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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2022. január 26-i elnökségi üléséről 
 

Elnökségi ülés időpontja: 2022. január 26. szerda, 16.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne: Zoom platform  

 

Az ülésen részt vettek:  

Elnökség: Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Fábián Margit, Hózer Zoltán, Mester András, 

Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Vécsi István Áron. 

Meghívottak: Tóthné Laki Éva (Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport), Réfy Dániel (Fúziós 

szakcsoport), Fábián Margit (Környezetvédelmi szakcsoport), Mester András (Tanári szakcsoport), 

Czibolya László (Szenior szakcsoport), Hadnagy Lajos és Silye Judit (Felügyelő Bizottság), Cserháti 

András (előző elnök).  

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás az MNT-webinárium szervezésével kapcsolatban 

2. Tájékoztatás a Nukleon pályázattal kapcsolatban 

3. A dokumentummenedzsment és kommunikációs rendszer – tájékoztatás 

4. Feladatmegosztás az elnökségen belül – tájékoztatás 

5. Tagok felvétele  

6. Tavaszi közgyűlés előkészítése  

7. KHJ összeállításához szükséges anyagok/kérdések – a szakcsoportok beszámolói 

8. A szakcsoportok 2022-es költségvetéseivel kapcsolatos kérdések 

9. Programtervezetek tanároknak 

10. PegaPoll együttműködés 

11. Egyebek 

 

Pokol Gergő elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy az 

elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

1. Tájékoztatás az MNT-webinárium szervezésével kapcsolatban 

A Társaság 2022. február 4-re hirdette meg az MNT Webinárium eseményt, amelynek célja, hogy az 

MNT tagság első kézből értesüljön a magyar nukleáris szakma fontosabb történéseiről. Ennek 

érdekében a délelőtti szekcióban a magyar nukleáris szakma legfontosabb szereplőit hívtuk meg, a 

délutáni szekcióban az MNT 2020. és 2021. évi díjazottjainak előadásait hallgatjuk meg. Az 
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egyeztetések még folynak, de a program közel végleges. Paks 2 nem tud előadót küldeni. Terveink 

szerint a soron következő éves Szimpóziumon biztosítunk egy Paks2-szekciót.  

Egy, két hiányzó címtől eltekintve mihamarabb ki kell küldeni a programot. Előzetes részvételi 

szándékot a doodle felületen lehet tenni, amely az elnökségi ülés időpontjában közel 30 részvételi 

szándékot rögzített. A díjazottak bemutatásra kerülnek, az oklevelek később egy személyi jelenlétet 

lehetővé tevő eseményen kerülnek átadásra, amelyre a Közgyűlés is lehetőséget ad. Néhány tartalék 

név is fölmerült, de mivel pénteki napra esik ezért valószínű nem lesz gond, ha hamarabb véget ér a 

rendezvény. A webináriumra a zoom platformot használjuk, amelynek kiterjesztett, nagyobb létszám 

befogadására és kezelésére alkalmas verzióját fogjuk megvásárolni (Zoom Pro: 40 eFt/év + Large 

Meeting AddOn 18 eFt/hó). A felületre való beengedés, a résztvevők követésében a FINE ajánlott 

segítséget. A programot érdemes az Intézeti listákon is meghirdetni. Mivel a részvétel tagsághoz 

kötött, ezért 2022. 02. 02.-ig aki beküldi a belépési nyilatkozatát, annak a fölvételét az elnökség online 

szavazással jóváhagyhatja, így részt tud venni a webináriumon. Az előadóknak jelezni kell/lehet, hogy 

aki az előadásából cikket írna, azt a Nukleon szívesen fogadja. Aszódi Attila a Magyar Energetika 

folyóirat szerkesztője, szintén jelezte, hogy örülnének az előadásokból megírt cikkeknek.  

 

2. Tájékoztatás a Nukleon pályázattal kapcsolatban 

A Nukleon megjelentetésére adtunk be pályázatot a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-hez 

2021. őszén, amelyben 3.54 MFt támogatást kértünk, ebből 1.3 MFt ítéltek meg, amely be is érkezett 

a Társaság bankszámlaszámára, és amelyet 2022. április 31-ig kell elkölteni a megjelölt 

tevékenységekre. Ezek között szerepel három tétel: személyi kiadás: 881.392 Ft, dologi kiadás: 

139.536 Ft és felhalmozási tétel: 279.072 Ft. A személyi költségsoron két kollégának honoráljuk meg 

a Nukleon szerkesztési munkáját. A dologi kiadás költségsoron a Társaság honlapjának revízióját 

tervezzük. A felhalmozási költségsoron egy szerkesztői laptop és a szerkesztési munkát elősegítő 

szoftver beszerzése a cél. A végleges döntést a főszerkesztő úrral egyeztetve hozzuk meg.  

 

3. A dokumentummenedzsment és kommunikációs rendszer – tájékoztatás 

Elnök úr beregisztrált a Google non-profit vállalati szolgáltatására, ahol a Google profilhoz társította 

a nuklearis.hu domént. Ez a jövőben lehetővé teszi majd, hogy a Google kezelje a @nuklearis.hu végű 

címeket. Figyelni kell majd, hogy a jelenlegi címlistáinkkal ez ne kerüljön konfliktusba.  Következő 

lépésben segítséget kérünk a FINE tagjaitól, akik az Energetikai Szakkollégiumban már használják a 

Google megoldásait.  

 

4. Feladatmegosztás az elnökségen belül – tájékoztatás 

A kiegyensúlyozott munkamegoszlás érdekében önkéntes feladatvállalásra van lehetőség, amellyel 

éltek is az elnökségi tagok. Azonban van két kritikus terület, amely még keresi a ’gazdáját’. A 

nukleáris szaktábor kiemelt eseménye a Társaságnak a jelenlegi szervező Mester András mellé jól 

jönne még egy szervező. A hatékonyabb pályázati reagálás érdekében, szintén szükség lenne egy 

pályázat figyelőre, hogy minél több tevékenységünknek tudjuk biztosítani pályázati támogatást.  

 

 

 



5. Tagok felvétele  

Az elmúlt elnökségi ülés két belépési nyilatkozat érkezett. A titkár bemutatta a két jelöltet. A 

felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség a 2 új tag felvételi kérelmét egyhangúlag 

elfogadta. A közeljövőben módosításra kerül az Alapszabályzat, hogy legyen törvényes módja annak, 

hogy aki nem fizet tagdíjat, nem vesz részt a Társaság munkájában annak a tagviszonyát milyen 

keretek között lehet megszűntetni. A kérdésre legkésőbb nyár végén tervezünk visszatérni konkrét 

javaslattal. 

 

5. Tavaszi közgyűlés előkészítése  

Hagyományosan májusban tartjuk a Társaság éves, rendes közgyűlését, amelynek kiemelt napirendi 

pontja a Közhasznúsági Jelentés elfogadása. A leginkább alkalmas időpont: 2022. május 20-a, amely 

az oktatásban résztvevő tagjainknak is megfelelő lehet. A tervezett kezdési időpont: 15h. A helyszín 

még eldöntendő, esetleg a BME A épület színház terem vagy az EK tanácsterme. A hagyományos 

programnak megfelelően egy, de jobb lenne két meghívott előadót fölkérni előadást tartani. A 

részletekről a következő Elnökségi ülésen döntünk. 

 

6. KHJ összeállításához szükséges anyagok/kérdések – a szakcsoportok beszámolói 

Valamennyi szakcsoport a kért határidőre megküldte a 2021-es évi beszámolót, amely szükséges a 

közhasznúsági jelentés (KHJ) elkészítéséhez. A pénzügyi összefoglalót a könyvelőtől hamarosan 

bekérjük.  A KHJ az Elnökség és az FB jóváhagyásával kerül a közgyűlés elé. A KHJ összeállítását 

március elejére tervezzük, hogy valamennyi véleményezőnek legyen ideje átolvasni, illetve a 

javaslatokat megtenni és azokat átvezetni. Terveink szerint az elnökségnek való kiküldéssel 

egyidőben a felügyelő bizottságnak is megküldjük a KHJ-t, a Közgyűlés előtti elnökségi ülést 

megelőző 3 héttel. A Közgyűlés és az azt előkészítő Elnökségi ülés előtt legalább két hetet hagyunk. 

 

7. A szakcsoportok 2022-es költségvetéseivel kapcsolatos kérdések 

Valamennyi szakcsoport megküldte a 2022-es szakmai és pénzügyi tervét, amely összesítése 

bemutatásra került az ülésen. Valamennyi tervezett programra van fedezet. Ugyanakkor, minden 

költségvetési tételt alá kell támasztani, hogy az hogyan kapcsolódik az Alapszabályban (ASz) 

megjelölt célokhoz. Kiemelten igaz ez az utazásokra valamint a csapatépítő tevékenységek, ahol 

elvárás az MNT megfelelő szakmai képviselete és a részletes beszámoló készítése. Minden költség 

legyen transzparens és társítható legyen az ASz-ban megfogalmazott célokhoz! 

A föltejesztett költségvetés egészéről nem tudunk jelenleg dönteni, hisz az utolsó pillanatban érkezett 

be az utolsó szakcsoporti tervezet. A következő elnökségi ülés feladata lesz áttekinteni a költségtervet 

és döntést hozni.  

Azokat a költségeket, amelyek a következő 1-2 hónapban esedékesek azokat szavazásra bocsátjuk:  

1. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy 2022-ben is megszervezzük a Nukleáris 

Szaktábort, és az ehhez társított költségtétel (2 100 000 Ft) a szervezők rendelkezésére áll. 

2. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, a Fúziós szakcsoport március elején esedékes 

közgyűlésének támogatását (200 000 Ft). 



3. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a FINE szakcsoport részt vegyen a tavaszi CCM 

rendezvényen, kiemelve azt, hogy részletes beszámolót kell készítsenek az eseményről 

(~250 000 Ft).  

4. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, a FINE szakcsoport nevezési díját (139 000 Ft) az 

UTT futóversenyre. (Az előző Elnökség gyakorlata alapján született döntés a FINE 

képviselőinek távollétében.) 

 

8. Programtervezetek tanároknak 

Radnóti Katalin oktatási elnökhelyettes összerakott egy pályázati anyagot, amely a tanároknak lesz 

meghirdetve. Ennek részletei ismertetésre kerültek. A pályázati kiírás legfontosabb elem: ’A Magyar 

Nukleáris Társaság pályázatot hirdet a közoktatásban valamely természettudományos tantárgyat 

tanító tanárok/tanárjelöltek számára A nukleáris energia pozitív bemutatása címmel. A pályázat 

tartalmazza a konkrét tanulói tevékenységre épített részletes foglalkozástervet, például óratervet, 

tanóra részletet, tanulói projektet, amelyben bemutatják, hogy miként dolgozzák fel a nukleáris 

technika, az energia és a környezeti témaköröket. A megvalósult foglalkozásokhoz kérjük reflexiókat 

is írjanak!’ A pályázat beadási határideje 2022. szeptember 1. Az elnökség döntése alapján a kezdeti 

díj-összegeket fel kell emelni 100/70/50 eFt-ra az I., II., és III. díjazottakra nézve, illetve elfogadható 

az is, ha valamely helyezés többes. Ha sok nagyon jó pályázat van, akkor lehet dicséretet osztani 

illetve különböző képzéseken vagy dedikált szakmai napokon (pl. EK, BME) való részvételt 

fölajánlani. A pályázat kiírásának időzítése még a tavaszi félévben lenne optimális a Webinárium 

után. A díjazás céljára az Elnökség 400 000 Ft keretet szavazott meg azzal, hogy azt szükség esetén 

esetleg bővítheti. 

Diszkusszió volt arról, hogy a Társaság Öveges díja évek óta nincs meghirdetve, esetleg a díj 

kritérium-rendszerét is újjá kell gondolni, amihez a fenti pályázat tapasztalatai segítséget adhatnak.  

Tervben van tanári továbbképzés szervezése is, amely akár egyetemi támogatással (BME, ELTE) is 

létrejöhet, de az EK is szívesen mögé állna. Radnóti Katalin és Mester András utánanéz az 

adminisztrációs folyamatoknak. 

A Társaság honlapján létre kell hozni egy tanári szekciót ahol a nukleáris szaktábor előadásai, a 

Szilárd Leó verseny anyagai illetve a fönt említett pályázati anyagok is elérhetőek lennének. Ugyanide 

lehetne föltenni a Nukleon tanárok által és tanárok érdeklődésére számottartó cikkeket. 

 

9. PegaPoll együttműködés 

A FINE szakcsoportot megkereste a PegaPoll csapata, együttműködést kérve annak érdekében, hogy 

szakmailag korrekt kérdéseket tudjanak megfogalmazni és feltenni a honlapukon szereplő szavazási 

felületre (https://pegapoll.com/). A PegaPoll honlapot áttekintettük, és az Elnökségben konszenzusos 

döntés született, miszerint az MNT és szakcsoportjai szervezetileg jelen állapotában ne társuljanak 

semmilyen hivatalos módon ehhez a kezdeményezéshez. Az MNT tagjai mint magánemberek 

természetesen segíthetnek a PegaPoll-nak szakmai és egyéb kérdésekben.  

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az MNT ne vegyen részt a PegaPoll tevékenységében.  

 

 

 



10. Egyebek 

- az MNT képviseletében Cserháti András vesz részt Rónaky József temetésén, ahol MNT nevében 

koszorút fog elhelyezni.  

- a jelenlétire tervezett nyári Szimpózium időpont kijelölése mielőbb időszerűvé válik, ugyanis a 

helyszínek korlátozottak. Sok intézménynek, cégeknek vannak foglalásai, a pandémiás helyzet miatt 

előző lemondásokból érvényesíteni kívánt időpontjai. Február második hetében ki kell jelölni az 

időpontot. 

- az MNT Webináriumra VIP vendéget lehet fölterjeszteni, amelyek elbírálása a szűk értelemben vett 

szervezőbizottság (Pokol Gergő főszervező, Somfai Barbara eseményszervező, Siklóssy Tamás 

programbizottság elnöke) jogosultsága. 

 

 

Pokol Gergő, elnök 

Fábián Margit, titkár 


