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Jegyzőkönyv 
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről 

Az elnökségi ülés időpontja: 2008. szeptember 4., 14:00  

Az elnökségi ülés helye: Országos Atomenergia Hivatal székháza (3. emeleti tárgyalóterem) 

 

 

Napirendi pontok: 

Dr. Pázmándi Tamás elnök köszöntötte az Elnökség tagjait és megnyitotta az ülést. 

1.  Beszámoló 

Kósa Péter beszámolt a nyári rendezvényeken (Egészségliget, Tata, EFOTT, Gastroblues) való 
szereplésekről. Elmondta, hogy a szigeten egyre több külföldi keresi fel a nukleáris sátrat (számuk 
eléri a látogatók 40%-át) és érdemes lenne valakit meghívni akár a Young Generation Network-ön 
keresztül is, aki a külföldiek tájékoztatásához nagy segítséget jelentene. Az elnökség 
dicséretesnek nyilvánította a FINE munkáját, és kiemelték, a munkában a többi szakcsoport is 
kivette részét. 

Pázmándi Tamás elmondta, hogy a Nukleáris Szaktábor az idén is nagyon sikeres volt. A 2009-es 
PIME Award-ra a szaktáborral javasolja a nevezést. Ezzel az elnökség tagjai egyetértettek. A 
sikeres pályázatot az is segítheti, hogy az eseményről film készült.  

A WIN szakcsoport munkájáról Hanti Ágota számolt be. Elmondta, hogy részt vettek a PIME 2008 
konferencián, a WIN Global ülésén, a Parlamenti Nőkkel találkoztak és segítették a FINE 
munkáját. 

Az elnökség tagjai hangsúlyozták, örvendetes, hogy a szakcsoportok közösen vesznek részt a 
célok megvalósításában. 

Silye Judit beszámolt az ENS júniusi közgyűléséről. Kiemelte, hogy az ENS Board 3 taggal 
bővülhet, akik személyére később lehet javaslatot tenni. Ehhez kapcsolódóan mondta el Petőfi 
Gábor, hogy a jövőben milyen ENS rendezvényekre kerül sor. 

Szieberth Máté elmondta, hogy a WNU helyszíne Oxford lesz. Ez a szervezők álláspontja szerint a 
legmegfelelőbb helyszín és 2009-től kezdődően állandó helyszíne lesz a WNU-nak. A 
közeljövőben várható egyeztetés a közép-európai országoknak nyújtandó kompenzációval 
kapcsolatban. 



 

 

2.  Nukleon 

Cserháti András beszámolt arról, hogy megjelent a Nukleon második száma is, és a második 
szám megjelenése legnagyobb részt Pázmándi Tamás munkájának köszönhető. 

 

3. Tervek 

A VII. Nukleáris Technikai Szimpózium szervezésének állásáról szóló beszámolót a következő 
Elnökségi ülésre napolta el az Elnökség. 

 

4. Egyebek 

- Veres Gábor beszámolt arról, hogy kiírták a Simonyi-díj pályázatát. 

- Török Szabina elmondta, az attasé nyilatkozata alapján biztosítottnak látszik a Fermi-díj anyagi 
támogatása. 

 

 

Budapest, 2008.szeptember 24. 

Silye Judit sk. 
a Magyar Nukleáris Társaság titkára 

 

 

 

 

 

 


