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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2019. május 09-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2019. május 09., csütörtök, 14.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

Pöyry Erőterv, 1117 Budapest, Inforpark sétány 3.
B épület 4. emelet

Az ülésen részt vettek: Boguszlavszkij Gergely, Cserháti András, Gál Katalin, Horváth László, Mester András,
Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás, Pék Eleonóra, Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Siklóssy Tamás, Szieberth Máté,
Vécsi István Áron, Yamaji Bogdán
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le

1. A májusi közgyűlés előkészítése
Vécsi Áron tájékoztatta az elnökséget az időpont, helyszín és programterv előkészítésének menetéről.
Cserháti András a beszámolót kiegészítette a szakmai előadás kiválasztásának menetével. Szieberth Máté
felhívta az Elnökség figyelmét, hogy az elhangzó témával kapcsolatban jelenleg vannak szakmai viták,
várható ezek a Közgyűlésig nem rendeződnek, ott elő fognak kerülni.
A Közgyűlés időpontjáról, illetve a Meghívó programjáról korábban internetes szavazás történt, amelyet
8 Igen, 2 Nem és 1 Talán szavazat mellett támogatott az Elnökség.
2. KHJ áttekintése
A KHJ előkészítéséről Ördögh Miklós számol be. A korábbi évek menetrendjét követve készült el az idei
beszámoló. Azzal kapcsolatban több észrevétel is érkezett. Szucsán Marina korábban e-mailben
javasolta, hogy a szakcsoportok beszámolói – amely a KHJ tevékenységet részletező szakaszát
megalapozza – a jövőben legyenek egységes formátumúak. Jelenleg a szakcsoportok eltérő, egyedi
formátumot követnek beszámolójukban, így jelentős erőforrás azok átalakítása, hogy a végeredmény
egységes formában legyen publikálva. Neubauer István javaslatát, miszerint másképp kategorizáljuk az
elvégzett tevékenységeket, illetve a tagdíjak könyvelését módosítsuk, megvitatta az Elnökség. A
Felügyelő Bizottság előzetesen javasolt pontosítást, amely a személy nevek szerepeltetésére vonatkozott.
Ezeket Ördögh Miklós egyezteti az Felügyelő Bizottsággal május 14-ig.
Az egyeztetés alapján javított KHJ-t az Elnökség egyhangúlag támogatta.

3. Alapszabály módosítás
Az Alapszabály módosításának előzményéről Vécsi Áron tájékoztatta az Elnökséget. 3 pontban kell azt
módosítani, az elnök személyének módosulása okán és a Ptk.-nak való megfelelés miatt. Az Elnökség az
új Alapszabály tervezett megismerve jelezte, hogy a 6.§(3)-ban kimaradt egy szó, illetve az ott található
etikai bizottságot definiálni vagy mással helyettesíteni kellene az Alapszabályban. Kérték Vécsi Áront,
hogy a Társaság ügyvédjével egyeztessen ezügyben.
Az Alapszabály módosítását a 6.§(3) javításával egyhangúlag támogatta az Elnökség.
4. 2019. évi költségterv és programok megtárgyalása
Az Elnökség előzetesen megkapta a Szakcsoportok program- és költségtervét, ennek alapján készült el a
2019-es költségterv. A korábbi évekhez képest több szakcsoport költségvetése is jelentősen nőtt. A
Tanári szakcsoport esetében ezt a Szaktábor Budapestre való utazása okozza, az Üzemeltetői szakcsoport
esetében pedig a létszámuk dinamikus növekedése. Jelentős növekedés várható kiadás oldalon az
Elnökségi költségekben, amelyek oka, hogy az idei Szimpózium költségei drasztikusan nőttek. Ezt
kompenzálandó a részvételi díjakat is növelni kell majd, cél a nullszaldós rendezvény. Az ülésen az
előzetes költségvetéshez képest csökkentve lett a Tanári szakcsoport budapesti útjára tervezett keret, a
FINE kiadásaiból eltávolításra került a Sziget Fesztiválos tétel (hiszen a fesztivál pályázatának
eredménye alapján nem vehetünk részt rajta), illetve a jelenlévőkhöz az a kérés érkezett Cserháti András
részéről, hogy igyekezzünk elkerülni az ugyan kis tételű, de előre nem tervezett kiadásokat, hiszen azok
nagy mértékben meg tudják növelni a tényleges költségeket.
A támogatások tekintetében remélhetőleg az előző években kapott támogatás 2019-ben is elérhető lehet.
Ehhez azonban megerősítés még nem érkezett.
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a költségtervet.
5. Nukleáris Szaktábor előkészítése
A tavalyi év sikeres tábor-szervezésének tapasztalatai alapján Mester András megkezdte a tárgyalást a
keszthelyi Vendéglátó Szakképző Iskola Kollégiumával, ahol idén is várnak és helyet biztosítanak a
tábornak. A tábort 2019. június 30. – július 5. között rendezzük meg. A Társaság által biztosított
támogatással 10 eFt/fő a részvételi díj. A honlapon megjelent a tábor felhívása, valamint a regisztráció
elindult. Az ülés időpontjáig 12 jelentkezés érkezett a honlapon, illetve további 10 szóbeli igény érkezett.
A szakmai program összeállítása folyamatban van. A Tábor keddi napján Budapestre tesz látogatást, ahol
megtekintik a Tanreaktort, illetve betekintést nyernek az azonos időben Budapesten rendezett ENEN+
projekt keretében megrendezésre kerülő középiskolai nukleáris versenybe.
6. Szilárd Leó fizikaverseny tapasztalatai
Lezajlott az idei Szilárd Leó fizikaverseny. A finanszírozás, előkészítés és lebonyolítás a korábbi évektől
eltérően lett megvalósítva. A tapasztalatok elgondolkodtatóak, a korábban kiforrott módszerek idén
kevésbé működtek. A szervezők közti kommunikáció és a feladatok szétosztása sem volt mindenben
zavartalan. Az MNT részéről Sükösd Csaba nagy munkát fektetett egy együttműködési megállapodás
előkészítésére, amely deklarálta a résztvevő szervezetek feladatait és pénzmozgásokat. A tervezetet
Pakson az érintettek, illetve ez MNT elnöke, titkára tárgyalta is. Már csak az utolsó simítások hiányoznak
hozzá, mégsem sikerült véglegesíteni. Elfoglaltságok miatt a díjátadón sem vett részt az MNT vezetése
Sükösd Csabát kivéve (Pokol Gergő a kísérő tanároknak tartott előadást). A verseny megmentésére
tervet kell készíteni, amelyet Sükösd Csaba, Cserháti András és Vécsi Áron fogják előkészíteni.

7. 2019. évi Szimpózium előkészítése
A rendezvény alkalmas helyszínének felkutatását Pék Eleonóra és Honti Gabriella kezdte meg. Az
ajánlatok begyűjtését és a bejárásokat, az előzetes költségtervezést Pék Eleonóra vitte végig nagy
lelkesedéssel és precizitással. A döntést egy kisebb csapat (Fábián Margit - Pázmándi Tamás - Pék
Eleonóra- Radnóti Katalin - Vécsi Áron) szavazása segítette. A győztes a Novotel Budapest City Hotel
lett, a BAH csomópont közelében. Az elnökség elfogadta a javaslatot és megtárgyalta a különféle
részvételi díjak és kedvezmények (első, második, mindkét napi; tanár, diák, nyugdíjas) mértékét, a
várható létszámokat, illetve a szervezés további kérdéseit.
8. Szakcsoportok tisztújításának egységesítésre tett javaslat
A szakcsoportok rendes és időközi tisztújításához minden alkalommal engedélyt kell kérniük az
Elnökségtől. Ezt elkerülendő Vécsi Áron összeállított egy útmutatót a tisztújítás lebonyolításához, amely
betartása esetén nem szükséges külön engedélyt kérni, egyúttal biztosítja, hogy az Elnökség megfelelő
tájékoztatást kapjon a tisztújítás tényéről.
Az útmutató előzetes megismerését követően egy javaslat érkezett, miszerint a SurveyMonkey meghívók
elküldésével párhuzamosan menjen a tagoknak figyelemfelhívó e-mail is. Ezen módosítással az Elnökség
egyhangúlag támogatta a szakcsoportok tisztújítására vonatkozó egységesített útmutatót.
9. Új felvételek
Az elmúlt elnökségi ülés óta 5 új belépési nyilatkozat érkezett (2 FINE, 1 Környezetvédelmi szakcsoport,
2 WIN és 1 Üzemeltetői szakcsoport). Az Elnökség jóváhagyta a kérelmeket.
10. Egyebek, bejelentések









Új könyvelő megbízása (Kóbor Izabella).
Beszámoló az ukrajnai látogatásról, elnökségi felhatalmazás az Ukrán Nukleáris Társaság ENSbe való felvételének megszavazására.
ENS kapcsolattartó a jövőben Yamaji Bogdán.
Az MNT elnöke és az OAH főigazgatója hivatalában felkereste Kovács Pál államtitkárt, ahol
megtárgyalták az MTA körül kialakult helyzetet.
A Környezetvédelmi szakcsoport új elnöke Fábián Margit.
A Fúziós szakcsoport titkárának lemondása és pótlása.
ENS YGN CCM1 rendezése a FINE által jövőre Budapesten várható.
Osztrák támadás Mohi-3,4 üzembehelyezése ellen, esetleges teendőink.

Cserháti András, elnök
Vécsi István Áron, titkár

