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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2013. évi 4. elnökségi üléséről 

Elnökségi ülés időpontja: 2013. november 5., kedd, 15:00 

Elnökségi ülés helyszíne: Országos Atomenergia Hivatal (3. emeleti tanácsterem) 
 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. 

Az ülésen részt vettek: Volent Gábor, Pokol Gergő, Kocsis György, Neubauer István, Cserháti András, Silye 
Judit, Pázmándi Tamás, Radnóti Katalin, Hózer Zoltán 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le. 
 
1. A XII. Nukleáris Technikai Szimpózium előkészítéséről a szimpózium főszervezője Cserháti 

András számolt be. A szimpóziumon egyik érdekessége a külföldön dolgozó magyar szakemberek 
kerekasztal beszélgetése lesz. Sok előadás érkezett a 4. generációs reaktorok, a radioaktív 
hulladékok és a nukleáris létesítmények leszerelése témakörökben. A szimpózium Budapesten lesz 
2013. dec. 5-6-án. Az MNT ünnepi közgyűlésére 2013. dec. 5-én délután kerül sor. 

 
2. Az ünnepi közgyűlés előkészítése 

A Szilárd Leó díjat az elnökség egyhangúan Mester András középiskolai tanárnak ítélte oda. A 
Fermi díjra, a Simonyi Károly emlékplakettre és az Öveges díjra a kuratóriumok tettek javaslatot, 
ezeket ajavaslatokat az elnökség támogatta és tudomásul vette. A díjak átadására az ünnepi 
közgyűlésen kerül sor. 
 

3. Beszámoló a nyári programokról (szakcsoportok képviselői) 
• Az idei nukleáris szaktáborhoz pályázati támogatást sikerült elnyerni, ezért a részvételi díjakat  

visszafizetik. 
• A FINE ebben az évben öt nyári fesztiválon vett részt a nukleáris sátorral.  
• A WiN szakcsoport tagjai számos nyári programba kapcsolódtak be, ezekről részletes 

beszámolók készültek , amelyek megtalálhatóak a szakcsoport honlapján. 
 

4. Egyebek 
• Az MNT új honlapja megkezdte működését a nuklearis.hu címen. A régi honlap tartalmát 

áttöltötték, frissítették. A Nukleon is megtalálható ezen a honlapon. A hírek között megjelennek a 
társaság eseményeiről szóló beszámolók, amelyek készítéséhez az elnök az elnökség és a 
szakcsoportok segítségét kérte.   



• A FINE vezetők mandátuma lejár 2013. végén. Az új vezetők megválasztásának módjára tett 
javaslatot az elnökség elfogadta (a választás részben elektronikusan történik). Ennek kapcsán 
felmerült, hogy újra kellene szabályozni a szakcsoportok vezetőinek, illetve az MNT vezetőinek a 
választását. Ezzel az elnökség 2014. első negyedévében fog foglalkozni.  

• A kuratóriumok megbízását ugyancsak 2014. év elején kívánja az elnökség áttekinteni és a 
szükséges döntéseket meghozni. 

• Öt új tag felvételét az elnökség egyhangúlag megszavazta.   

• Az elnök tájékoztatást adott az adományozási szerződésekről és kérte a szakcsoportok segítségét az 
év végi beszámoló elkészítéséhez. 

• A társaság támogatja az ”Atomreaktorok biztonsága” című új könyv kiadását. 

• A Japán Nukleáris Társaság jelentését a fukusimai erőműben történt balesetről az elnökség 
véleményezte.  

 

Hózer Zoltán, elnök 

 


