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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2021. február 09-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2021. február 09., kedd, 14.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

Online, Zoom platformon

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Bódis Zoltánné, Boguszlavszkij Gergely, Buránszky István, Cserháti
András, Fábián Margit, Fülöp Zsolt, Gál Katalin, Hadnagy Lajos, Honti Gabriella, Mester András, Ördögh
Miklós, Pázmándi Tamás, Pék Eleonóra, Radnóti Katalin, Réfy Dániel, Sárdy Gábor, Siklóssy Tamás, Silye
Judit, Sükösd Csaba, Tóthné Laki Éva, Vécsi István Áron
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le

1. Az MNT díjak kuratóriumainak beszámolói
Az elnökség tájékoztatást kapott, hogy a Simonyi Károly Emlékplakettet dr. Cseh Gábor kapta a
kuratórium döntése alapján. Az elnökség megismerte ezen döntés kuratóriumi indoklását.
Sükösd Csaba tájékoztatja az elnökséget, hogy az idei évben sem lesz kiosztva az Öveges Díj.
A Fermi fiatal kutatói díj kapcsán a kuratórium részéről nem érkezett javaslat, így a kuratóriumot meg
kell keresni a díjjal kapcsolatban.
2. Döntés a 2020 évi Szilárd Leó Díjról
A Szilárd Leó Díj kapcsán több javaslat is érkezett az elnökség részéről, majd egyhangúlag Licker-Szabó
Ágota díjazását támogatták a jelenlévők.
3. Adminisztratív kérdések: pályázatok, támogatási szerződések
Vécsi Áron tájékoztatja az elnökséget a társaság pénzügyi helyzetéről, illetve az előző év pályázati és
támogatási helyzeteiről.
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4. Adatok bekérése a szakcsoportoktól a közhasznúsági jelentéshez és a 2021-es munkatervhez,
ezzel kapcsolatos technikai kérdések
A szakcsoportok vezetőit a korábbi évekhez hasonlóan kérjük, hogy febr. 28-ig küldjék meg a 2020-as
év beszámolóját és a 2021-es év szakmai és pénzügyi tervezetét. A vírusra való tekintettel a 2020-as
beszámolónál igény, hogy az előzetesen beküldött tervvel vessék össze és emeljék ki, hogy milyen okok
miatt maradt el egy-egy tervezett rendezvény.
5. Javaslatok on-line végezhető tevékenységekre a következő félévben
Az elnökség brainstormingot tartott, hogy milyen lehetőségek vannak az on-line előadások tartására,
illetve, hogy milyen tapasztalatok vannak az elmúlt időszakból a hasonló tevékenységet folytató
szervezetek részéről.
Az MNT facebook oldalát a társaság titkára kezeli, amihez várja a szakcsoportoktól a posztokat. Honti
Gabriella felajánlotta, hogy a társaság honlapját átnézi.
6. A tisztújító közgyűlés megbeszélése
A vírushelyzet miatt több észrevétel érkezett a tisztújítással kapcsolatban. Ezeket megvitatta az elnökség
és megegyezett, hogy a tisztújítást idén is megtartjuk a hagyományoknak megfelelően. Félő, hogy
jelenléti közgyűlést nem lehet összehívni, az online közgyűlés döntése pedig jogilag kérdéses. Emiatt a
tisztújítással kapcsolatban ügyvédi segítséget kérünk. Az új tisztségviselők jelöléséhez egy
jelölőbizottság jön össze, aminek tagjait a szakcsoportok (szakcsoportonként 1-1 személy) jelölik ki
február végéig.
7. Döntés a 2021-es Nukleáris Szaktábor sorsáról
A nyári táborok helyzete járványügyi szempontból még kiszámíthatatlan. A tábor sorsáról nem dönt az
elnökség, de kéri Mester Andrást, hogy kezdje el a tábor előkészületeit. Tervezzük úgy, hogy meg lesz
szervezve a tábor. Annak lemondásáról később még dönthet a társaság.
A tábor kapcsán Mester András jelzi, hogy a jövőben szeretné átadni a szervezési feladatokat másnak.
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8. MNT Szimpózium kérdése
A szimpózium szervezésével kapcsolatban nem történt lényeges előkészítés. Az elnökség mindenképp
szeretné még a tavaszi negyedévben megszervezni a szimpóziumot egynapos rendezvény keretében,
összekötve a közgyűléssel. Elsődlegesen jelenléti formában, de ha ez nem lehetséges, akkor online. A
szervezéshez a szakcsoportok javasolnak 1-1 főt február 14-ig a szimpózium szervező bizottságba.
9. Döntés a Wigner könyv kiadásának támogatásáról
Pokol Gergő tájékoztatja az elnökséget a könyv helyzetének alakulásáról. Az ELFT fogja kiadni a
könyvet, elsődlegesen pályázati pénzből, de az önrészhez szeretnének kérni az MNT-től támogatást. Az
MNT 500.000 Ft-tal támogatja az ELFT-t a könyv kiadásában, amiért cserébe 10 példányt fog kapni a
társaság a megjelent könyvből. Az elnökség a támogatást egyhangúlag támogatja. Pokol Gergő fogja
előkészíteni a szerződést az ELFT és MNT között. Ehhez kell majd a titkár és ügyvéd segítsége.
10. Nukleon körüli kérdések megvitatása
A technikai szerkesztő elhagyta a Nukleont. A pótlására több lehetőség is van, erről Hadnagy Lajos
tájékoztatja a társaságot. Az elnökség kéri Hadnagy Lajost, hogy fogalmazza meg az elvárást az új
technikai szerkesztővel szemben és a pótlást mihamarabb igyekezzen megoldani, ehhez anyagi
támogatást tud biztosítani.
11. Az elnöki jogkörök körüli felvetések alapszabályba foglalásának lépései
A legutóbbi közgyűlésen az elnökség támogatta, hogy az alelnökök kapjanak aláírási jogkört az elnök
helyettesítése céljából. Ezzel együtt abban is egyetértettek, hogy csak emiatt az alapszabály ne legyen
módosítva, hanem a következő módosítási igénnyel együtt legyen ez is beiktatva. Vécsi Áron jelezte,
hogy jelenleg a társaság alapszabálya nem igényli a ciklikus módosítást, így azt csak esetleges külső
kényszerek miatt szükséges módosítani, ami kiszámíthatatlan. A járványügy kapcsán többször felmerült,
hogy a közgyűlést meg lehetne tartani online, illetve tisztújítást is lehetne online, amihez az alapszabályt
módosítani kellene. Ezzel a három ügykörrel (alelnökök aláírási joga, online közgyűlés, online tisztújítás)
ügyvédi segítséget kér a társaság.
12. Beszámoló az Országos Szilárd Leó Verseny állásáról
Sükösd Csaba tájékoztatja az elnökséget, hogy a tervezett támogatások megérkeztek. A jelentkezések
kissé csökkentek az előző évekhez képest, így idén 185 jelentkező van a versenyre. A csökkenés oka
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lehet a távoktatás miatti alacsonyabb motiváció. Az első fordulót az iskolákban tartják, ehhez a feladatok
már megvannak. A döntő megtarthatósága még kérdéses, de van előkészített „B” terv, ami szerint
pénteken délután az elméleti fordulót mindenki a saját iskolájában írja meg, majd szombaton Pakson egy
nap alatt megcsinálnák a számítógépes és kísérleti fordulót. Így elkerülhető, hogy Pakson kelljen
aludjanak a résztvevők. Az eredményhirdetést egy hétre rá, online formában lehetne megtartani.

13. Egyebek
a. Új tagok felvétele: az elmúlt elnökségi ülés óta nem érkezett új belépési nyilatkozat.
Cserháti András, elnök
Vécsi István Áron, titkár

