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Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2008. október 7., 14:30
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.

Tervek a 2008. év hátralévő részére.
VII. Nukleáris Technikai Szimpózium
Aszódi Attila írásbeli tájékoztatója alapján az elnök ismertette a Szimpózium szervezésével
kapcsolatos fejleményeket. Időpont: december 4-5., helyszín: Hotel Flamenco. A nap során a
tagok e-mailben megkapták a szórólapot.
A teremfoglalás írásbeli megerősítését Silye Judit titkár intézi.
Ünnepi Közgyűlés
A Szimpóziumot követően, december 5-én 14:00-tól. A kezdés időpontjáról az elnök egyeztet
Aszódi Attilával.
A díjazottak előadásának sorrendje megegyezik a tavalyival (Szilárd Leó díj, Simonyi Károly
emlékplakett, Öveges József díj, Fermi fiatal kutatói díj). Ezt követően kávészünet, majd a
Teller-pályázat eredményhirdetése.
Szilárd Leó díj
A titkár néhány napon belül kiküldi a levelet a tagoknak, november 7-ig várjuk a javaslatokat.
Döntés a következő elnökségi ülésen.
Fermi fiatal kutatói díj
Török Szabina korábban arról tájékoztatta az elnököt, hogy sikerült megegyezni az olasz
tudományos attaséval.
Pályázatok beadási határideje nov. 3.

A felhívást hirdetni kell, Hanti Ágota és Cserháti András segít felrakni a paksi intranetre.
Öveges József díj
Határidő: október 15., eddig nincs pályázat. Sükösd Csaba még egyszer kiküldi a felhívást a
tanároknak.
Simonyi Károly emlékplakett
határidő: október 15.
A fúziós szakcsoport nevében Dunai Dániel beszámolt róla, hogy eddig 1 pályázat érkezett be.
Teller centenárium
Sükösd Csaba ismertette a jelenlegi helyzetet az elnökség tagjaival: 22 iskola nevezett,
összesen 114 program, eddig 5 rendezvényt látogatott meg a zsűri.
Díjak, támogatók: MNT (200e, 150e, 100e), SIF (4*150e + 4*100e), PART (4*150e), VEIKI
(150e Ft)
A közgyűlésen 1 - 3 előadás/bemutató várható
Az iskolákkal támogatási szerződést kell kötni, ennek részleteit a könyvelővel egyeztetni kell. A
számlákkal az iskoláknak 2009. júniusig el kell számolni. Szieberth Máté megosztja a Fizika
Éve pályázat során szerzett tapasztalatokat Silye Judit titkárral.
2.

A Nukleon következő száma
Cserháti András beszámolt a jelenlegi helyzetről. 5 cikk kész, melyek közül 2 kint van a
weboldalon. Ezzel az 5 cikkel még ezen a héten megjelenik a 3. szám. A 4. szám a közgyűlés
idején. 10 cikk van előkészületben.
Fehér Sándor ígérte, lerövidíti a cikküket (21 Æ 15 oldal) és elküldi. Ha ez megtörténik okt. 17-ig,
akkor ez is belefér a 4. számba.

3.

Egyebek.
-

Az ENS Program Committee ülése és közgyűlése nov. 19-20-án lesz, melyeken Petőfi Gábor
vagy Silye Judit vesz részt.

-

Pázmándi Tamás beszámolt a szófiai, nov. 17-18-i rendezvény előkészületeiről.

-

Pázmándi Tamás beszámolt a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács megalakulásáról és
biztosította az elnökséget, hogy a jövőben is rendszeresen tájékoztatást ad az eseményekről.

-

WNU: Szieberth Máté okt. 15-ig előkészíti a támogató cégeknek küldendő levelet és a HNS
listán keresztül tájékoztatja a tagokat az elnyerhető támogatásról.

-

Pázmándi Tamás felvetette, hogy idén van a FINE megalakulásának 10 éves évfordulója; az
ezzel kapcsolatos teendőkről egyeztet a FINE jelenlegi vezetőivel.

-

Cserháti András tájékoztatta az elnökség tagjait a KPMG által készített tanulmányról, az ETE
nov. 13-i pécsi konferenciájáról, valamint a Foratom Olkiluotoba szervezett rendezvényéről,
melynek időpontja okt. 28-29.

-

Hanti Ágota beszámolt róla, hogy a WIN felvette a kapcsolatot a Parlament női képviselőivel,
részükre szakmai kirándulást szerveznek Paksra. Kérte az elnökség tagjait, hogy segítsenek
neki a prezentáció összeállításában.

-

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: november 11, kedd, 14:30

Budapest, 2008. október 7.

Pázmándi Tamás sk.
a Magyar Nukleáris Társaság elnöke

