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az egyéb szervezet vezetője
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MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete
Időszak: 2019. 01. 01.-2019. 12. 31.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év
Tárgyév
helyesbítése

Előző év
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B.

Forgóeszközök

23 172

23 130

557

1 077

22 615

22 053

29

25

23 201

23 155

20 681

21 308

437

437

15 891

20 244

4 353

627

1 171

227

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1 171

227

G.

1 349

1 620

23 201

23 155

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I.

INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

II.

TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

I

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Budapest, 2020. május 15.
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az egyéb szervezet vezetője(képviselője)
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MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Időszak: 2019. 01. 01.-2019. 12. 31.
(Adatok ezer forintban.A tétel megnevezése
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
A. Összes bevétel (1+2+3+4)
ebből közhasznú tevékenység bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
-Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
- ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Alaptevékenység
Előző év
Előző év
Tárgyév
helyesbítése

18 060
418
10 253
53
2
18 062
18 062
7 868
4 997
0
0
844

Vállalkozási tevékenység
Előző év
Előző év
Tárgyév
helyesbítése

18 954
407
9 900

Előző év

18 060
418
10 253
53
2
18 062
18 062
7 868
4 997
0
0
844

16
18 970
18 954
15 002
3 240
0
0
93
8

Összesen
Előző év
helyesbítése

Tárgyév

18 954
407
9 900
16
18 970
18 954
15 002
3 240
0
0
93
8

13 709
13 709
4 353

18 343
18 343
627

13 709
13 709
4 353

18 343
18 343
627

4 353

627

4 353

627

A közzétett adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.
Keltezés:

Budapest, 2020. május 15.
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
Időszak: 2019. 01. 01.-2019. 12. 31.
A tétel megnevezése

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Előző év
Tárgyév
helyesbítése
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Előző év
A.
B.

Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C.

Az Európi Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

(Adatok ezer forintban.)
Összesen

Előző év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Előző év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

1 716

1 162

1 716

1 162

261

231

261

231

D.

Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

53

53

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:

Budapest, 2020. május 15.

PH

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Kiegészítő melléklet
az egyszerűsített éves beszámolóhoz
2019. december 31.
1. A közhasznú társadalmi szervezet bemutatása:
A szervezet elnevezése: Magyar Nukleáris Társaság
A szervezet székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.
Alapító okirat kelte:
Nyilvántartásba vétel:

1990. május 29.
1991. január 08-án a 6.Pk.64.349/2 sz. végzéssel 3221.
sorszám alatt.
Közhasznúvá minősítés:
2005. július 14-én a 6.Pk.64.349/1990/23 végzéssel.
Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:
2015. március 17.
Induló tőke: 437 eFt
Alapítók: magánszemélyek, nukleáris területen dolgozó szakemberek.
A szervezet közhasznú feladata:
- a nukleáris kultúra fejlesztése és annak elősegítése, hogy a nukleáris módszereket
békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon
használják,
- elősegíteni, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban
járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához.
A szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve folytat.
A szervezet képviseletére: 2019. január 1-től Cserháti András elnök önállóan jogosult.
2. A Számviteli politika főbb vonásai:
-

a könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
az üzleti év a naptári év
a mérleg fordulónapja: 2019.12.31.
a mérlegkészítés időpontja: 2020. április 12.
az eredmény kimutatás formája: „A” típusú összköltség eljárás
a felmerült költségeket
a
számlarendben
foglaltaknak megfelelően
költségnemenkénti tagolásban elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály
számláin könyveljük.
Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet
érintő hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege
előjelétől függetlenül eléri az adott év mérlegfőösszegének két százalékát
Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük lényegesnek, ha az egy adott évet
érintő saját tőke változás meghaladja a 20 %-ot.
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3. Az eszközök és források értékelése – a számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
A Társaság által alkalmazott értékelési elvek:
- az immateriális és tárgyi eszközök értékelése beszerzési áron, illetve előállítási
költségen történik,
- a befektetett pénzügyi eszközök értékelése beszerzési, illetve a társasági
szerződésben rögzített értéken, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéken történik,
- a vásárolt készletek tényleges beszerzési áron – értékvesztéssel csökkentve –kerülnek
értékelésre,
- devizaalapú eszközök és kötelezettségek, valamint a bevételek és ráfordítások
forintértékének meghatározása egységesen az MNB által meghirdetett
devizaárfolyam alkalmazásával történik.
Fordulónapi devizás átértékelés:
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek
átértékelésre, ha a mérlegforduló napi értékelésből eredő összevont különbözet
eszközökre, forrásokra és az eredményre gyakorolt hatása a 100 eFt-ot meghaladja.
Az értékcsökkenési leírás módja:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény által megengedett
amortizációs kulcsokkal történik. A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök
a beszerzéskor egy összegben értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra.
Értékvesztés elszámolása:
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az
egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.
Leltározás módja:
Az eszközök és források leltározása a leltározási szabályzat alapján évenként történik
mennyiségben és értékben.
4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Az eszközök összetétele, főbb változások indoklása (eFt)
Megnevezés

2018. év

2019. év

változás

A. Befektetett eszközök:
B. Forgóeszközök:
C. Aktív időbeli elhatárolás:

23 172
29

23 130
25

- 42
-4

Összes eszköz:

23 201

23 155

- 46

Tárgyi eszközök bruttó érték változásának a bemutatása:
A szervezet 2019. évben nem rendelkezett tárgyi eszközökkel. (A Társaságnak 0 értéken
nyilvántartott tárgyi eszközei vannak.)
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A források összetétele, a főbb változások indoklása (e Ft)
Megnevezés

2018. év

2019. év

változás

D. Saját tőke:
E. Céltartalék:
F. Kötelezettségek:
G. Passzív időbeli elhatárolás:

20 681

21 308

627

1 171
1 349

227
1 620

- 944
271

Összes forrás:

23 201

23 155

- 46

A saját tőke alakulása (eFt)
Saját tőke:
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből:

2019. év
20 681
437
15 891
4 353

2019. év
21 308
437
20 244
627

változás
627
0
4 353
- 3 726

A saját tőke 627 eFt-tal változott a tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény
növekedéséből eredően.
A 227 eFt összegű kötelezettség különböző költségvetési fizetési kötelezettségek (személyi
jellegű kifizetésekhez kötődő adók és járulékok, továbbá pályázati visszafizetési
kötelezettség) összege.
Pénzgazdálkodás: a szervezet az év folyamán a szállítói és költségvetési fizetési
kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett.
5. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1.A bevételek alakulása (eFt)
Megnevezés
Közhasznú tevékenység bevétele
Összes bevétel:

2018. év
18 060
18 062

2019. év
18 954
18 970

változás
894
908

A szervezetnek 2019. évben 16e forintnyi pénzügyi műveleti bevételtől (mely
folyószámlakamat illetve külföldi pénzértékre szóló kötelezettség árfolyam-különbözete)
eltekintve csak közhasznú tevékenységből származó bevételei voltak.
Ezek összetétele az alábbiak szerint alakult:
tagdíjak:
támogatások:
pályázat útján elnyert felhasznált támogatás
SZJA 1% visszatérítés:
közhasznú tevékenység bevétele:
egyéb bevétel:

407
9 900
1 162
231
7 224
30

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

Tagdíjakból származó bevétel a magánszemély tagok befizetéseiből származik.
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A támogatásokat meghatározó részben különböző, az atomenergiához kötődő vállalkozások
nyújtották adományozási szerződések alapján.
A pályázat alapján 2018-ban a Szilárd Leó Fizikaversenyre elnyert 1 300 eFt támogatásból
1 162 eFt-ot használtunk fel. Emellett 2019-ben 1 500e Ft pályázati támogatást nyertünk a
2020. évi Szilárd Leó Fizikaversenyre.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel különféle közhasznú tevékenységgel
összefüggő rendezvények bevételeiből származik.
Egyéb bevétel a korábbi évekre szóló szállítói kötelezettségek rendezéséből származik.
5.2. Költségek és ráfordítások alakulása:
A költségek és ráfordítások a szervezet közhasznú tevékenységével kapcsolatban merültek
fel az alábbiak szerint (adatok ezer forintban):
Megnevezés
2018. év
2019. év
Változás
Anyagjellegű ráfordítások:
Személyi jellegű ráfordítások:
Egyéb ráfordítások:
Pénzügyi ráfordítások
Összesen:

7 868
4 997
844
0
13 709

15 002
3 240
93
8
18 343

7 134
-1 757
-751
8
4 634

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltségek
Igénybevett szolgáltatások:
Ebből:
- rendezvények költségei:
- belföldi kiküldetések:
- külföldi kiküldetések:
- posta, telefon költség:
-karbantartási költségek
- weblap tervezés, karbantartás:
- számviteli költség:
- egyéb igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások:
Ebből:
- bankköltség:
- érdekképviseleti tagdíj:
Személyi jellegű ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások

1 746 eFt
12 411 e Ft
8 179
1 986
1 037
48
18
60
715
368
845

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

163
682
3 240
8

eFt
eFt
eFt
eFt

5.3. Az eredmény alakulása:
A szervezetnek 2019. évben csak közhasznú tevékenységből származó eredménye volt.
Közhasznú tevékenységből származó eredmény levezetése:
Közhasznú tevékenység bevétele:
18 970 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
18 343 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye
627 eFt
M1-4

6. A támogatási program keretében kapott végleges jelleggel felhasználható összegek:
Támogatási program keretében kapott, végleges jelleggel felhasználható támogatások összege
tárgyévben:
NUBIKI Kft.
Veiki Energia+ Kft.
PÖYRY ERŐTERV Zrt.
Paks II. Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

300.000.- Ft
300.000.- Ft
300.000.- Ft
1.000.000.- Ft
8.000.000.- Ft
9.900.000.- Ft

A Társaság a támogatásokat az atomenergiához kötődő gazdasági társaságoktól kapta
adományozási szerződések alapján, elszámolási kötelezettség nélkül.
A támogatások célja: a társaság közhasznú tevékenységének segítése.
A Társaság a kapott támogatásokat közhasznú tevékenységéhez tárgyévben felhasználta.
7. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatások
A társaság a támogatási program keretében visszatérítendő támogatást nem kapott.
8. Tájékoztató kiegészítések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és vezető tisztségviselők javadalmazásának
bemutatása:
A szervezetnek tárgyévben nem volt főfoglalkozású alkalmazottja. A vezető tisztségviselők
javadalmazásban nem részesültek.
A beszámoló aláírója:
Az egyszerűsített éves beszámolót a szervezet képviseletére jogosult elnök Cserháti András
írta alá.
Könyvvizsgálat:
A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A beszámoló készítője:
Kóbor Izabella egyéni vállalkozó (mérlegképes regisztrációs száma: 146688, címe: 1077
Budapest, Izabella u. 34/1/5).
A Kiegészítő melléklet a számvitelről szóló 2000.évi C. tv. és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak figyelembevételével készült.
Budapest, 2020. május 15.

Cserháti András
elnök
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MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.

2019. évi
Közhasznúsági melléklet

Cserháti András
elnök
Budapest, 2020. május 15.
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1. A közhasznú szervezet azonosító adatai:
A szervezet alapítói: magánszemélyek, nukleáris területen dolgozó szakemberek.
Alapító okirat kelte:

1990. május 29.

Nyilvántartásba vétel:

1991. január 8. (a 6.Pk.64.349/2. sz. bírósági végzéssel
3221. sorszám alatt).

Közhasznú szervezetté minősítés: 2005. augusztus 5.
Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:
2015. március 17.
A szervezet képviseletére: 2019. január 1-től Cserháti András elnök önállóan jogosult.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Magyar Nukleáris Társaság alapcél szerinti és közhasznú feladatai:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a nukleáris kultúra fejlesztése és annak elősegítése, hogy a nukleáris módszereket
békés célra, minden területen szakértelemmel és ellenőrzött módon használják,
elősegíteni, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban
járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához,
fórumot teremteni a szervezet tagjait, a nemzetet, az ipart és a nagyközönséget
érdeklő nukleáris kérdések megvitatására,
elősegíteni, hogy a tanulóifjúság megismerje a természetes és mesterséges eredetű
ionizáló sugárzások mérési módszereit, a nukleáris módszerek tudományos alapjait, a
nukleáris energetika lehetőségeit, kockázatát és a veszélyek elleni védekezés
módszereit,
megvitatni és terjeszteni a nukleáris tudományokra és technikára vonatkozó új
hazai és külföldi eredményeket,
segíteni az állampolgárokat abban, hogy megfelelő ismeretek alapján önálló
álláspontot alakítsanak ki közérdekű nukleáris kérdésekben,
előmozdítani a hasonló célokat szolgáló egyéb társadalmi szervezetekkel történő
együttműködést,
az atomenergia és az ionizáló sugárzások felhasználását érintő jogszabálytervezetekre
vonatkozó állásfoglalásaival elősegíteni a Társaság céljaival összhangban levő
jogszabályok elfogadását,
fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a
társadalomra veszélyes felhasználása ellen,
előmozdítani a magyar és a külföldi, illetve nemzetközi nukleáris közösségek közti
kapcsolatokat.

A társaság közhasznú tevékenységének bemutatása:
A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. Országgyűlési
önkormányzati képviselő jelölteket nem állít, és nem támogat. A Társaság a jövőre nézve is
kizárja politikai tevékenység folytatását.
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
A Társaság a tárgyévben nem végzett vállalkozói tevékenységet.
M2-2

A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) – az alapszabályban leírtaknak megfelelően – alapvetően
közhasznú tevékenységet végez, programjai közvetlenül és konkrétan kapcsolódnak az
alapszabályban rögzített célokhoz.
A Társaság alapvető célja a hazai nukleáris kultúra fejlesztése oktatáson, ismeretterjesztésen
keresztül az ifjúság és a lakosság körében; az új nukleáris tudományos-műszaki eredmények
megtárgyalása és terjesztése főleg szakmai körökben; valamint az e szakterületen
nélkülözhetetlen nemzetközi kapcsolatok erősítése. E célok elérése érdekében a Társaság
2019-ben az alábbi közhasznú tevékenységcsoportok szerinti programokat valósította meg:
•
•
•
•
•

oktatás az ifjúság körében,
ismeretterjesztés a lakosság körében,
új nukleáris eredmények megvitatása, terjesztése,
kapcsolat egyéb társadalmi szervezetekkel,
nemzetközi kapcsolatok erősítése.

A Társaság tevékenységét szakcsoportban és központi szervezésű tevékenységekben fejti ki. Az alábbi
felsorolás a tevékenységeket alapvetően szakcsoporti bontásban mutatja be.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatás az ifjúság körében
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont
A tevékenység célcsoportja: Diákok (középiskola, egyetem)
A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2000 fő
A tevékenység főbb eredményei:
FINE (Fiatalok a Nukleáris Energiáért) Szakcsoport. Kiemelt cél a tagjainak szakmai
továbbképzése, tapasztalatainak gyarapítása így 2019 márciusában szakmai napot szerveztünk
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területén radioaktív hulladékkezelés
témakörében. Előadóink Dr. Fábián Margit az Energiatudományi Kutatóközpont
Környezetfizikai Laboratóriumának tudományos munkatársa, valamint Nős Bálint a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Stratégiai és Műszaki Igazgatója volt. 30
tagunk vett részt az eseményen, melyen a szakma területi aktualitásait beszéltük át
előadóinkkal.
Környezetvédelmi Szakcsoport. A FINE Szakmai Nap keretében (lásd fent) összefoglaló
előadást tartottunk a radioaktív hulladékok kondicionálásáról. Az előadás kitért a nemzetközi
trendekre, illetve, a különböző aktivitású hulladékok lehetséges kondicionálást lehetővé tevő
anyagokra és technológiákra.
2019. november 6-án az Energetikai Szakkollégium, Atomenergetika Szakmai Műhely tagjait
láttuk vendégül a Kutatóreaktornál. Bemutatásra került a reaktor felépítése, működése, amelyet
az Üzemeltetői Szakcsoport közreműködésével valósítottunk meg. Ezt követően - nemzetközi
és hazai koncepciók alapján - bemutattuk a kondicionálási, tárolási szcenáriókat a különböző
aktivitású radioaktív hulladékokra.
Tanári Szakcsoport. A XII. Nukleáris Szaktábor, a korábbi három évhez hasonlóan, 2019-ben
is a keszthelyi VSZK-ban került megrendezésre. Június 30-án - a korábbi évekhez hasonló
létszámmal - 30 diákkal indítottuk a tábort. A program szervezést, a tábor lebonyolítását Mester
András (Diósgyőri Gimnázium) koordinálásával Horváth András (BME NTI) és Ujvári Sándor
(Lánczos Kornél Gimnázium) hajtotta végre. A laborgyakorlatok vezetését és a keszthelyi
programok szervezését Farkas László a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára végezte.
Az előző évekhez hasonlóan a tábor programját 2019-ben is igyekeztünk úgy összeállítani,
hogy a komoly szakmai programok mellett jusson idő fürdésre, játékra és környék
nevezetességeinek megtekintésére is. A szakmai programban az előadások mellett most is
hangsúlyt kaptak a szakmai kirándulások, mérések, kísérletek elemzései. A táborban összesen
19 előadás hangzott el. A bevezetőt követően - többek között - az atomerőművekről, a
sugárvédelemről, az orvosi alkalmazásokról, részecskefizikáról és egy-egy speciális témáról
hallhattak előadást a táborozók.
Az előző két évhez hasonlóan a Vajda János Gimnáziumban hangsúlyt helyeztünk a modern
fizika elemeinek a gyakorlatban való megismertetésére, mivel a legtöbb iskolában kevés
lehetőség van az atomfizikával kapcsolatos mérések elvégzésére, kísérletek megtekintésére.
Egyéb szakmai programok keretében július 2-án, egész napos szakmai kirándulásra utaztak a
táborozók Budapestre, jelen voltak az Európai Nukleáris Verseny Középiskolásoknak című
rendezvényen, majd látogatást tettek a BME NTI Oktatóreaktorában. Július 3-án esti
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programként, kísérleti bemutatót láttak a résztvevők, megismerkedhettek Paksi Atomerőmű
mérőkocsijával. A diákok számára összeállított magfizika feladatlap megoldását a tábor végén
értékeltük.
Kiegészítő programok: keszthelyi idegenvezetés, Hévízi Tófürdő. Szabadidős programok:
strandlátogatás, labdarúgás, záró vacsora, tapasztalatok elmondása. A tábor programjával, a
szakmai- és szabadidős programok arányával, az előadásokkal és a további programokkal
elégedettek voltak. A kiadott feladatok néhány tanuló számára, akik még nem tanultak
magfizikát, olykor nehézséget okoztak, de ez érthető. Az 5-ös skálán 4,78 volt az elégedettségi
mutató.
A XXII. Országos Szilárd Leó Tehetséggondozó Fizikaverseny az elmúlt 21 évhez hasonlóan
2019-ben is, a hagyományoknak megfelelően lebonyolításra került. Újdonság volt az, hogy
2019-ben a döntő helyi szervezési feladatait két paksi oktatási intézmény, a paksi Energetikai
Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Paksi Vak Bottyán Gimnázium közösen valósította
meg. A Verseny 2019-ben is kétfordulós volt, a versenyzők két kategóriája (I. kategória: a 2019
és 2020-ban érettségizők) valamint II. kategória: a Juniorok (fiatalabbak) számára. A
versenybizottság munkáját 2019-ben is Sükösd Csaba a BME címzetes egyetemi tanára
irányította.
Az első forduló 2019. február 25. volt a versenyre jelentkezett tanulók iskolájában, 10 elméleti
feladatot kellett a versenyzőknek megoldani. A dolgozatokat a versenyzők fizikatanárai
javították helyben. További értékelésre, a ponthatárt elért dolgozatokat beküldték a BME
Nukleáris Technikai Intézetébe, a beküldött dolgozatokat a BME Nukleáris Technikai Intézet
munkatársai az egységesebb és objektívebb elbírálás érdekében átnézték és szükség esetén
újrapontozták.
A második forduló, a döntő, 2019. április 17-19 között volt Pakson. A döntő első részében a
versenyzőknek 10 elméleti feladatot kellett megoldani 3 óra alatt. A két kategória 10 feladata
közül 7 azonos volt mindkét kategóriának, 3-3 feladat különbözött a két kategóriában. A döntő
második részében a versenyzők két csoportra bomlottak (15-15 fő). Az egyik csoport kísérleti
mérési feladatot végzett, a másik csoport pedig számítógépes szimulációs feladatot. Ezeknek a
feladatoknak az időtartama 1,5 óra volt. Ezt követően a két csoport cserélt. Az utolsó nap
délelőttjén a Versenybizottság tagjai ismertették a feladatok megoldásait, illetve a kísérleti és a
számítógépes fordulók tapasztalatait, végül ünnepélyes eredményhirdetés és közös ebéd zárta
a versenyt. A 2019. évben a tavaszi versenynaptár sajnos nagyon telítette a szóba jöhető
hétvégéket. Az egyedül „szabadon” maradt hétvége viszont éppen a Húsvéti ünnepek hétvégéje
volt. Ezért a Verseny történetében először (és remélhetőleg utoljára) a hét közepére, Húsvétot
megelőző szerda-csütörtök-péntekre kellett tenni a Verseny döntőjét. E miatt az ünnepélyes
eredményhirdetésre nem sikerült olyan neves személyek részvételét megnyerni, mint
amilyenek a korábbi években megtisztelték jelenlétükkel. Két paksi iskola osztozott a helyi
szervezési feladatokon. A Verseny előtti atomerőmű-látogatást, a versenyzők, kísérőtanárok és
a zsűri szállását, valamint a Verseny kísérleti és számítógépes fordulóját továbbra is az
Energetikai Szakgimnázium és Kollégium szervezte, míg a Verseny elméleti fordulóját, a
kísérőtanárok továbbképzési előadását, valamint a Verseny feladatmegoldásainak ismertetését,
a záró ünnepséget és a díjátadást a Vak Bottyán Gimnázium szervezte.
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Az I. kategóriában Fajszi Bulcsú, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
tanulója, a II. kategóriában a Bonifert Balázs, a Baár-Madaras Református Gimnázium
(Budapest) tanulója végzett az első helyen. A Marx György Vándordíjat a Piarista Gimnázium
(Budapest) vihette el. A Tanári Delfin Díjat Chikán Éva tanárnő kapta. Az Országos Szilárd
Leó Fizikaverseny az elmúlt 21 év alatt igen tekintélyes és szakmailag elismert országos
versennyé nőtte ki magát. A Versenyen általában az OKTV fizikaversenyének döntősei,
valamint a Fizikai Diákolimpiára készülő, vagy azon már részt vett és díjakat nyert diákok is
részt vesznek. A Verseny színvonalát mutatja, hogy ezen a Versenyen helyezést elérni még
ezeknek a tanulóknak is kihívást jelent. A Versenybizottság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
versenyfeladatok sokszínűek legyenek.
Egyéb rendezvényként 2019. július 1-5. között került lebonyolításra az Európai Nukleáris
Verseny Középiskolásoknak című rendezvény. A tanári szakcsoport tagjai részt vettek tanulók
felkészítésében, a döntőben három magyar csapat is jelen volt.
Üzemeltetői Szakcsoport. Havi rendszerességgel tartottunk előadásokat: üzemlátogatás
keretében ismeretbővítést középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak; a nyári 1
hónapos szakmai gyakorlaton lévő egyetemistának reaktor irányítás, üzemviteli és üzemzavari
szabályzatok, hideg neutron forrás üzemeltetése témakörben; a nyári 2 hetes szakmai
gyakorlaton lévő középiskolásoknak irányítástechnikai berendezések, műszerek és mérések,
dozimetriai alapismeretek, mérések és műszerek témakörben; különböző helyszíneken
előadásokkal részt vettünk a fizika mindenkié 5.0 eseményein; 4 előadással az
Energiatudományi Kutatóközpont „Lányok napja” rendezvényen.
A WiN női szakcsoport. 2019. július 1-5 között került megrendezésre a GIREP Nemzetközi
Fizikatanítási Konferencia, melynek idén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem adott otthont. A konferencián Radnóti Katalin alelnökünk a nukleáris energia
elfogadásának felmérésről készített posztert állította ki. A 12. alkalommal Keszthelyen
középiskolások számára megrendezésre kerülő Nukleáris Szaktáborban a WiN részéről Radnóti
Katalin alelnökünk a csernobili balesetről tartott előadást.
Közös, központi tevékenységek. A pestszentlőrinci Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium 2005 óta évente nemzetközi konferenciákat rendez, ez a Karinthy Model United
Nations: a gimnazisták tulajdonképpen ENSZ-et játszanak. Tucatnyi országból jönnek, tucatnyi
bizottságban vitáznak, készítenek elő szimulált dokumentumokat, állásfoglalásokat a világot
érintő fontos kérdésekben. Mint ENSZ szakmai szervezet a Nemzetközi Atomenergiai
Ügynökség is szerepet kapott az eseményen. Tőlünk szakmai vendégelőadót kértek, aki 2019.
március 25-én egyebek közt a kiégett nukleáris üzemanyag kezeléséről adott tájékoztatást és
válaszolt kérdéseikre. Természetesen a fikciónak megfelelően angol nyelven.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Ismeretterjesztés a lakosság körében
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont
A tevékenység célcsoportja: Lakosság
A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2000 fő
A tevékenység főbb eredményei:
FINE Szakcsoport. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is nagy hangsúlyt kapott a
fesztiválokon való megjelenésünk. Sátorkoncepciónkat évről-évre fejlesztjük, hogy az
érdeklődők számára mindig az aktualitásokról is beszéljünk a nukleáris energetika alapjai
mellett. Ezáltal még interaktívabbá téve a nukleáris technikával való megismerkedést. A
szokásosnak mondható totók mellett a 3D atomerőmű makettel, és a frissen készített
Erőműfoglaló társasjátékkal készültünk a látogatók számára. Mindezen felül folytatjuk a kahoot
társasunk, mely által a látogatók okostelefonjaik segítségével mérhetik fel egymás ellen a
tudásukat.
Az idei évben is a Fúziós Szakcsoporttal való sikeres együttműködés eredményeként az alábbi
fesztiválokon volt jelen a Nukleáris Sátor: EFOTT – Velence, Gastroblues – Paks, Strand
fesztivál – Zamárdi. Megjelentünk a Kutatók Éjszakája rendezvényen, ahol kiállítói standdal
fogadtuk a lelkes középiskolásokat a BME K épületének aulájában.
A BME TTK-val való szorosabb együttműködésnek köszönhetően lehetőségünk nyílt ismét
mind a TTK saját kari, mind a BME nyílt napján megjelenni, mint kiállító. A nyílt napok során
betekintést adhattunk, hogy miért vonzó a nukleáris területeken való elhelyezkedés, illetve,
hogy ezt milyen, az egyetemen folyó képzések segítik hozzá a középiskolásokat.
Meghívást kaptunk idén is az OAH által megint megrendezett Atomenergiáról mindenkinek
című eseményekre, melynek szervezésében is aktívan részt vettünk. Az első rendezvény
májusban volt Veszprémben, a második novemberben Szegeden. Emellett részt vettünk a Fizika
mindenkié 5.0-n is.
Fúziós Szakcsoport. A sikeres EFOTT, Eastfest, Strand fesztivál részvétel mellett sajnos egyre
zsugorodnak e kommunikációs csatorna lehetőségeink: idén kiesett a Sziget mellett a VOLT is.
Ugyanakkor részt vettünk a következő rendezvényeken: Atomenergiáról Mindenkinek (OAH
szervezés), Kutatók Éjszakája (FINE szervezés), BME Gyerekegyetem (BME szervezés), BME
TTK Science Camp (BME szervezés).
A jelenleginél lényegesen több részletet mutató 3D nyomtatott ITER makettet gyártottunk,
aktuális ITER CAD modellek alapján.
Főleg gimnáziumokban, szakkollégiumokban tartott ismeretterjesztő előadásaink listája,
•
•
•
•
•

2019.01.23., Réfy Dániel, Magfúzió – kutatás egy fenntarthatóbb jövőért, Heller
Farkas Szakkollégium
2019.02.11. Veres Gábor, fúziós előadás, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
2019.02.15., Vavrik Márton, Veres Gábor, fúziós előadás és plazma cső, Berzsenyi
Dániel Gimnázium, Budapest
2019.02.28., Réfy Dániel, Kovácsik Ákos, Napot a földre előadás és interaktív
előadás, ÖKO Pont, Kalocsa
2019.03.21., Cseh Gábor, Kovácsik Ákos, Vécsei Miklós, plazmafizikai bemutató a
Kísérletbazár rendezvényen, Hatvani Bajza Gimnázium és Szakgimnázium
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•

2019.03.29., Vavrik Márton, fúziós előadás, Non-Stop, Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Budapest
• 2019.04.18., Pokol Gergő: A fúziós energiatermelés barátai és ellenségei: gyors
részecskék és plazmahullámok, Szilárd Leó fizikaverseny (tanároknak)
• 2019.04.26., Vavrik Márton, fúziós előadás, Fizika Tábor, Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Budapest
• 2019.04.27., Réfy Dániel, Pályaorientációs nap, Ferences Gimnázium, Szentendre
• 2019.05.27., Réfy Dániel, Napot a földre, Ferences Gimnázium, Szentendre
• 2019.05.30., Réfy Dániel, Kovácsik Ákos, Atomenergiáról Mindenkinek konferencia,
Veszprém
• 2019.06.16-17., Pokol Gergő, Vavrik Márton, Ifiegyetem, BME, Budapest
• 2019.07.01-04., FINE + Fúziós szakcsoport, Nukleáris Sátor, Gastroblues, Paks
• 2019.07.01-12., Pokol Gergő, Vavrik Márton, Réfy Dániel, Gyerekegyetem, BME,
Budapest
• 2019.07.11., Pokol Gergő, Vavrik Márton, Science Camp, BME, Budapest
• 2019.07.09-15., FINE + Fúziós szakcsoport, Nukleáris Sátor, EFOTT, Velence
• 2019.07.23-27., FINE + Fúziós szakcsoport, Nukleáris Sátor, Eastfest, Mezőtúr
• 2019.07.24., Pokol Gergő: Hogyan hozzuk le a Napot a földre?, Tudományos Piknik
Ökotábor
• 2019.08.20-25., FINE + Fúziós szakcsoport, Nukleáris Sátor, Strand fesztivál,
Zamárdi
• 2019.09.25., Veres Gábor, Fúziós energiatermelés: zsákutca, vagy Szent Grál?,
Wigner Café, Csodák Palotája, Budapest
• 2019.10.02., Vavrik Márton, fissziós előadás, Fazekas Gimnázium, Budapest
• 2019.10.10., Pokol Gergő: A magfúzió mint ideális energiaforrás, ETE Szenior Klub
• 2019.10.28., Pokol Gergő: Hullámok és gyors részecskék fúziós plazmákban, BME
TTK Science Campus (középiskolásoknak)
• 2019.11.21., Kovácsik Ákos, Vécsei Miklós, Atomenergiáról Mindenkinek
konferencia, Szeged
• 2019.12.14., Réfy Dániel, „Így írunk mi” + Napot a földre, KMDFKSZ - Scientia
Denique, Ungvár, Kárpátalja
Környezetvédelmi Szakcsoport. 2019. március 12-én megtartottuk a Paksi üzemvitel
hidrológiai kihívásai című rendezvényt, amely a Duna 2018. nyarán tapasztalt alacsony
vízállásának, hőmérsékletének és a Paksi Atomerőmű hűtésének kérdéskörére fókuszált. Két
előadás hangzott el, A 2018. évi üzemvitel tapasztalatai az alacsony vízállás és magas Duna
hőmérséklet idején, és a Klímaváltozás kihívásai újragondolva címekkel. A rendezvény
teltházzal zajlott, az előadásokat közös vita/beszélgetés követte.
2019. november 18-án megszerveztük az Energia-kényelem kontra klímavédelem: vagy lehet
együtt is a kettőt? című rendezvényt, ahol szakemberek előadásait követően kötetlenül
beszélgetünk a témakörhöz kapcsolódó kérdésekről. Az előadók részletesen és nagy
hozzáértéssel mutatták be a Változó éghajlat, klíma-helyzet Magyarországon, A villamos
energetika szerepe a klímavédelemben - lehetőségek és buktatók, és a Klímavédelem és
ellátásbiztonság: Az erőműrendszerből származó szén-dioxid-kibocsátás elemzése regionális
modellszámítással című előadásokat. Felkért hozzászólásra az Alapvető Jogok Biztosának
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Hivatalából hívtunk képviselőt. Az előadásokat követően kialakuló beszélgetések rávilágítottak
arra, hogy érzékeny és fontos témát érintettünk, valamint szintén ezt támasztotta alá, hogy
teltházas rendezvény volt.
Tanári Szakcsoport. A 62. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató rendezvénynek
Debrecen adott helyt 2019. március 13-16-án. Az ankét környezetünk fizikájával foglalkozott.
Az előadók, műhelyvezetők között több MNT tag (ezek között a tanári szakcsoport tagjai is)
tartott előadást, ill. műhelyfoglalkozást.
Üzemeltetői Szakcsoport. Havi rendszerességgel tartottunk üzemlátogatás keretében
ismeretterjesztő előadásokat látogató csoportok részére. Az M5 televízió csatornán a
"MESTEREMBEREK" című műsorban tagunk, Juhász Péter, a Kutatóreaktor üzemvezetője,
tartott a fiatalok szakmaválasztását segítő bemutatót a reaktor üzemeltetéséről, a reaktor
szolgáltatásait felhasználó kutatásokról, radioizotópok gyártásáról.
A „60 éves a Kutatóreaktor" címmel előadásokra, rendezvényekre, emléktábla avatásra került
sor (MTA székház, Bp. XII. kerületi Önkormányzat, EK tanácsterem); Az MNT honlapján
megjelenő AJÁNLÓ menüpontban Sipos László József tagunk ajánlásával nívós szakmai
cikkek, tanulmányok, kiadványok, könyvek böngészhetőek, olvashatóak.
WiN Szakcsoport. Mint minden évben, 2019-ben is részt vettünk a Tatai Víz, Zene, Virág
Fesztiválon, ahol a látogatók széles köre érdeklődött a nukleáris energia békés célú
felhasználásával kapcsolatban.
A 16. alkalommal megrendezésre kerülő ERRA Szövetség (Energy Regulators Regional
Assossiation) nyári akadémiája 50 fő részvételével került megrendezésre. A
Látogatóközpontban megrendezésre kerülő előadásokat követően a résztvevők megtekinthették
a Paksi Atomerőmű szekunder körét. A vendégeket a WiN részéről Gál Katalin elnökünk
kísérte.
Paksi Atomerőmű látogatások a WiN szervezésében: Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi
kapcsolatokért felelős államtitkár, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökének
látogatása (március 7.); Prof. Dr Horváth Ildikó EMMI Egészségügyi Államtitkár (április 30.);
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökének Dr Parragh Lászlónak és 12 fős delegációjának
látogatása (május 22.); Dr Matusovits Andrea az Országos Vérellátó Szolgálat Főigazgatójának
és 3 fős delegációjának látogatása (május 28.)
Közös, központi tevékenységek. A HBO Csernobilról szóló filmsorozata sokak figyelmét újra
ráirányította az atomenergiára. A Társaság is rendkívül fontosnak tartja, hogy a csernobili
atomerőmű-baleset ne merüljön a feledés homályába. Ennek kapcsán sokrétű tájékoztató
munkát fejtettünk ki.
•

•
•
•

A témában megjelenő cikkek nem ritkán valótlan tényeken alapulnak, hibásan
fogalmaznak, sőt rossz adatokat tartalmaznak a katasztrófát illetően. A média sokszor
túlzóan, hatásvadász módon, akár szándékos félelemkeltéssel mutatja be a történteket
és a baleset következményeit. Honlapunkon Székely Levente Csaba hosszabb írásban
oszlatta a tévhiteket.
A Paks FM rádió „Adásban” címmel hosszabb interjút sugárzott Cserháti Andrással, az
MNT elnökével, Csernobilról és általában Társaságunkról.
A Retro Rádió „Sztársávban” Várkonyi Attila (DJ Dominique) hosszasan beszélgetett
régi zenék közé ágyazva az MNT elnökkel, kiemelten Csernobil érdekelte.
Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója sajtóbejárást
szervezett Paksra „Miért nem lehetne leforgatni Pakson a Csernobil című filmet?”
M2-9

•

címmel. 32 újságíró tekintette meg a Karbantartó és Gyakorló Központot, a védett
vezetési pontot, jártak a blokkvezénylői és reaktorcsarnoki látogató folyosón. Az
eseményen egyebek közt előadást tartott és 5-6 tv stábnak, újságírónak rövid interjúkat
adott az MNT elnöke is. Az esemény a hazai sajtóban szokatlanul nagy impaktot
produkált.
A Nukleáris Technikai Szimpóziumon Aszódi Attila is előadást tartott a témában,
elsősorban Csernobil utóéletéére koncentrálva.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Új nukleáris eredmények megvitatása, terjesztése
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont
A tevékenység célcsoportja: Nukleáris szakemberek
A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 300 fő
A tevékenység főbb elemei:
Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport. 2019-ben is megszerveztük a Kockázatelemzési
műhely-értekezletet, ahol a szakcsoport 21 tagja vett részt (2019. május 15-17., Rácalmás). A
műhelyülés fő célja továbbra is az új nukleáris ismeretek terjesztése és megvitatása volt az 1.
és 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzések (PSA) tükrében. A külső veszélyek
kockázatának elemzésén kívül ezúttal is kiemelt téma volt a több-blokkos PSA előrehaladása,
a kockázatmonitor alkalmazásának kiterjesztése és az eredmények értékelése. Mindemellett
részletesen foglalkoztunk a pihentető medence balesetek forrástag számításaival és a
nemzetközi projektekben végzett munkák tapasztalatait is összegeztük. Tagjaink nagy számban
vettek részt a 2019. évi Nukleáris Technikai Szimpóziumon, ahol két előadással szerepeltünk.
Fúziós Szakcsoport. Részvételünk az MNT által szervezett 2019. évi Nukleáris Technikai
Szimpóziumon 1 (Pokol Gergő) + 1 (Simonyi díjazott) fúziós témájú előadással. A Simonyi
Károly Emlékplakett meghirdetése és odaítélése Dr. Vízváry Zsoltnak „A fúziós kutatásban
elért kimagasló eredményeiért, oktatási tevékenységéért”
Nukleon, az MNT műszaki-tudományos online folyóirata. 2019. március végéig 7, majd a
Nukleon főszerkesztőváltását követően áprilistól kezdve további 11 cikktervezet érkezett a
folyóirat szerkesztőségébe.
2019. nyár során a Hózer Zoltán (MTA EK) vezette Cirkónium Anyagkutatási (CAK)
projekthez tartozó cikkek tematikus különszámban való megjelentetésére koncentráltunk a
projekt őszi szakmai konferenciája miatt. A beérkezett igény miatt először a CAK különszám
nyomtatott verziója készült el 8 (köztük egy korábbi) cikkel szeptember végén, amely az
októberi CAK szimpóziumon fizikai terjesztésre került. A CAK különszám on-line verziója 7
cikkel lett a Nukleon 2019. decemberi kötete (XII. évfolyam 2. száma) december 12-én kiadva
(feltöltve).
A Nukleon 2019. novemberi kötete (XII. évfolyam 1. száma) november 11-én jelent meg (került
feltöltésre), amelyben az újakon kívül 3, korábban egyedileg megjelentetett cikk került bele új
atomerőművi blokkok biztonsági engedélyeztetéséről, külföldi szabványok biztonsági
értékeléséről, a fenntartható fejlődésről, atomerőművi berendezések determinisztikus vs
valószínűségi besorolásáról és a Gardyian reaktorkinetikai kódról.
Az év végén 2, korábban már beérkezett cikk kezelése és még 5, főleg az MNT Nukleáris
Szimpóziumához köthető cikk befogadása történt meg, amelyek jelenleg nagyrészt szerkesztés
alatt vannak.
Szenior Szakcsoport. Előadások az ETE Szenior Klubjában az alábbi témákban:
•
•
•
•

Az európai gazdaság karbon mentes fejlődése és az atomenergetika. (2019. október 3.
Czibolya László)
A magfúzió mint ideális energiaforrás. (2019. október.10. Pokol Gergő)
Az orosz nukleáris energetikai ipar hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez (2019.
december.5. Bács Zalán)
Okos energia hálózatok. Smart grid (2019. december 19. Jánosy János Sebestyén)
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Üzemeltetői Szakcsoport. Kétnapos előadás sorozaton és szakmai fórumon vettünk részt az
NRHT Bátaapáti valamint KKÁT Paks telephelyein. Részletes beszámoló az MNT honlapján
olvasható.
Közös, központi tevékenységek. Az OECD NEA és a paksi új blokkokért felelős tárca nélküli
miniszter stábja január 25-re közösen konferenciát szervezett Budapestre. Az MNT-t elnöke és
két alelnöke képviselte. A hazai sajtóban bőséges híradások jelentek meg. A rendezvény
keretében egy sorozat első állomásaként bemutatták a NEA legújabb kiadványát:
„Dekarbonizáció költségei: az atomenergia és megújulók magas arányával járó
rendszerköltségek.” A kiadvány értéke a friss adatok mellett az, hogy nem csak a közvetlen
költségeket, hanem a villamosenergia-rendszer költségeit, sőt a társadalmi költségeket is
áttekinti, rövid és hosszú távon egyaránt.
Az év legnagyobb szakmai rendezvénye 2019. november 28-29-én a XVIII. MNT Nukleáris
Technikai Szimpózium volt, NOVOTEL Budapest CITY helyszínnel. 119 fő vett részt,
összesen 35 előadásra és 1 kerekasztal beszélgetésre került sor. A visszajelzések mind
szakmailag, mind az előadások minősége alapján pozitívak, a szimpózium színvonalával meg
voltak elégedve a résztvevők. A szimpóziumon átadtuk az éves díjakat a következő
személyeknek: dr. Vízváry Zsolt – Simonyi Károly Emlékplakett; Füri Péter – Fermi Fiatal
Kutatói Díj; Holló Előd – Szilárd Leó-díj.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Kapcsolat egyéb társadalmi szervezetekkel
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont
A tevékenység célcsoportja: Egyéb társadalmi szervezetek
A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 100 fő
A tevékenység főbb eredményei:

Környezetvédelmi Szakcsoport. A szakcsoport mindkét 2019-es rendezvényére meghívta
társszervezőnek az MTA Sugár- és Környezetfizikai Albizottságot, melynek köszönhetően
növelhettük a szakmai sokszínűséget, új résztvevőket hívtunk be, így tovább növelhettük a
láthatóságunkat.
Kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot alakítottunk ki a Budapest Neutron Centrum
vezetőségével, több iskolai látogatócsoportnak tartottunk és a terveink szerint, ezután is tartunk
ismeretterjesztő előadást közös program keretében.
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok erősítése
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 20. pont
A tevékenység célcsoportja: A Társaság tagjai
A tevékenységből részesülők létszáma: kb. 100 fő
A tevékenység főbb eredményei:
Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport. Egy tagunk képviselte a Szakcsoportot 2019
márciusában a WANO MC által Trnavában szervezett „Nuclear Leadership” szemináriumon.
Három fővel vettünk részt 2019. márc. 18-21. között Prágában az ERMSAR súlyos baleseti
konferencia ülésén, ahol két tagunk előadást is tartott az ATHLET kód súlyos baleseti
verziójáról.
Az MVM PA Zrt. támogatásával 2019. március 20-22. között Szekszárdon megrendeztük a
Risk Watcher felhasználóinak éves munkaülését, ahol népes magyar küldöttség vett részt és
tájékozódott a Kockázatmonitor legújabb fejlesztéseiről, a további fejlesztési irányokról,
valamint más országok tapasztalatairól.
Az OECD NEA-hoz tartozó WGAMA csoport egy kétéves projektet indított a passzív
hőelvonási módot alkalmazó rendszerek biztonsági értékelésére. A 2019. februári
megbeszélésen egy tagunk vett részt és segítette aktívan a csoport munkáját.
Az MVM PA Zrt. támogatásával 2019. április 8-11. között megrendeztük Pakson az EPRI által
fejlesztett MAAP5 súlyos baleseti kód európai felhasználói számára szervezett éves
munkaülést, ahol 5 tagunk vett részt és tartott előadást.
A Szakcsoport két tagja 2019. április végén részt vett és előadást is tartott az Amerikai
Nukleáris Társaság által szervezett „PSA 2019” konferencián, Charleston-ban.
A Szakcsoport három tagja 2019 júniusában részt vett a NUGENIA-IVMR projekt
záróértekezletén Nagyszombatban, ahol érdekes előadásokat hallhattak a projekt utolsó évében
elvégzett kísérletekről és számításokról.
Egy tagunk továbbra is aktívan részt vesz a NAÜ által a több-blokkos valószínűségi biztonsági
elemzéssel kapcsolatos projektek ülésein. Egy tagunk bekapcsolódott az első szintű PSA NAÜ
által gondozott útmutatójának továbbfejlesztésébe, illetve egy másik tagunk részt vett a külső
emberi eredetű veszélyek elemzésével kapcsolatos munkaülésen.
A Szakcsoport négy tagja 2019 októberében részt vett Londonban a Risk Spectrum
kockázatelemző kód felhasználóinak éves találkozóján, ahol a Risk Spectrum szoftvercsomag
legújabb fejlesztéseiről, további fejlesztési irányairól, valamint egyéb országok használatának
tapasztalatairól tájékozódtak.
FINE Szakcsoport. Fontos feladatunknak tekintjük a nemzetközi kapcsolatok ápolását, így a
2019-es évben is több alkalommal részt vettünk az Európai Nukleáris Társaság fiatal
generációjának ülésein.
A European Nuclear Society (ENS) Young Generation Network (YGN) szervezése alatt futó
Core Committee Meeting (CCM) során a résztvevő országok fiatal szakcsoportjainak vezetői
oszthatják meg egymással tapasztalatukat, illetve dönthetnek nemzetközi elismerésekről,
melyeket fiatal kutatók, vagy a ENS YGN munkájában fontos emberek kaphatnak meg. A
Magyar Nukleáris Társaságot ezeken az üléseken idén Sárdy Gábor, a szakcsoport előző elnöke
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és jelenlegi titkára és Boguszlavszkij Gergely Vlagyiszlav, a szakcsoport újdonsült elnöke és
előző titkára képviselte.
2019 első meetingje Bukarestben, Romániában volt megtartva, ahol a pénteki szakmai
kiránduláson a helyi atomerőművet, illetve a mellette fekvő kutatóközpontot látogathatták meg
a résztvevők. Az évindító eseményen az egész éves terv kitűzése volt a fő feladat, illetve
szavaztunk az év végi utolsó CCM helyszínéről, ami Bécs lett.
Az év második CCM-je Ghentben volt, itt az ülésen főleg az ülés után megtartott ENYGF-ről
volt szó, illetve megválasztottuk az új elnököt. Ezen az ülésen a 2020-as első CCM-et szavaztuk
meg, melyre sikeresen pályáztunk, és helyszíne Budapest lett.
Az év utolsó CCM-je Bécsben volt esedékes, melyen meg lett választva az ENS YGN új titkára,
illetve az éves értékelést végeztük el.
Szenior Szakcsoport. Részt vettünk a következő rendezvényeken:
ATOMEXPO-2019 kiállítás (Szocsi, 2019. április 15-16) és az Atomipar Veteránjainak
Nemzetközi Szövetsége által tartott műhelyülés és kerekasztal.
A NAÜ közgyűlés kísérő eseményeként szervezett kerekasztal megbeszélésen (Bécs, 2019.
szeptember 17.), amelynek témája „A jövő generációinak felkészítése az atomenergia
támogatására az operatív tapasztalatok és a meglévő nukleáris energiaprogramokból levont
tanulságok felhasználásával: Veteránok nézőpontja”. A magyar hozzászólás a Paks II.
szakemberképzési helyzetével foglalkozott.
Ugyancsak részt vettünk a Roszatom által szervezett ATOMEKO konferencián (Pécs, 2019.
november 6-8.) és előadást tartottunk a konferencia egyik szekciójaként rendezett szenior
találkozón „A generációk közötti tudástranszfer az új Paksi blokkok építésének tükrében”
címmel.
Üzemeltetői Szakcsoport. 5 előadással részt vettünk a Budapesti Neutron Centrum
szervezésében megtartott Nemzetközi Neutron Iskola 1 hetes oktatási kurzusán;
NAÜ ellenőr képző és továbbképző nemzetközi kurzusán 2 előadással, valamint a kurzust
támogató mérési lehetőségek és helyszínek kialakításával, a mérések, laborgyakorlatok
elvégzésének segítésével és helyi művezetéssel vettek részt szakcsoportunk tagjai.
WiN Szakcsoport. Részt vettünk a 27. éves WiN Global éves konferencián. Az elnökségi ülést
követően számos szakmai program is helyet kapott. Többek között az alábbi témákban voltak
előadások:
• atomerőművek hosszú távú üzemeltetése és a fenntarthatóság;
• innováció és technológia;
• az ionizációs sugárzás alkalmazásai,
valamint szakmai kirándulások, melyek során megtekinthettük az:
• Almaraz Atomerőművet. A telephely 2 db 1000 MW-os Westinghouse blokknak ad
helyet. A kirándulás külön érdekessége volt, hogy a blokkok a PAE-vel egy időben
épültek és kerültek üzembehelyezésre, 1981 és 1982;
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•

El Cabril (Nagyon alacsony, alacsony, és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
lerakóhelye), melyet az NRC a világ egyik legmodernebb radioaktív hulladéklerakó
helyeként tart számon.

Továbbá részt vettünk a Hungarian Investors Forum rendezvényen, mely az iparág meghatározó
szereplőinek részvételével került megrendezésre.
Közös, központi tevékenységek. A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) 30 fős csapata az
Ukrán Nukleáris Társaság (UNT) meghívását elfogadva március 14-18. között egy szakmai
tanulmányúton a Khmelnitsky Atomerőműbe látogatott. Ez a több napos rendezvény szakmai
és személyes kapcsolatépítésre is lehetőséget adott.
1969. április 14-én megalakult a Német Nukleáris Társaság (Kerntechnische Gesellschaft,
KTG). Bármi is a német atomenergetika jövője, az elmúlt 50 év a német tudomány és
technológia egy fényes korszakához tartozott. A KTG a fél évszázad egyik lényegi szereplője,
formálója a szakma és társadalmi kapcsolatok terén. Az MNT infografikával emlékezett meg
az évfordulóról.
A Nukleáris Technikai Szimpózium ünnepi közgyűlését nyitó előadásával megtisztelte és az
idei díjakat átadta a belga Christian Legrain úr, az ENS (Európai Nukleáris Társaság) alelnöke.
Így a díjazottak előadásai is angol nyelven hangzottak el. A rendezvény során mód nyílott az
MNT vezetői és az alelnök között kötetlen beszélgetésekre is.
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3. Számviteli beszámoló
A Magyar Nukleáris Társaság 2019. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.
A mérleg legfontosabb adatai:
mérlegfőösszeg

23 155 e Ft

a saját tőke összege:

21 308 e Ft

Az eredmény kimutatás legfontosabb adatai:
Közhasznú tevékenység bevételei: 1 8 9 5 4 eFt
A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 2019-ben tagdíjakból,
adományozási szerződések alapján kapott támogatásokból, az SZJA 1%-ának visszatérítéséből,
és az alaptevékenység bevételeiből származtak.
Ezek összetétele az alábbiak szerint alakult:
tagdíjak:

407 eFt

támogatások:

9 900 eFt

pályázat alapján elnyert felhasznált támogatás

1 162 eFt

SZJA 1% visszatérítés:

231 eFt

közhasznú tevékenység bevétele:

7 224 eFt

egyéb bevétel:

30 eFt

A támogatásokat meghatározó részben különböző, az atomenergiához kötődő vállalkozások
nyújtották adományozási szerződések útján.
A pályázat alapján 2018-ban a Szilárd Leó Fizikaversenyre elnyert 1 300 eFt támogatásból
1 162 eFt-ot használtunk fel. Emellett 2019-ban 1 500e Ft pályázati támogatást nyertünk a 2020.
évi Szilárd Leó Fizikaversenyre.
Közhasznú tevékenységből származó bevételek különféle közhasznúsági tevékenységgel
összefüggő rendezvények - Nukleáris Szaktábor, Nukleáris Technikai Szimpózium résztvevőinek részvételi díjaiból származik.
Tagdíjból származó bevételek magánszemély tagok tagdíjbefizetéseiből származik. Egyéb
bevétel folyószámla kamatból származik.
Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai:

18 343 eFt

Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai költséghelyenként.
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A Társaság közhasznú tevékenységét alapvetően a szakcsoportok keretein belül végzi. Ezek
mellett felmerülnek még általános jellegű, működéssel kapcsolatos ráfordítások is.
A szervezet közhasznú tevékenységével kapcsolatban felmerült általános költségei és a
szakcsoportok működési költségei az alábbiak szerint alakultak:
MNT Különféle szervezeti ráfordítások:
MNT elnökségi ülés
Szakmai díjak (Simonyi, Fermi)
Nukleáris Technikai Szimpózium
MNT honlap
Egyéb kiadások
ENS tagdíj
MNT bankköltség
Belföldi kiküldetés
Könyvelés, adminisztráció
Posta ktg
Ukrán Túra
Nukleáris szaktábor
Szilárd Leó verseny
FINE működési költségek:
EFOTT Fesztivál
STRAND Fesztivál
Gastroblues Fesztivál
FINE vacsora
Belföldi utazás
CCM
Szakmai nap
FINE honlap
Branding
WiN Szakcsoport működési költségek:
Gastroblues Fesztivál
WiN Global részvétel
WIN vacsora
Belföldi utazás
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Branding
Elnökségi ülés
Tanári szakcsoport működési költségek:
Környezetvédelmi Szakcsoport
Szakmai nap
Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport
Fúziós Szakcsoport működési költségek:
Közgyűlés/vacsora
Belföldi utazás
Branding
Szenior Szakcsoport
Üzemeltetői csoport
Üzemlátogatás
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12 867 eFt
48 eFt
900 eFt
5 963 eFt
54 eFt
278 eFt
686 eFt
163 eFt
28 eFt
743 eFt
62 eFt
1 391 eFt
1 263 eFt
1 288 eFt
3 204 eFt
310 eFt
791 eFt
32 eFt
324 eFt
42 eFt
642 eFt
50 eFt
2 eFt
1 011 eFt
780 eFt
42 eFt
295 eFt
92 eFt
10 eFt
242 eFt
88 eFt
11 eFt
0 eFt
24 eFt
24 eFt
0 eFt
877 eFt
231 eFt
59 eFt
587 e Ft
0 eFt
735 eFt
735 eFt

Tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása:
Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele:
Tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordításai
Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye:

18 954 e Ft
18 343 e Ft
611 e Ft

Költségvetési támogatás és az SZJA 1% felhasználása:
A Magyar Nukleáris Társaság 2019.évben 1 300 eFt költségvetési támogatást kapott.
Az SZJA 1% visszatérítés 2019-ben 231 eFt volt, amelyet a társaság cél szerinti
tevékenységére teljes egészében felhasznált.
4. A vagyonfelhasználás alakulása eFt
A saját tőke:
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:

2018. év
20 681
437
15 891
4 353

2019. év
21 308
437
20 244
627

változás
627
0
4 353
- 3 726

A saját tőke 627 eFt-tal nőtt.
A változás oka: a tárgyévi közhasznú tevékenységből származó nyereség.
5. Cél szerinti juttatások:
A Magyar Nukleáris Társaság 2019. évben az alábbiak szerint nyújtott cél szerinti juttatást:
Simonyi Károly szakmai díj nyertesének
Fermi Fiatal Kutatói díj nyerteseinek
Simonyi Károly emlékplakett díjazottjának

300 e Ft
300 e Ft
300 e Ft

6. A támogatási program keretében kapott végleges jelleggel felhasználható összegek:
Támogatási program keretében kapott, végleges jelleggel felhasználható támogatások összege
tárgyévben: 9 900 e Ft
A társaság a támogatásokat az atomenergiához kötődő gazdasági társaságoktól kapta
adományozási szerződések alapján, elszámolási kötelezettség nélkül.
A támogatások célja: a társaság közhasznú tevékenységének segítése.
A társaság a kapott támogatásokat közhasznú tevékenységéhez tárgyévben felhasználta.
7. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatások
A Társaság a támogatási program keretében visszatérítendő támogatást nem kapott.
Tárgyévben a közhasznú szervezet a 6. pontban felsoroltakon kívül nem részesült
támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől.
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8. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:
A. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás:

Előző év
0

Tárgyév
0

9. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók eFt
Alapadatok
Előző
év
18 062

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordítása
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

261

18 839
18 343
3 240
18 343
627

32

32

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem
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231

17 801
13 709
4 997
13 709
4 353

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem

Cserháti András
elnök

18 970

0

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Budapest, 2020. május 15.

Tárgyév

