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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2021. június 21-i elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2021. június 21., hétfő, 14.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne:  Online, Zoom platformon 
 

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Bódis Zoltánné, Cserháti András, Czibolya László, Fábián Margit, Fülöp 

Zsolt, Gál Katalin, Hadnagy Lajos, Mester András, Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás, Pokol Gergő, Radnóti 

Katalin, Siklóssy Tamás, Silye Judit, Sükösd Csaba, Székely Levente, Szieberth Máté, Vécsi István Áron, 

Yamaji Bogdán 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 

 

1. Közgyűlés összehívása 

 

Szeptember elejére egy jelenléti közgyűlést tervez az elnökség, ha a járványügyi helyzet megengedi azt. 

A közgyűlésen a 2019. és 2020. évi KHJ-t kellene elfogadni, illetve alapszabályt kellene módosítani. A 

felügyelő bizottság egy korábbi közgyűlést javasol, hogy az online közgyűlés megtarthatósága 

mihamarabb bekerülhessen az alapszabályba. A tisztújító közgyűlést később szervezné a társaság. Az 

elnök, alelnökök és titkár felveszi a kapcsolatot a társaság ügyvédjével és előkészítik a módosított 

alapszabályt. Ezt az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2. Tisztviselő választás előkészítése 

 

A tisztújításhoz a jelölőbizottság ki lett jelölve, de még nem állt össze. Pokol Gergő javasolja, hogy a 

bizottság vezetője Török Szabina legyen. Az elnökség egyhangúlag támogatja Török Szabinát. Pokol 

Gergő fogja felkérni rá. 

 

 

3. Az MNT díjainak átadása 

 

A felügyelő bizottság kéri, hogy a 2020-as évben díjazottak minél hamarabb kapják meg a díjukat. Vécsi 

Áron jelzi, hogy szerinte a Fermi kuratórium nem lett felkérve, hogy a munkáját folytassa. Pázmándi 
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Tamás javasolja, hogy a díjakat adjuk át az első, mindenképp jelenléti közgyűlésen, de az előadást a 

második, nagyobb jelenlétű közgyűlésen történjen. Ezt az elnökség egyhangúlag támogatta. 

 

 

4. Az MNT Közhasznúsági Jelentés benyújtásának körülményei 

 

Cserháti András az elnökségi ülést megelőző délelőtt beküldte az elnökség számára. A gazdasági részt a 

társaság könyvelője a titkár segítségével készítette, valamint a szakmai beszámolót az elnök állította 

össze a szakcsoportok által beküldött beszámolók alapján. A beszámoló szakmai része tükrözi a 

pandémiás helyzetet, a gazdasági mutatók igazolják a közhasznú működést. A beszámoló határidőre 

elküldésre került és ezzel egyidőben a felügyelő bizottság is megkapta. Az elnökség utólagosan 1 

tartózkodás mellett elfogadta a közhasznúsági jelentést, azzal a kitétellel, hogy az elnök írásban 

tájékoztassa a jövő elnökségét a beadás körülményeiről. A Felügyelő Bizottság több problémát is jelzett 

szóban a KHJ-val kapcsolatban, amelyet korrektúrával jelölve megosztott az elnökséggel. Az elnök 

ígéretet tett a hibák mihamarabbi korrekciójára. 

 

 

5. MNT pénzügyi helyzete, 2021. évi költségvetés 

 

A társaság titkára tájékoztatta az elnökséget a 2020. év megvalósult kiadásairól és bevételeiről, illetve a 

szakcsoportok részéről beküldött 2021. évi költségtervről, kiemelve az eltéréseket a korábbi évekhez 

képest. Cserháti András kiegészítette az általa készített költségtervével, amelyben a járványügyi helyzetet 

is igyekezett figyelembe venni. Mester András kérte az elnökség hozzájárulását, hogy a szaktábor 

szervezésében segítő két tanár kaphasson 30-30ezer forint támogatást. Az elnökség egyhangúlag 

támogatta ezt. 

 

 

6. A 2021. évre tervezett társasági tevékenységek 

 

Az elnökség az előző költségvetési ponttal együtt tárgyalta az év programját, valamint megállapította, 

hogy a 2021. évben a társaság programjai várhatóan visszatérnek a pandémia előtti menetrendhez. 

 

 

7. Alapszabály módosítás 

 

Az alapszabályba kerüljön bele az online közgyűlés és szavazás lehetősége, illetve az elnök akadályozása 

esetén az alelnökök aláírási jogköre. A társaság titkára keresi meg az ügyvédet az alapszabály 

módosítással. 

 

 

8. Egyebek 
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a. Nyilatkozat az OAH átalakításáról 

Az elnökség, több tagjának aktív közreműködésével, előkészített egy nyilatkozatot, amelyben az OAH 

átalakításával kapcsolatos törvényjavaslatra kíván a társaság reflektálni. A kiadásról nem döntött az 

elnökség, mert a jelenlévők létszáma miatt határozatképtelenné vált. Az elhangzottak alapján készül 

egy végleges változat, amiről az elnökség online fog szavazni. 

b. ENS-MNT találkozás 

Az ENS szeretne a társaság tagságával találkozni. Erre alkalmas lehetne a tisztújító közgyűlés egy 

pontja, ahol online csatlakozna be az ENS. 

c. Új tagok 

11 belépési nyilatkozat érkezett az utolsó elnökségi ülés óta. Mivel határozatképtelen az elnökség, így 

az elnökség online fog szavazni az új tagok felvételéről. 

 

 

Cserháti András, elnök 

Vécsi István Áron, titkár 
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