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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2015. évi 2. elnökségi üléséről 

 
Elnökségi ülés időpontja: 2015. április 16., csütörtök, 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: MTA EK, 19. épület, Tanácsterem (földszint) 
                                                    1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. 
 

Az ülésen részt vettek: Radnóti Katalin, Cserháti András, Neubauer István, Vécsi István Áron, Ujvári 
Sándor, Pázmándi Tamás, Vajda Nóra, Hózer Zoltán, Somfai Barbara, Sükösd Csaba, Bareith Attila, 
Tarczal Lajos, Pokol Gergő és Török Szabina.  

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le. 
 
1. Az MNT tisztújító közgyűlését 2015. május 28-án tartják. Helyszín: ELTE, 1117 Budapest, Pázmány 
P. sétány 1/A,  Fizika Tömb, 0.83 Eötvös terem. A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak: 
14.00  2014. évi beszámoló (elnök+szakcsoportok képviselői) 

 a felügyelő bizottság jelentése 

 szavazás a 2014. évi beszámoló elfogadásáról  

 2015. évi tervek ismertetése (elnök) 

 a 2016-18 közötti MNT vezetőség jelölése (jelelő bizottság elnöke) 

az 1. választási forduló (az elnök, a tikár, az alelnökök, a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztása) 

15.00 szakmai előadás, A. Szacsik (NIAEP-ASE): A ROSATOM Multi-D Technológiája 
atomerőművek építéséhez (angol nyelven)  

16.00 az 1. választási forduló eredményei (szavazatszámláló bizottság elnöke) 

 a 2. választási forduló (az elnökség további tagjainak megválasztása) 

 a 2. választási forduló eredményei (szavazatszámláló bizottság elnöke) 

 zárszó (elnök) 

 
2. A jelölő bizottság munkájáról Vajda Nóra számolt be. A bizottság körlevélben kért javaslatokat az 
MNT tagjaitól. Számos javaslat érkezett minden betöltendő posztra. A bizottság megkezdte az 
egyeztetéseket a jelöltekkel. A választás előtt egy másik körlevélben – az egyeztetések eredményeinek 
megfelelően – előzetesen tájékoztatni fogják a tagságot a jelöltekről. 

 

3. A 2014. évi számviteli és közhasznúsági beszámoló előzetes változata elkészült. A beszámoló 
közhasznúsági melléklete az elnökség szerint jól tükrözi azt a sokoldalú tevékenységet, amit a társaság 



2014-ben végzett. A beszámoló pénzügyi részének néhány tételét pontosítani kell. A közgyűlés 
meghívójával együtt a beszámolót is ki fogják küldeni a tagságnak. 

 

4. A szakcsoportok és az elnökség tervezett tevékenysége alapján összeállított 2015. évi költségvetési 
tervben 16 millió Ft kiadás és 13 millió Ft bevétel szerepel. Az elnökség – elfogadva a Biztonsági és 
Megbízhatósági Szakcsoport javaslatát – egyetértett azzal, hogy a nukleáris szaktábor költségvetését 
félmillió Ft-tal megemeljék. A FINE és az ESzK által szervezendő CERN kiránduláson résztvevő MNT 
tagok (kb. 15 fő) költségeihez a társaság 40 eFt/fő támogatással járul hozzá. Az elnökség felhívta a 
szakcsoportok figyelmét arra, hogy a külföldi utak költségeit próbálják minimalizálni, illetve más 
forrásokat igénybe venni.    

 

5. Az MNT 2015. is meghirdeti a nyári nukleáris szaktábort középiskolás diákok részére. A tábor 2015. 
július 1-6. között Gödön lesz. Az elnökség jóváhagyta a 24000 Ft/fő részvételi díjat és hangsúlyozta, 
hogy minél szélesebb körben kell meghirdetni a tábort. A Szilárd Leó Fizikaverseny győztesei ebben az 
évben is kedvezményesen vehetnek részt a táborban. 

 

6. Az MNT és a BME Nukleáris Technikai Intézet közös információs portálján (nukinfo.reak.bme.hu) 
2015 januárjától megszűnt a külföldi (elsősorban nucnet.org) forrásból származó, magyar nyelvre 
lefordított hírek közzététele. Az elnökség javasolta, hogy amíg a korábbi finanszírozás szünetel, addig 
átmeneti megoldásként az MNT pénzügyi támogatásával kellene megpróbálni üzemeltetni a honlapot.         

 

7. Az Európai Nukleáris Társaság kezdeményezte, hogy a nemzeti nukleáris társaságok egy közös 
közleményt írjanak alá arról, hogy az üvegházhatású gázok minimális kibocsátásával nagyon fontos 
szerepe lehet atomenergetikának a klímaváltozás kezelésében. A „Nice declaration” dokumentumot 
2015. május 4-én írják alá az ICAPP konferencián. Az elnökség felkérte Gadó Jánost, az MNT alapító 
tagját, hogy a társaság nevében írja alá ezt a dokumentumot a tervezett ünnepségen.  

 

8. A legutóbbi elnökségi ülés óta elmúlt időszakban 13 új tagfelvételi kérelem érkezett. Ezeket az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

9. A 2015. évi Nukleáris Technikai Szimpóziumot december 2-4. között fogják megszervezni 
Budapesten. A szimpóziummal együtt kerül sor az ünnepi közgyűlésre, amelyen a társaság 25 éves 
évfordulójáról is meg fognak emlékezni. 

 

10. Előzetes egyeztetések kezdődtek olyan orosz szakemberekkel, akik részt vesznek a Paks II. 
beruházásban arról, hogy tájékoztatást adjanak az új blokkok létesítésének szakmai kérdéseiről. Az 
elnökség egyetértett azzal, hogy MNT keretekben kerülhessen sor a tájékoztatók megszervezésére.  

 

11. A következő elnökségi ülést a nukleáris szaktáborban fogják tartani. 

 

Somfai Babara, titkár 

Hózer Zoltán, elnök 


