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Közgyűlés helyszíne:

ELTE, Fizika Tömb, 0.83 Eötvös terem
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A.

13:40-kor Hózer Zoltán, elnök megállapította a közgyűlés határozatképtelenségét, mivel a
tagnyilvántartásban szereplő 560 tagnak csak kevesebb, mint fele jelent meg a kitűzött időpontban. Az
alapszabálynak megfelelően és a meghívóban meghirdetett módon megismételt közgyűlésre került sor
13.55 órai kezdettel.
13:55-kor az elnök köszöntötte az egybegyűlteket és megnyitotta a megismételt közgyűlést, amely a
megjelentek számától függetlenül határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz
kiegészítés nem érkezett sem a közgyűlés előtt, sem a helyszínen.
1. Beszámoló az MNT 2014. évi tevékenységéről
1.1 Az MNT 2014. évi tevékenységéről szólva az elnök elmondta, hogy a 2014 januárjában, a paksi
atomerőmű bővítéséről meghozott döntésről a társaság közleményt adott ki és az elnökség tagjai
számos TV, rádió interjút adtak ebben a témában. A társaság különböző programjaiban egész
évben komoly figyelmet szenteltek az új blokkoknak. Az elnök ismertette az MNT 2014.évi
gazdálkodásáról szóló jelentés főbb számait.
1.2. Az elnöki beszámolót a szakcsoportok beszámolói követték:
Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport – Tóthné Laki Éva
FINE Szakcsoport – Vécsi István Áron
Fúziós Szakcsoport – Pokol Gergő
Környezetvédelmi Szakcsoport – Török Szabina
Szenior Szakcsoport – Krizbai Levente
Tanári Szakcsoport – Ujvári Sándor
WiN Szakcsoport – Radnóti Katalin
1.3. A Felügyelő Bizottság értékelését Cserháti András, a bizottság elnöke olvasta fel. Javasolta, hogy a
közgyűlés fogadja el az elnökség által készített 2014. évi Számviteli és Közhasznúsági
Beszámolót.

1.4. A beszámoló kapcsán Gadó János elmondta, hogy szerinte az MNT-nek határozottan meg kellene
szólalnia a paksi bővítés ügyében. A közvélemény kutatások eredményei szerint az atomenergia
hazai támogatottsága a népesség körében jelentősen csökkent az utóbbi egy évben, aminek
elsősorban nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az új paksi reaktorok megépítését – BősNagymaroshoz hasonlóan – politikai szempontok veszélyeztetik. Az elnök jelezte, hogy az
elnökség a következő ülésén foglalkozni fog azzal, hogy milyen módon lépjen ki a nyilvánosság
elé az MNT ebben a témában.
1.5. Az MNT 2014. évi Közhasznúsági Jelentését a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta.
2. Az elnök ismertette az MNT 2015. évi tevékenységére vonatkozó elképzeléseket és a tervezett
költségvetés főbb számait. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a 2015. évi terveket.
3.

Vajda Nóra, az elnökség által felkért jelölőbizottság elnöke ismertette az elnökség és a felügyelő
bizottság tagjaira és tisztségviselőire érkezett javaslatokat.

4.

Az elnök javaslatára a közgyűlés egyhangúlag háromtagú szavazatszámláló bizottság választott:
Pokol Gergő (elnök), Réfy Dániel (tag) és Horváth László (tag).

5.

Az első választási fordulóban az elnök, a tikár, az alelnökök, a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak megválasztáshoz szükséges szavazólapokat osztottak ki. A kitöltött szavazólapokat a
szavazatszámláló bizottság összegyűjtötte.

6.

Alekszej Szacsik a Nyizsnyij Novgorod-i Mérnöki Iroda – Atomsztrojexport (NIAEP-ASZE)
szakértője angol nyelvű előadást tartott az atomerőművek építéséhez kifejlesztett Multi-D
modellező rendszerről.

7.

Pokol Gergő ismertette az első választási forduló eredményeit. Azok a jelöltek, akiket nem
választottak meg az első fordulóban egy bizonyos pozícióra, felkerültek a második forduló
szavazólapjára az elnökségi tagságra jelöltek közé.

8.

A második választási fordulóban az elnökség további tagjaira lehetett szavazni.

9.

A szavazatok összeszámlálása után Pokol Gergő ismertette a második választási forduló
eredményeit. Az két forduló alapján az MNT megválasztott tisztségviselői a következők:
Elnökség:
Ördögh Miklós (elnök)
Fábián Margit (titkár)
Cserháti András (alelnök)
Sükösd Csaba (alelnök)
Horváth Ákos
Mester András
Nős Bálint
Pázmándi Tamás
Radnóti Katalin
Somfai Barbara
Szécsényi Zsolt
Szieberth Máté

Felügyelő bizottság:
Silye Judit (elnök)
Neubauer István
Szucsán Marina

10. Az elnök a zárszóban megköszönte a megjelentek aktív közreműködését, az új tisztségviselőknek
gratulált megválasztásukhoz és munkájukhoz sok sikert kívánt. Az új elnökség és felügyelő
bizottság 2016. január 1-től látja el feladatát.
Budapest, 2015. május 28.

Hózer Zoltán
elnök

Somfai Barbara
titkár
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