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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság Közgyűléséről 
 
A közgyűlés időpontja: 2010. május 19. 13:45 
A közgyűlés helye: az ETV-Erőterv IX. kerületi Angyal utcai székház 1. emeleti előadóterem 
 
13:45-kor Holló Előd, elnök megállapította a Közgyűlés határozatképtelenségét, mivel a 
tagnyilvántartásban szereplő 420 tagnak csak kevesebb, mint fele jelent meg a kitűzött időpontban. Az 
Alapszabálynak megfelelően és a Meghívóban meghirdetett módon megismételt Közgyűlésre került sor 
14 órai kezdettel. 
 
14:00-kor az elnök köszöntötte az egybegyűlteket, és megnyitotta a megismételt Közgyűlést, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. Jelezte, hogy az előzetes napirendi pontokhoz 
kiegészítés nem érkezett, ezért annak megfelelően zajlik a Közgyűlés 
 
1. 2009. évi közhasznúsági jelentés (éves beszámoló) 

Pázmándi Tamás tartalmilag ismertette a Társaság 2009. évi tevékenységéről szóló jelentést. Ezt 
követően a gazdálkodásra jellemző legfontosabb tételek, mutatók prezentálásával Silye Judit 
ismertette a Közhasznúsági Jelentés pénzügyi beszámoló részét.  
 
Az éves beszámoló ismertetése után a Felügyelő Bizottság ismertette véleményét az éves 
beszámolóról. Hadnagy Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke képviseletében elmondta, hogy a 
Felügyelő Bizottság a jogszabályoknak megfelelőnek, pénzügyileg helyesnek, valamint a társaság 
alapszabályával összhangban lévőnek találta a 2009. évi közhasznúsági jelentést, és elfogadásra 
javasolta azt a Közgyűlésnek.  
 
A Közhasznúsági Jelentéshez és a Felügyelő Bizottság álláspontjához nem volt érdemi észrevétel. 
 
Holló Előd elnök szavazásra bocsátotta az éves beszámolók elfogadását: 
A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Közgyűlés 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
Az éves beszámolót és Közhasznúsági Jelentést a Közgyűlés 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elfogadta. 
 
Pázmándi Tamás a leköszönő elnökség nevében megköszönte Silye Judit titkári munkáját. 

 
2. MNT tevékenység áttekintése 

 
2.1. Szakcsoporti beszámolók 
Az elnök felkérte a szakcsoportok képviselőit, hogy számoljanak be 2009. évi tevékenységükről. Az 
MNT Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport részéről Bareith Attila szakcsoport vezető számolt be, 
az MNT - Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) szakcsoport munkáját Kósa Péter, a szakcsoport 
elnöke mutatta be, az MNT Környezetvédelmi szakcsoport tevékenységét Török Szabina, a 
szakcsoport vezetője ismertette. Az MNT Tanári szakcsoport nevében Mester András, a szakcsoport 
elnöke számolt be. Az MNT „Women In Nuclear” (WIN) szakcsoport vezetőségének nevében Radnóti 



Katalin a WIN budapesti elnökhelyettese számolt be, az MNT Fúziós szakcsoport vezetése nevében 
Pokol Gergő számolt be a szakcsoport 2009. évi tevékenységéről. 
Valamennyi szakcsoport - beszámolója részeként - megemlítette a 2010. évi már lezajlott és tervezett 
programjait is, melyek alapján az MNT 2010. évi költségvetésének programterv alapja összeállt. 

 
2.2. 2010. évi költségvetés ismertetése és elfogadása 
A 2010. évi költségvetést Holló Előd mutatta be. A költségvetés főösszege terv szinten eléri a 18,5 
millió forintot. A bevételeket elsősorban támogatóinkkal való szerződéseken keresztül biztosítjuk. Fő 
támogatónk a Paksi Atomerőmű Zrt., további támogatóink között található az AEMI Kft., a NUBIKI 
Kft., a SOM System Kft., a VEIKI Energia+ Kft. ill. néhány potenciális támogatóval jelenleg is 
folynak a tárgyalások (MVM csoport, ETV-ERŐTERV Zrt.). A támogatásokat célzottan és általános 
felhasználásra, valamint pénzben és természetben (pl. terem biztosítása MNT programokhoz) is 
kapjuk. Költségeink kisebb részét pályázatokkal, illetve tagdíjainkkal fedjük le. 
 
A 2010. évi költségvetés megszavazása előtti kérdések, hozzászólások között Sükösd Csaba – az 
elnökség kommunikációért felelős tagja – hangsúlyosan kérte a tagok javaslatait, ötleteit a 
kommunikáció területén, különösen a 2011-ben esedékes „Atommag éve” rendezvénysorozat 
kapcsán. 
Cserháti András tájékoztatta a résztvevőket a Nukleáris Technikai Szimpózium új 
szervezőbizottságának alakulásáról, a szervezés megkezdéséről (várható helyszín: Paks, újonnan 
megnyíló Erzsébet Szálló). 
 
Ezt követően Holló Előd elnök szavazásra bocsátotta a 2010-es költségvetés tervezetét, melyet a 
Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott.  
 

Az elnök megköszönte a megjelentek részvételét és a társaság életében meghatározó napirendi pontokban 
leadott szavazatukat és felhívta résztvevőket a szünetet követő előadáson való részvételre. 
 

Szünet 
 
3. Szakmai előadás 

A Közgyűlés résztvevői Gerard Cognet, Gadó János: ALLEGRO tervek című előadását hallhatták 
Gadó János előadásában. Az előadás élvezetes stílusa, információ-újdonsága, információ sűrűsége 
miatt is nagy sikert aratott, a hallgatók több kérdést is intéztek az előadóhoz. 

 
Az előadás után az elnök megköszönte az előadónak az előadást, a megjelenteknek a részvételt, és 17:20-
kor berekesztette a Közgyűlést. 
 
Budapest, 2010. május 19. 
 
Mellékletek: 
Jelenléti ív 
Közhasznúsági Jelentés 2009. 
Költségvetés 2010. 
A szakmai előadás anyaga 
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