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Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság
Ünnepi közgyűléséről
A közgyűlés időpontja: 2009. május 07., 14:00
A közgyűlés helye: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, XI. ker.
Egry József utca 20-22. sz. alatti „A” épületének földszinti előadóterme
14:00-kor Pázmándi Tamás, elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés határozatképtelen, mivel a
tagnyilvántartásban szereplő 411 tag több mint fele nem jelent meg, a megismételt Közgyűlés a
meghívóban foglaltaknak megfelelően 14:15-kor lesz.
14:15-kor az elnök köszöntötte az egybegyűlteket, és megnyitotta a megismételt Közgyűlést, amely a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
1. 2008. évi közhasznúsági jelentés (éves beszámoló)
Pázmándi Tamás tartalmilag ismertette a jelentést, melyet Silye Judit pénzügyi beszámolója követett.
Az éves beszámoló ismertetése után a Felügyelő Bizottság ismertette véleményét az éves
beszámolóról. Koblinger László, a Felügyelő Bizottság elnöke kiemelte, hogy a társaság beszámolója
különösen tartalmas és gazdag új kezdeményezésekben. Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a
jogszabályoknak megfelelőnek, pénzügyileg helyesnek, valamint a társaság alapszabályával
összhangban lévőnek találta, és egyhangúlag elfogadta a 2008. évi közhasznúsági jelentést.
Ezt követően Pázmándi Tamás, elnök szavazásra bocsátotta a jelenlévő tagok közt az éves
beszámoló elfogadását, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
2. Szakcsoporti beszámolók
Az elnök felkérte a szakcsoportok képviselőit, hogy számoljanak be 2008. évi tevékenységükről.
1. A „Women In Nuclear” (WIN) szakcsoport részéről Kissné G. Ludmilla, a szakcsoport elnöke
számolt be.
2. A Környezetvédelmi Szakcsoport tevékenységét Török Szabina, a szakcsoport vezetője
ismertette.
3. A Fúziós szakcsoport 2008. évi tevékenységéről Kocsis Gábor számolt be.

4. A Tanári szakcsoport nevében Mester András, a szakcsoport elnöke számolt be.
5. A Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport részéről Bareith Attila szakcsoport-vezető
számolt be.
6. A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) szakcsoport munkáját Kósa Péter, a szakcsoport
elnöke mutatta be.
Az elnök megköszönte a beszámolókat és hangsúlyozta, hogy a szakcsoportoknak a tevékenységük
eredményességéhez együtt kell működniük, ami a beszámolókból is egyértelműen kiderült.
3. A Magyar Nukleáris Társaság elnökének, alelnökeinek, titkárának, elnökségi tagjainak és a
felügyelő bizottság tagjainak megválasztása a 2010-2012 időszakra
Az elnök elmondta, hogy a jelenlegi tisztségviselők mandátuma 2009 végén lejár, ezért a
Közgyűlésnek új Elnökséget és Felügyelő Bizottságot kell választania. A megválasztott tisztségviselők
2010. január 1-i hatállyal lépnek hivatalba 3 éves időtartamra. 2009. december 31-ig a jelenlegi
Elnökség és Felügyelő Bizottság változatlan összetétellel és jogkörökkel működik tovább.
Az elnök felkérte Hadnagy Lajost, az Elnökség által megválasztott Jelölő Bizottság elnökét, hogy
számoljon be a jelölési folyamatról és ismertesse a jelöltlistát. Hadnagy Lajos elmondta, 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: Holló Előd
Alelnökök: Elter József, Pázmándi Tamás
Titkár: Neubauer István
Elnökségi tagok: Aszódi Attila, Cserháti András, Fehér Sándor, Kiss Zoltánné, Kiss Ádám, Kocsis
Gábor, Lovas Győző, Mester András, Petőfi Gábor, Pokol Gergő, Radnóti Katalain, Sági László, Silye
Judit, Sükösd Csaba, Szántó Péter, Szieberth Máté
Felügyelő Bizottság: Hadnagy Lajos (elnök), Hanti Ágota, Újvári Sándor
Az elnök javaslatot tett a következő összetételű Szavazatszámláló Bizottságra: Gyarmathy Katalin
(elnök), Somfai Barbara és Kósa Péter.
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságot.
Ezt követően az elnök megkérdezte a jelenlevőket, hogy kíván-e valaki további jelölést tenni. Más
jelölést nem kezdeményeztek a jelenlévők.
A Közgyűlés a jelöltlistát egyhangúlag jóváhagyta.
Az elnök felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ossza ki az szavazólapokat, és bonyolítsa le a
titkos szavazást.
Az elnök megkérdezte, hogy minden jelenlevő élt-e szavazati jogával, majd lezártnak nyilvánította a
szavazást és megkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy összesítse a szavazatokat.
A szavazatok összeszámlálásának idejére az elnök szünetet rendelt el.

Szünet
4. A választás eredményének ismertetése
Az elnök ismertette a választás végeredményét. Elmondta, hogy a Közgyűlésen megjelent 39 tag
mind érvényes szavazatot adott le, így a választás eredményes és érvényes. A 2010. január 1-i
hatállyal hivatalba lépő tisztségviselők a következők:
Elnök: Holló Előd
Alelnökök: Elter József, Pázmándi Tamás
Titkár: Neubauer István
Elnökségi tagok: Aszódi Attila, Cserháti András, Kocsis Gábor, Mester András, Radnóti Katalin, Silye
Judit, Sükösd Csaba, Szántó Péter
Felügyelő Bizottság: Hadnagy Lajos (elnök), Hanti Ágota, Újvári Sándor
Az elnök gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és megadta a szót Holló Előd
megválasztott elnöknek. A megválasztott elnök megköszönte a bizalmat és az új elnökség
együttműködését kérte a következő három évre. Továbbá elmondta, hogy a társaság jelenleg is
sikeres tevékenységei mellett külön hangsúlyt helyez a nemzetközi kapcsolatokra, az
ismeretterjesztésre és a tévhitek eloszlatására, valamint az ionizáló sugárzások biztonságos
hasznosításának támogatására.
5. Előadás
A Közgyűlés résztvevői Hajdú Csaba (tudományos főmunkatárs, MTA KFKI RMKI) LHC: mit, hol,
miért, hogyan c. érdekes előadását hallgathatták meg, az előadás végén számos kérdést intéztek az
előadóhoz.
Az előadás után az elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt, és 17:00-kor berekesztette a
Közgyűlést.
Budapest, 2009. május 7.
Mellékletek:
1. Jelenléti ív
2. Szavazatszámláló lap
3. Szavazólapok
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