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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2016. június 30-i elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2016. június 30., csütörtök, 15.00 óra 
 

Elnökségi ülés helyszíne: Som System Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 193. 
 

Az ülésen részt vettek: Ördögh Miklós, Cserháti András, Fábián Margit, Mester András,  Radnóti Katalin, 

Somfai Barbara, Silye Judit, Neubauer István, Tóthné Laki Éva, Vécsi István Áron, Pázmándi Tamás

  

 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.  

 

1. Az ülés megnyitását követően az Elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Táraság ügyeit képviselő 

ügyvédi iroda az Alapszabály módosítását beadta, amely várhatóan év végén lesz elfogadva, 

véglegesítve. Az Alapszabály folyamatban lévő módosításától függetlenül is célszerű a Társaság 

működését szabályozó dokumentumban foglaltak komplex felülvizsgálata, ezért az Elnök felkérte az 

Elnökségi tagokat, hogy a javaslataikat küldjék el legkésőbb szeptember 15-ig. Az idei Nukleáris 

Szimpózium során várhatóan rendkívüli Közgyűlés megtartására kerül sor a javasolt módosítások és 

kiegészítések tagság által történő véleményezése és elfogadása céljából. 

  

2. Az idei Nukleáris Szaktábor rekordlétszámmal indul. Több mint 30 diák jelentkezett, akiket 3 felnőtt 

felügyel a teljes hét alatt, a tábort a keszthelyi VKSZ Iskolája és Kollégiumában szervezzük, július 3-8 

között. A tábor várható teljes költsége 1MFt körül lesz. A diákok idén is kapnak ajándék pólót, a szakmai 

munka mellett kulturális és szabadidős programok is lesznek. 

A FINE, Fúziós és WIN szakcsoportok több fesztiválon is részt vesznek a nyár folyamán.  

A tatai Víz, Virág, Zene fesztiválon (2016. június 24-26.) a WIN-szakcsoport képviselői tájékoztatták a 

nukleáris témák iránt érdeklődőket valamint totót töltettek ki. A fesztiválon lezajló beszélgetések és az 

Energiaklub oldalán megjelenő téves információkon alapuló megközelítések cáfolására, felvetődött a 

kérdés, hogy kell-e valamit lépni illetve írni. Az elnökség arra vélményre jutott, hogy nem célszerű a 

rácáfolási/magyarázkodási technika alkalmazás. Jelen helyzetben nincs olyan tényszerű, szakmailag 

megalapozott, gazdasági szempontoktól mentes hír, amelyet meg kellene írjon a Társaság akár 

nyilatkozat vagy tanulmány formájában. 

A VOLT fesztiválon a FINE csapata vett részt, a fesztivál az ülés ideje alatt zajlott (2016. június 29-

július 2.). A következő EFOTT fesztiválra (2016. július 12-17.) a FINE már a 3D összerakható erőmű-

makettel szeretne kimenni, nyomtatása folyamatban van.  

A paksi Gasztoblues fesztiválon és a Sárkányhajó versenyen a WIN szakcsoport vesz részt. 

Az Elnök felkérte a szakcsoportok vezetőit, hogy a fesztiválokon, rendezvényeken való megjelenéskről 

mind az adott rendezvény előtt, mind azt követően adjanak hírt, tájékoztatást a Társaság honlapján vagy 



Facebook oldalán. Így követni tudják a tagok és az érdeklődök is a szakcsoportok tevékenységét, illetve 

a támogatóink is láthatják az aktivitást. 
 

3. MNT díjak. A 2016. évi díjak (Öveges, Simonyi, Szilárd Leó, Fermi) meghirdetésére felkérjük az adott 

díjak kuratóriumait, hogy július folyamán a felhívást küldjék ki. A beadási határidő 2016. október 7. lesz. Az 

elnökség egységesítette a díjak pénzjutalom keretét, ezt 300.000 Ft-ban határozta meg. 

 

4. A 2016 évi Szimpózium december 8-9 között Pakson lesz megtartva az Erzsébet Nagy Szállodában. 

A szakmai programot Cserháti András koordinálja a szervezésben Szucsán Marina segít. A Szimpózium 

szervezéséhez idén egy új web-felület alkalmazásának kipróbálására kerül sor, a konferencia teljes körű 

lebonyolítására alkalmas szoftver segítségével. A web-design kialakítása folyamatban van, ezt szintén 

Cs. András koordinálja. Várhatóan augusztus elején a szimpózium meghirdetésre kerül. A szimpózium 

részeként célszerűen kiemelt teret kap a Nemzeti Nukleáris Kutatási Platform anyagainak, 

eredményeinek bemutatása, amely akár egy külön blokkot képezhet a szimpózium programjában. 

Az Elnökség közös egyetértésben elfogadta, hogy a szimpózium továbbra is magyar nyelven, főleg a 

hazai szakmai közösség erősítésére és együttműködésére fókuszáljon.  

Egyetértés alakult ki a nemzetközi nyitás kérdését illetően is, amennyiben olyan téma adódik, illetve 

igény mutatkozik rá, akkor a jövőben tematikus szakmai nap megtartására is sor kerülhet nemzetközi 

előadók meghívásával.   

 

5. A támogatási megkeresésekre eddig a NUBIKI és a VEIKI Energia+ Kft.-től kaptunk pénzbeli 

támogatást. Az MVM PA Zrt. iktatta megkeresésünket, a döntésről tájékoztatnak. Az elnök több más 

céget is megkeresett kérve a Társaság tevékenységének 2016. évi támogatását. 

 

6. A felterjesztett belépési kérelmek száma 9 darab volt (7 FINE, 1 Fúzió, 1 Biztonsági és 

Megbízhatósági@Fúzió), azonban az elnökség nem volt határozatképes, ezért a szavazást email-

visszajelzés alapján fogjuk megtenni.   

 

 

 

 

Ördögh Miklós, elnök 

Fábián Margit, titkár 

 

 


