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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2010. február 2., 15:00
Az elnökségi ülés helye: KFKI központi telephely 4. épület (1. emeleti tárgyalóterem)
Jelen vannak: 1. melléklet szerint:
Hadnagy Lajos, Pázmándi Tamás; Petőfi Gábor, Sági László, Silye Judit; Mester András, Veres Gábor,
Szántó Péter
Napirendi pontok:
Holló Előd elnök köszöntötte az új összetételű Elnökség tagjait és megnyitotta az ülést. Megállapította,
hogy az Elnökség határozatképes.
1. Elnöki megnyitó
Holló Előd megköszönte az előző Elnökség munkáját és sok sikert kívánt az új Elnökség tagjainak
tevékenységükhöz. Hangsúlyozta, hogy az Elnökség munkájában a munkamegosztás híve, biztosítani
kívánja, hogy mindenki teljes jogkört kapjon a saját feladatai végzéséhez illetve a szakcsoportok
továbbra is önállóan tevékenykedhessenek.
2. Az MNT elnökségi feladatainak és munkamegosztásának áttekintése a 2. melléklet szerint
A mellékletben előterjesztett feladatkörökben a munka megkezdését a felkért személyek elvállalták, az
Elnökség kezdeti feladatmegosztása (az aktuális teendőkkel és elhangzott tájékoztatásokkal együtt)
ennek megfelelően:
Általános irányítás – koordinátor: Holló Előd
Beszámolt Mittler Istvánnal folytatott megbeszéléséről és fő szponzoraink MNT
támogatásokkal kapcsolatos elképzeléseiről. A hatékony és egységes fellépés érdekében
elengedhetetlen, hogy időben legyen programunk.
Általános adminisztráció – koordinátor: Neubauer István
Feladat: Programterv összeállítása 2010. márciusban. Ehhez szükséges a szakcsoportok
saját terve (2010.02.20.-ig). Korábbi elnökség (Pázmándi Tamás) közhasznúsági jelentés
összeállításához a szakcsoport inputokat szintén 2010.02.20-ig kéri.
Költségvetés, pénzügyek vitele – koordinátor: Holló Előd
Tájékoztatást adott a cégbírósági eljárás állásáról, új könyvelő megbízásáról és a bank
váltás állásáról.
Nemzetközi kapcsolatok koordinálása – koordinátor: Pázmándi Tamás
Beszámolt a PIME előkészületeiről, a DDR2010-ben szervezésében való részvételről,
környező országok nukleáris társaságai közti együttműködésről. Hadnagy Lajos
javaslatára következő Elnökségi ülésen döntés az Európai Nukleáris Energetikai Fórumon
(Pozsony, 2010.05.25) való jelenlétről.
Szakcsoportokkal kapcsolattartás – koordinátor: Elter József
Szakcsoportok külön támogatást is kaphatnak, ennek megfelelően különösen fontos a
szakcsoport program tervezetek mielőbbi összeállítása.
Egyedi feladatok koordinálása – Silye Judit
2010. február 19.-ig benyújtja az aktuális pályázatokat.
PR, Külső kommunikáció koordinálása – Sükösd Csaba

Az Elnökség elfogadta Sükösd Csaba javaslatát egy nyilatkozat kiadásáról a PIME
alkalmával „2011. Az atommag éve” témakörben.
Elismerések odaítélésének szervezése – koordinátor: Aszódi Attila
Mester András javaslata szerint a programterv és a költségvetés bevételeinek ismeretében
át kell tekinteni az Öveges díjhoz (és az egyéb díjakhoz) adott pénzösszeg emelésének
lehetőségét.
Honlap kezelés – koordinátor: Szántó Péter
A koordinátor visszajelzéseket kér, a profilok és szakcsoport tartalmak szerkesztésére
szolgáló jelszavakért is kéri a jelentkezést. Az angol nyelvű tartalmakat kéri elkészíteni.
Következő ülésén az Elnökség áttekinti ennek állását.
Nukleáris Technikai Szimpózium – főszervező: Cserháti András
Következő elnökségi ülésig megvizsgálja célszerű-e és ha igen milyen mértékben
professzionális külső szervező igénybevétele. Vajda Nóra javasolja diákok bevonását
részvétel biztosításáért cserében.
NUKLEON működtetése – főszerkesztő: Radnóti Katalin
Radnóti Katalin kéri Cserháti András és Pázmándi Tamás aktív segítségét a munka
átvételéhez.
Nukleáris Szaktábor – koordinátor: Mester András
A koordinátor jelezte, hogy a táborok anyagi hátterét át kell gondolni. A következő
elnökségi ülésig ő és a titkár megvizsgálja pályázatok igénybevételének (pl. Mecenatúra)
lehetőségét.
3. Egyebek
Hadnagy Lajos javasolja, hogy szülessen megegyezés Holló Előd, Elter József és Mittler István között
az MNT anyagok paksi intranetre kerülésének lehetősége ügyében.
Javaslat hangzott el arról is, hogy az új összetételú Elnökség helyezzen hangsúlyt a más civil
szervezetekkel való kapcsolattartásra (Atomfórum, Tudományos Újságírók klubja, ETE, ...).
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülés időpontja: 2010. április 1. 15:00,
helye az OAH 3. emeleti tárgyalója.
Szintén egyhangú döntéssel a Közgyűlés tervezett időpontja 2010. május 13. csütörtök 14:00. Helyét a
későbbiekben pontosítjuk.

Budapest, 2010. február 10.
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