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Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2007. február 1. 15:00
Az elnökségi ülés helye: Országos Atomenergia Hivatal székháza (földszinti tárgyalóterem)
Jelen vannak: Aszódi Attila; Bajsz József; Cserháti András; Hadnagy Lajos; Hanti Ágota; Holló Előd; Pázmándi Tamás; Petőfi Gábor; Silye
Judit; Szieberth Máté; Fehér Sándor; Koblinger László; Pokol Gergő; Yamaji Bogdán; Kissné G. Ludmilla; Újvári Sándor

Pázmándi Tamás a bevezetőjében köszöntötte az új elnökség megjelent tagjait, és elmondta, hogy
sok minden jó irányba változott az elmúlt három évben, ami jórészt az előző elnöknek és titkárnak
köszönhető. Ezeket a jövőben is folytatni kell. Néhány területen további előrelépés szükséges, így
például a generációk közötti tudásátadás és a szélesebb körű kommunikáció erősítése.

Napirendi pontok:
1. Az MNT 2007-2009 időszakra vonatkozó célkitűzéseinek megbeszélése
-

Együttműködés a Magyar Energetikai Társasággal

Aszódi Attila beszámolt arról, hogy felvette a kapcsolatot a Magyar Energetikai
Társasággal, a Magyar Energetika című folyóirat jövőbeli kiadása tárgyában.
-

Március 8-i rendezvény az MTA-n

Aszódi Attila az elnökség jóváhagyását kérte, hogy az MNT is jelenjen meg a rendezvény
szervezőjeként. Ezt az elnökség egyhangúlag elfogadta.
-

Weboldal

Az elnökség egyetértett abban, hogy az MNT oldalait aktualizálni kell. A szakcsoportokra
vonatkozó jelenlegi információ gyér és nem aktuális. Továbbá ösztönözni kell a tagságot a
nukinfó portál rendszeres olvasására.
-

Tagdíj

Javaslat: Legyen egy alaptagdíj 2000 Ft. Aki a folyóiratot is szeretné rendszeresen kapni,
az fizessen többet (5000 Ft) az alaptagdíjnál. A javaslatot az elnökség támogatta, a
végleges döntést a következő ülésre halasztotta.

2. a) Beszámoló a V. Nukleáris Technikai Szimpóziumról
Aszódi Attila beszámolt a tavalyi szimpózium sikeréről (146 regisztrált, 165 tényleges résztvevő,
60 előadás). A paksi helyszín szerencsés választás volt. A résztvevők között felmerült, hogy a
következő szimpóziumot is vidéken rendezzük, lehetséges helyszínként Debrecen is szóba
került.
2. b) Beszámoló az ENS NEST(et) konferencia szervezéséről
Pázmándi Tamás – Sükösd Csaba előzetes tájékoztatása alapján – beszámolt a 2008 tavaszára
tervezett konferencia előkészületeiről. A részletekről a jövőben is folyamatosan tájékoztatja az
elnökséget. Megjegyezte, hogy a rendezvényt az MNT közgyűlésével összhangban kellene
tartani.
2. c) A szakcsoportok beszámolói az elmúlt évi legfontosabb eseményekről és a 2007. évi tervekről
FINE: Yamaji Bogdán, elnök beszámolt a szakcsoport 2006. évi tevékenységéről és a 2007. évi
tervekből kiemelte az áprilisban megrendezésre kerülő TIT rendezvényen való FINE részvételt,
valamint a március 9-11-én, Balatonfüreden tartandó szokásos évindító megbeszélést. Végül
jelezte, hogy az idén lesz esedékes a FINE tisztújítás.
WIN: Kissné G. Ludmilla, elnök beszámolt arról, hogy megkezdődött a WIN szakcsoport
felélesztése, megtörtént a tisztújítás, amelyről jegyzőkönyv is készült. 2006. évi beszámoló az
előző elnökségi ülésen elhangzott (Kovács Lajosné), ezért erről nem számolt be újra.
Fúziós szakcsoport: Pokol Gergő, titkár ismertette a szakcsoport 2007. évi munkatervét.
Előkészítették a Simonyi díj alapító okiratát. Ezt az elnökség, 1 fő tartózkodása mellett, kisebb
módosításokkal jóváhagyta. Előkészületben van egy magyar fizikai szakszótár és a honlapon
megjelenítendő információk a szakcsoportról.
Tanári szakcsoport: Újvári Sándor, elnök elmondta, hogy ebben a szakcsoportban is az idén
lesz esedékes a tisztújítás. Tervezik a tanárok nukleáris témában való továbbképzését,
rendszeresen szerveznek látogatásokat az oktatóreaktorba. Tájékoztatta az elnökséget, hogy az
idei fizikatanári ankét Szegeden, március 15-18. között kerül megrendezésre.
Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport: Bareith Attila, elnök felkérésére Silye Judit
számolt be a szakcsoport 2006. évi munkájáról és a következő évi tervekről.
Környezetvédelmi szakcsoport: A szakcsoport nem képviseltette magát.
A szakcsoportok beszámolóit követően Pázmándi Tamás hangsúlyozta a szakcsoportok közötti
együttműködés fontosságát, így például az oktatás területén a FINE, a WIN és a tanári
szakcsoport is aktívan tevékenykedik. Kérte a szakcsoportok vezetőit, hogy a weboldalt
frissítsék.
Az elnök kiemelte, nélkülözhetetlen az elnökségi tagok aktív részvétele az MNT munkájában.
2.d) Beszámoló a decemberi titkársági dokumentáció átadás-átvételéről
A titkárok beszámoltak a sikeres átadás-átvételről, így a bírósági bejegyzésről és a társasági
dokumentumok hivatalos átadásáról. Ismertették a társaság megnyugtató pénzügyi helyzetét is.

3. A fúziós szakcsoport által javasolt díj
Az előző elnökségi ülésen született döntésnek megfelelően az elnökség egy tartózkodás mellett
megalapította a Simonyi Károly díjat.
4. Egyebek
Ez ELFT sugárvédelmi továbbképző tanfolyamon az MNT díjazza a legjobb fiatal előadót. Az
elnökség egyetértett a 30.000 Ft odaítélésével.

Budapest, 2007. február 10.

Silye Judit sk.
a Magyar Nukleáris Társaság titkára

