionális szakmai díjaink odaítélésére terjedt ki.
A tevékenységi beszámoló második részében az elnök felkérte a szakcsoportok képviselőit, hogy
számoljanak be 2011. évi tevékenységükről. Elhangzás sorrendjében az MNT „Women In Nuclear”
(WIN) szakcsoport vezetőségének nevében Kiss Zoltánné Gorovaja Ludmilla a WIN elnöke számolt
be, az MNT Környezetvédelmi szakcsoportjának nevében Vajda Nóra mutatta be a szakcsoport
munkáját, az MNT - Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) szakcsoport munkáját Csajbók
Viktória mutatta be, az MNT - Szenior szakcsoport munkáját Maróthy László megbízott elnök mutatta
be – egyebek mellett említés téve az idénre áthúzódó nagy projektjükről a „Prometheus magyar
unokái” munkacímű a magyar nukleáris energetika történetét feldolgozó könyvről -, az MNT Tanári
szakcsoport nevében Újvári Sándor, a szakcsoport elnöke számolt be, az MNT Fúziós szakcsoport
vezetése nevében Pokol Gergő számolt be a szakcsoport 2011. évi tevékenységéről, az MNT
Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport részéről Bareith Attila leköszönő szakcsoportvezető
mutatta be a szakcsoport munkáját. A szakcsoportok zöme - beszámolója részeként - megemlítette a
2012. évi már lezajlott és tervezett programjait is, melyek alapján az MNT 2012. évi költségvetésének
programterv alapja összeállt.
Az éves beszámoló ismertetése után a Felügyelő Bizottság ismertette véleményét az éves
beszámolóról. Újvári Sándor a Felügyelő Bizottság tagja az FB képviseletében elmondta, hogy a
Felügyelő Bizottság a jogszabályoknak megfelelőnek, pénzügyileg helyesnek, valamint a társaság
alapszabályával összhangban lévőnek találta a 2011. évi közhasznúsági jelentést, és elfogadásra
javasolta azt a Közgyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját követően Radnóti Katalin beszámolt a NUKLEON 2011. évi
eredményeiről, a megjelent példányokról, a megjelent cikkek szakmai színvonaláról, fogadtatásáról, a
megjelenéssel kapcsolatos szerkesztőbizottsági problémákról, azok megoldási lehetőségeiről.
Holló Előd elnök szavazásra bocsátotta az éves beszámolók elfogadását:
A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadta.
Az éves beszámolót és Közhasznúsági Jelentést a Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül
egyhangúlag elfogadta. Ennek részeként a Közgyűlés jóváhagyta az éves mérleget 14.839.000,Ft közhasznúsági tevékenységből származó bevétellel, 15.191.00,- Ft ráfordítással és a korábbi
tartalékok terhére elszámolt –352.000,- Ft eredménnyel.
2. Az MNT 2012. évi tevékenysége és költségvetése
A 2012. évi költségvetést Neubauer István mutatta be. A költségvetés főösszege terv szinten 15
millió forintra várható. A bevételeket elsősorban támogatóinkkal való szerződéseken keresztül
biztosítjuk. 2012-ben fő támogatónk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., további támogatóink között
található az AEMI Kft., a NUBIKI Kft., a SOM System Kft., a VEIKI Energia+ Kft., PÖYRY
ERŐTERV Zrt. ill. további potenciális támogatókkal jelenleg is folynak a tárgyalások. A
támogatásokat célzottan és általános felhasználásra, valamint pénzben és természetben (pl. terem
biztosítása MNT programokhoz) is kapjuk. Költségeink kisebb részét pályázatokkal, illetve
tagdíjainkkal fedjük le.
Ezt követően Holló Előd elnök szavazásra bocsátotta a 2012-es költségvetés tervezetét, melyet a
Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.
3. Tisztújítás, a 2013-15 közötti MNT vezetőség jelölése
Sükösd Csaba a Jelölőbizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket a jelölés folyamatáról, a kialakult
jelölti listáról és a szavazás menetéről. Javaslatot tett a Szavazatszámláló bizottság tagjaira, mely
javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A szavazatokat ennek megfelelően Csajbók Viktória,
Patriskov Gábor, valamint Tarczal Lajos számolták.
A tájékoztatót követően a tagság a Jelölőbizottság javaslata alapján elkészített szavazólapokon leadta
szavazatát az elnök, két alelnök, titkár, Felügyelő Bizottsági elnök, valamint a két felügyelő bizottsági
tag személyére.
4. Szakmai előadás
A szavazatszámlálás ideje alatt az MNT 2011. évi Szilárd Leó díjasa Bajsz József tartott nagysikerű
előadást: Energia és fenntarthatóság címmel.
5. A Szavazatszámláló bizottság jelentése szerint az 1. választási forduló sikeres volt, amennyiben
minden tisztségre sikerült a szükséges számú jelöltet megválasztani.
2013. január 1.-től ennek megfelelően az MNT vezető tisztségviselői az alábbiak:
Elnök:
Hózer Zoltán,
Alelnökök:
Sükösd Csaba,
Volent Gábor,
Titkár:
Somfai Barbara,
Felügyelő Bizottsági elnök: Cserháti András,
Felügyelő Bizottsági tagok: Neubauer István,
Szieberth Máté

A szavazás második fordulójában a tagság az első forduló eredményeinek megfelelően megváltozott
jelölt listából leadta szavazatait az Elnökség 8 további tagjára. (Az eredeti jelölt listából Tóth Csilla
tisztelettel megköszönte a jelölést, de egyéb elfoglaltságai miatt visszalépett).
6. Szakmai előadás
A szavazatszámlálás ideje alatt az MNT korábbi Elnöke Koblinger László tartott lebilincselő előadást
a magyar EU elnökség idején végzett munkáról „Az EU nukleáris témájú irányelvei” címmel
(társszerzők: Lengyel Zoltán, Silye Judit)
7. A Szavazatszámláló bizottság jelentése szerint a 2. választási forduló sikeres volt, amennyiben
sikerült megválasztani a 8 Elnökségi tagot.
2013. január 1.-től ennek megfelelően az MNT Elnökségi tagjai a korábban már megválasztottak
mellett (a kapott szavazatok sorrendjében):
Radnóti Katalin,
Pázmándi Tamás,
Horváth Ákos,
Vajda Nóra,
Bareith Attila,
Újvári Sándor,
Beliczai Botond,
Silye Judit.
A Szavazatszámláló bizottság jelentését követően az Elnők gratulált a megválasztott tisztségviselőknek,
megköszönte az előadóknak az igen magas szakmai és prezentációs színvonalú előadásokat, majd
megállapítva, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi pontját sikerrel teljesítettük megköszönte a
megjelenteknek a részvételt, és 17:45-kor berekesztette az MNT 2012. évi tisztújító Közgyűlését.
Budapest, 2012. május 25.
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