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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság 2013. évi 2. elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2013. április 03. (szerda) 15 óra
Az elnökségi ülés helye: MTA EK, 19. épület, Tanácsterem (földszint)
1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Az ülés a napirendi pontok szerint halad, nincs javaslat új napirendi pont felvételére.
Hózer Zoltán bemutatta az Társaság új könyvelőjét, Tóthné Horuczi Györgyit az ülésen
megjelenteknek.
1.

A közgyűlés előkészítése

A közgyűlés időpontja 2013. május 16. (csütörtök). Előadónak dr. Rónaky Józsefet, az OAH
főigazgatóját hívjuk meg,. A közgyűlés a KFKI telephelyén lesz a 21/B. épületi tanácsteremben. Az
előadás után fakultatív programként látogatásokat szervezünk az MTA Energiatudományi Központ
laboratóriumaiba.
 2012. évi Közhasznúsági Jelentés (KHJ)
Holló Előd ismertette a KHJ-t, mely tartalmaz egy összevont részt, ami a pénzügyi és tevékenységi
beszámolóból áll. Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.


2013. évi költségvetés (KV)
Némi vita alakult ki az éves költségvetésről, mert a FINE szakcsoport jelentősen túltervezte
költségvetését a tavalyihoz képest. Az elnökség kéri a FINE vezetését, hogy az elnökségi ülésen
minden esetben jelenjen meg tőlük valaki. Az elnökség felkéri az elnököt, hogy egyeztessen a FINEvel egy realisztikusabb költségvetés érdekében. Az elnökség felkéri a titkárt, hogy a közgyűlésre
egyeztesse a beszámolókat a szakcsoport vezetőkkel.
2.

MNT honlap megújításának helyzete

Az elnök ismertette a honlap megújításának helyzetét. Négy honlap készítőtől kértünk árajánlatot, de
csak egy tett ajánlatot. Mivel az árajánlat összege jelen ismereteink szerint reálisnak bizonyult, így az
elnökség egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy további tárgyalásokat folytasson az
ajánlattevővel.
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3.

NUKLEON különszám megjelentetésének megvitatása

A kiadott különszám hasznos volt. 300 példány készült, melyből 120 db-ot vittek a tanári ankétra, 50
példány kerül a Szilárd Leó versenyre, 25 darabot viszünk a Sepsiszentgyörgyre tanári továbbképzésre.
Évente egy különszám megjelentetését a Társaság jó ötletnek tartja, ennek szerkesztését Radnóti
Katalin vállalta.
4.

Tájékoztatás a szaktábor előkészítéséről

Sajnálatos módon a szervezők nem tudtak megjelenni az ülésen, de Mester András írásos beszámolót
küldött a szaktábor előkészítésének helyzetéről. A szaktábort meg kell hirdetni a honlapon, a tagságnak
kör e-mailt kell küldeni. Az elnökségi ülésen résztvevők közül néhányan közvetlenül szponzorálják a
tábort, a támogatások lehetővé teszi két diák részvételét. Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy
idén is 28.000,- Ft. legyen a szaktábor részvételi díja és továbbra is támogatja (különböző mértékben)
az Országos Szilárd Leó fizikaverseny első három helyezettjének táboroztatását.
5.

Öveges díj meghirdetése

Sükösd Csaba nem tudott eljönni az ülésre, ezért az elnök egyeztet a díjjal kapcsolatos teendőkről.
6.

Fúziós szakcsoport titkárválasztás

A Fúziós szakcsoport megválasztotta Réfy Dánielt (MTA Wigner FK RMI / BME) a szakcsoport titkári
pozíciójára. A szavazáson a 40 tagból 27-en vettek részt, 26-an szavaztak igennel és egy fő
tartózkodott. A választást az elnökség jóváhagyólag elfogadta.
7.

Új könyv kiadása

Az elnök bemutatta a “Prométheusz magyar unokái” című könyvet, amely a szenior szakcsoport
közreműködésével jelent meg. A könyvet Maróthy László szerkesztette.
8.

Új tagok felvétele

A négy új tag felvételét az elnökség egyhangúlag megszavazta.
Hózer Zoltán az ülés végén megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.
Budapest, 2013. április 15.

Hózer Zoltán, elnök

Somfai Barbara, titkár
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1. melléklet
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