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JEGYZŐKÖNYV 

 

a Magyar Nukleáris Társaság 2006. évi tisztújító Közgyűléséről 

 

2006. május 12. 1330 

 

Helyszín: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, XI. ker. Egry 
József utca 20-22. sz. alatti �A� épületének földszinti előadóterme. 

1330-kor Sükösd Csaba elnök bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképtelen, mivel a 
tagnyilvántartásban szereplő 354 tag több mint fele nem jelent meg. A megismételt Közgyűlés 
a meghívóban foglaltaknak megfelelően 1400-kor lesz. 

1400-kor az elnök köszönti az egybegyűlteket, és megnyitja a megismételt Közgyűlést, amely 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  

 

1. Tisztújítás 

Az elnök elmondja, hogy a jelenlegi tisztségviselők mandátuma 2006 végén lejár, ezért a 
Közgyűlésnek új Elnökséget és Felügyelő Bizottságot kell választania. A megválasztott 
tisztségviselők 2007. január 1-i hatállyal lépnek hivatalba 3 éves időtartamra. 2006. december 
31-ig a jelenlegi Elnökség és Felügyelő Bizottság változatlan összetétellel és jogkörökkel 
működik tovább.  

Az elnök felkéri Lengyel Zoltánt, az Elnökség által megválasztott Jelölő Bizottság elnökét, 
hogy számoljon be a jelölési folyamatról és ismertesse a jelöltlistát. Lengyel Zoltán elmondja, 
hogy levélben felkérték a tagságot a jelölésre, a beérkezett jelöléseket feldolgozták, és a 
jelölteket megkérdezték, hogy elvállalják-e a jelölést. A jelöltek megkérdezése után a 
következő jelöltlista alakult ki: 

Elnök: Pázmándi Tamás  

Alelnökök: Bajsz József, Sükösd Csaba  

Titkár: Ekler Bálint 

Elnökségi tagok: Aszódi Attila, Boros Ildikó, Hadnagy Lajos, Hanti Ágota, Holló Előd, 
Kardon Béla, Mester András, Nemes Imre, Petőfi Gábor, Petravich Gábor, Radnóti Katalin, 
Raics Péter, Silye Judit, Sági László, Szieberth Máté, Török Szabina, Újvári Sándor, 
Vidovszky István   

Felügyelő Bizottság: Koblinger László (elnök), Fehér Sándor, Rósa Géza 

A Jelölő Bizottság beszámolója után Szieberth Máté titkár ismerteti a szavazás menetét. 
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Ez után az elnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy kíván-e valaki további jelölést tenni. Sági 
László Bareith Attilát jelöli elnökségi tagságra, aki a jelölést elfogadja. Sükösd Csaba elnök 
Cserháti Andrást jelöli elnökségi tagságra, aki szintén elfogadja a jelölést. Az elnök 
megkérdezi a Közgyűlést, hogy jóváhagyja-e a Bareith Attila és Cserháti András nevével 
kiegészült jelöltlistát. A Közgyűlés a jelöltlistát egyhangúlag jóváhagyja.  

Az elnök javaslatot tesz a következő összetételű Szavazatszámláló Bizottságra: Vajda Nóra 
(elnök), Papp Gergely és Pokol Gergő. A közgyűlés egy tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül megválasztja a Szavazatszámláló Bizottságot. A titkár megkéri Pokol Gergőt a 
szavazólapok megfelelő számban történő kinyomtatására. 

 

2. Beszámolók, közhasznúsági jelentés 

Az elnök megtartja beszámolóját a Társaság 2005-ös tevékenységéről és 2006-os terveiről.  

A titkár beszámol a Társaság adminisztratív és pénzügyeinek alakulásáról a 2005. évben és 
ismerteti a 2005. évi közhasznúsági jelentést (melyet a Közgyűlés minden résztvevője 
másolatban megkapott). 

Mester András a Felügyelő Bizottság elnöke beszámol arról, hogy a FB a Közgyűlést 
megelőzően 2006. május 5-én ülést tartott, betekintett a költségvetésbe és a közhasznúsági 
jelentésbe. Megállapítást nyert, hogy a pénzfelhasználás a szabályoknak megfelelő volt. A 
gazdálkodás kellő gondossággal történt, a pénzügyi mérleg pozitív. A vizsgált időszakban a 
FB kellő lehetőséget kapott a MNT működésének nyomon követésére.  

Ez után az elnök megkérdezi a Közgyűlést, hogy elfogadja-e a közhasznúsági jelentést. A 
Közgyűlés a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja. 

 

3. Szavazás 

Az elnök szünetet rendel el és felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a szünetben ossza 
ki az időközben elkészült szavazólapokat, és bonyolítsa le a titkos szavazást. 

A szünet után az elnök megkérdezi, hogy minden jelenlevő élt-e szavazati jogával, majd 
lezártnak nyilvánítja a szavazást és megkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy összesítse a 
szavazatokat. 

 

4. Szakcsoporti beszámolók 

Az elnök felkéri a szakcsoportok képviselőit, hogy számoljanak be 2005-ös tevékenységükről. 

•  A Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport részéről Bareith Attila szakcsoport-
vezető számol be. 

•  A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) szakcsoport munkáját Yamaji Bogdán 
FINE elnök mutatja be. 
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•  A Fúziós szakcsoport 2005. évi tevékenységéről Kocsis Gábor, a szakcsoport elnöke 
számol be. 

•  A Környezetvédelmi Szakcsoport tevékenységét Bódizs Dénes ismerteti. 

•  A Tanári szakcsoport nevében Mester András számol be. 

•  Az elnök elmondja, hogy a �Women In Nuclear� (WIN) szakcsoport 2005-ben sem 
működött. Bejelenti, hogy kezdeményezni fogja e szakcsoport újjáalakulását, és ha ez 
sikertelen lesz, akkor a szakcsoport megszüntetését.  

 

5. A tisztújítás eredményének ismertetése 

Az elnök felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás 
végeredményét. Vajda Nóra elmondja, hogy a Közgyűlésen megjelent 33 tag mind érvényes 
szavazatot adott le, így a választás eredménye érvényes. A 2007. január 1-i hatállyal hivatalba 
lépő tisztségviselők a következők: 

Elnök: Pázmándi Tamás  

Alelnökök: Bajsz József, Sükösd Csaba  

Titkár: Ekler Bálint 

Elnökségi tagok: Aszódi Attila, Cserháti András, Hadnagy Lajos, Hanti Ágota, Holló Előd, 
Petőfi Gábor, Sági László, Szieberth Máté  

Felügyelő Bizottság: Koblinger László (elnök), Fehér Sándor, Rósa Géza 

Az elnök gratulál az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és megadja a szót Pázmándi 
Tamás megválasztott elnöknek. A megválasztott elnök megköszöni a bizalmat és az új 
elnökség együttműködését kéri a következő három évre. 

 

6. Előadás 

A Közgyűlés résztvevői Cserháti András: A helyek szelleme - személyes élmények a hanfordi 
és a szovjet plutóniumtermelő reaktorok telephelyeiről c. érdekes előadását hallgathatták meg.  

Az előadás után az elnök megköszöni a megjelenteknek a részvételt, és berekeszti a 
Közgyűlést. 

Budapest, 2006. május 12. 

Jegyzőkönyv-vezető:     A jegyzőköny hiteles: 

 
(Szieberth Máté)    (Dr. Sükösd Csaba) 
    Titkár      elnök 


