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Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről

Az elnökségi ülés időpontja: 2009. szeptember 29., 14:30 
Az elnökségi ülés helye: Országos Atomenergia Hivatal székháza (3. emeleti 
tárgyalóterem)
Jelen vannak: 1. melléklet szerint:

Aszódi Attila,Hadnagy Lajos; Holló Előd, Pázmándi Tamás; Silye Judit; Mester András, Neubauer István, Radnóti Katalin, Szántó 
Péter

Napirendi pontok:

Pázmándi Tamás elnök köszöntötte az Elnökség tagjait és megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az elnökség nem határozatképes.

1. Beszámolók

Pázmándi Tamás a FINE és WIN beszámolókat elhalsztotta, mivel szakcsoportok vezetői 
nem voltak jelen az ülésen. Ezt követően beszámolt a Nukleáris Szaktábor sikeréről.

2. Nemzetközi Kapcsolatok

- Pázmándi Tamás elmondta, hogy az MNT kezdeményezésére a környező országok 
nukleáris társaságai Prágában megbeszélést tartottak. A találkozó eredményesnek 
tekinthető és a jövőben is érdemes folytatni, mivel jelenleg a nukleáris társaságok között 
nem működik megfelelően az információáramlás.

- Pázmándi Tamás beszámolt Tom Sanders, az Amerikai Nukleáris Társaság 
magyarországi látogatásáról is. Tom Sanders két napot töltött Budapesten, mely során az 
KFKI AEKI-ben előadást tartott és a kutatóreaktornál is látogatást tett.

- Pázmándi Tamás elmondta, hogy Magyarországon járt az Európai Nukleáris Társaság 
konferenciaszervezője, Kirsten Epskamp, akivel közösen megtekintettük a PIME 2010 
konferencia lehetséges helyszíneit. A választás végül a budai várban található Hiltonra esett. 
Megegyezés született a szakmai látogatások helyszínéről is, így a konferenciát követően a 
résztvevőknek – választásuk szerint – lehetőségük lesz látogatást tenni a paksi 
atomerőműnél, a budapesti oktató-, illetve kutatóreaktornál és a bátaapáti hulladéktárolónál
is. A rendezvény weboldala is elkészült: 
(http://www.euronuclear.org/events/pime/pime2010/index.htm).



3. Tervek 2009. év hátralévő részére

- Aszódi Attila beszámolt a Szimpózium szervezésének jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 
hét vidéki város és az MVM új székháza merült fel a rendezvény lehetséges helyszíneként. 
Elmondta, hogy ha az új székházban lesz megrendezve a Szimpózium, akkor a korábbi 
évekhez képest kevesebb 20 perces előadást lehet majd tartani. Javasolta, hogy legyen 
poszterszekció is, ugyanakkor a posztert készítők 5 perces előadásban is ismertessék a 
poszteren bemutatott tevékenységüket. Az elnökség jelenlévő tagjai támogatták a javaslatot. 
Aszódi Attila és Pázmándi Tamás közösen megtekintik az új székház adta lehetőségeket. Az 
elnökség egyetértett azzal is, hogy a Teller pályázat győztesei a Szimpózium oktatási 
szekciójában kapjanak lehetőséget a pályamunkájuk és nyereményük felhasználásának 
bemutatására.

- Az MNT Ünnepi közgyűlését illetően Silye Judit beszámolt arról, hogy a MNT díjai kiírásra 
kerültek és már néhány pályázat be is érkezett. A Szilárd Leó díj jelenleg az öntőnél van, de 
november elejére öt darab (tokkal együtt) el fog készülni.

4. Egyebek

- Silye Judit beszámolt arról, hogy az NCA pályázaton nyert 800.000,-Ft egy része már 
megérkezett az MNT bankszámlájára, valamint a 2008 évi SZJA 1% felajánlásokat ismételten 
igényeltük és az ehhez szükséges nyomtatványt elküldtük.

- Silye Judit elmondta, hogy a tagdíjat eddig kevesen fizettek be az idén, ezért javasolta, 
hogy az egyes intézményeknél jelöljenek ki egy-egy főt, aki gondoskodik a hiányzó tagdíjak 
beszedéséről. Az elnökség a javaslatot elfogadta és a következő személyeket jelölte ki: 
KFKI – Pázmándi Tamás, PA Zrt. – Hadnagy Lajos, BME – Szieberth Máté. A névsort Silye 
Judit eljuttatja a kijelölteknek.

- Pázmándi Tamás beszámolt az NFFT-ben zajló munkáról, a készülőben lévő 
fenntarthatósági jelentésről, valamint az október 15-re tervezett programról, melyen Gyulai 
Iván tart előadást a fenntarthatósági jelentésről.

- Pázmándi Tamás elmondta, hogy végleges formát öltött az MNT weboldala, és akinek ezzel 
kapcsolatos kérése van, az forduljon Szántó Péterhez (szanto@aeki.kfki.hu).

- A soron következő elnökségi ülést október 20-án 15 órakor tartjuk.

Budapest, 2009. szeptember 31.

Silye Judit sk.
a Magyar Nukleáris Társaság titkára




