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Elnökségi ülés időpontja: 2019. november 05., kedd, 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne:  Paks II. Atomerőmű Zrt. Paks, Dankó u. 1. 
 

Az ülésen részt vettek: Bódis Zoltánné, Buránszky István, Cserháti András, Fülöp Zsolt, Kovács Gábor, Ördögh 
Miklós, Pék Eleonóra, Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Siklóssy Tamás, Szabó Ferenc, Szieberth Máté, Tóthné Laki 
Éva, Vécsi István Áron 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 
1. Szakcsoportok beszámolói 
 
A szakcsoportok képviselői beszámoltak az elmúlt elnökségi ülés óta eltelt időszak alatt végzett 
tevékenységeikről. Ezek jellemzően a korábbi évek hagyományai szerint a nyári fesztiválokon való 
részvétel (FINE, Fúzió, WIN), a nyári Nukleáris Szaktábor megtartása (Tanári szakcsoport) és 
üzemlátogatások szervezése (FINE, WIN). Ezen felül több szakcsoport bekapcsolódott a Fizika 
Mindenkié rendezvénybe, az Üzemeltetői szakcsoport 5 előadást is tartott a KFKI-ban rendezett 
neutroniskolában. Elhangzott, hogy a nyári fesztiválokról évről-évre egyre inkább kiszorul a nukleáris 
sátor, így idén sem a Szigeten, sem a VOLT-on nem tudtunk szerepelni. 
A FINE és Fúziós szakcsoport frissítették a promóciós eszközeiket és mindkét szakcsoport esetében 
esedékes év végén a tisztújítás. A Környezetvédelmi szakcsoport új lendületben van, előadást terveznek. 
 
2. A XVIII. Nukleáris Technikai Szimpózium előkészítése 
 
A szimpózium előkészületeinek állapotáról Vécsi Áron számolt be. A regisztráció folyamatban van, 
azzal kapcsolatban voltak technikai problémák a netes felülettel, amelyeket időközben sikerült 
megoldani (a netes form változó nevei túl hosszúak voltak egyes mezőknél, így nem mentődtek el ezen 
mezők válaszai, azokat manuálisan kellett újra bekérni). Az ülés pillanatában kevés jelentkező van és 
előadásból is előreláthatólag csak egy sávnyi érkezik be, így az idei szimpóziumra nem tervezünk 
párhuzamos szekciókat. 
 
Felmerült a kerekasztal témája, ahol az elnökség megállapította, hogy a téma legyen a back-end Hózer 
Zoltán, Nős Bálint, Szieberth Máté összetételben. Azt megelőzően legyenek előadások transzmutációs 
témában, illetve hívjuk meg Osvay Károlyt, hogy számoljon be az ELIbe tervezendő neutronforrásról. 
 



Az ENS alelnöke korábban jelezte, hogy szeretne résztvenni a szimpóziumon. Szívesen látjuk, azonban 
a szimpózium nyelve magyar, így a részvétele a teljes rendezvényen nehezen megvalósítható. Javasoljuk, 
hogy az Ünnepi Közgyűlést nyissa meg egy előadással, majd a díjakat adja át. A díjazottakat pedig 
felkérjük, hogy tartsák meg előadásaikat angol nyelven. Az ENS alelnöknek Yamaji Bogdán fog segíteni 
a szimpózium idején. 
 
3. Az ünnepi közgyűlés előkészítése 
 
Az előző pontban az ENS alelnök látogatása kapcsán leírtak szorosan kapcsolódnak az ünnepi 
közgyűléshez, az nagyban meghatározza annak keretét.  
 
Az elnökség tájékoztatva lett, hogy a Fermi Fiatal Kutatóidíjat Füri Péter, a Simonyi Károly 
Emlékplakettet pedig Dr. Vízváry Zsolt kapta az egyes kuratóriumok döntése alapján. Az elnökség 
megismerte ezen döntések kuratóriumi indoklásait. 
 
A Szilárd Leó Díj kapcsán több javaslat is érkezett az elnökség részéről, majd egyhangúlag Holló Előd 
díjazását támogatták a jelenlévők. 
 
A Fermi fiatal kutatói díj kuratóriumának mandátuma lejárt, így a következő 5 évre az összetételre Hózer 
Zoltán (elnök), Kerkápoly Anikó (titkár), Holló Előd (tag), Lux Iván (tag), Elter József (tag) és Marco 
Cherubini (tag) javaslat érkezett, amit az elnökség egyhangúlag támogatott. 
 
4. ENS High Scientific Council jelölés 
 
Yamaji Bogdán tájékoztatta az elnökséget, hogy az ENS High Scientific Counciljébe jelöltállítási időszak 
van. A jelenlévők megállapodtak, hogy a most saját jelöltet nem állítunk, azonban egy tájékoztató e-
mailt küldünk az ENS vezetőségének, amelyben jelezzük, hogy a Szlovák Nukleáris Társaság által jelölt 
prof. Vladimir Slugent mi is támogatjuk. Az erről szóló szavazás eredménye 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás. 
 
5. Egyebek 
 

- MNT pénzügyi helyzete: Vécsi Áron tájékoztatta az elnökséget, hogy a társaság számláira eddig 
nem érkeztek be, a korábbi évek szerint megszokott támogatások, így ezügyben proaktívabbnak 
kell lennünk, mert a következő évi költségvetésből hiányozni fognak ezen tételek. Továbbá a 
Raiffeissen banknál vezetett számlája a társaságnak zárolásra került, mert ugyan január óta 
folyamatos a kommunikáció a bankkal, a kötelező adategyeztetést nem sikerült lezárni. Heteken 
belül lesz megoldás, az utolsó egyeztető körök zajlanak az ülés időpontjában. Cserháti András 
tájékoztatta az elnökséget, hogy a támogatási pénzek ügyében a támogatók részéről szóbeli ígéret 
többször is érkezett, az év végéig ezek gyakorlati megvalósítására nagy hangsúlyt fektet. 

- Új tagok felvétele: Az elmúlt elnökségi ülés óta 13 új belépési nyilatkozat érkezett (3 Biztonsági 
és megbízhatósági szakcsoport, 8 FINE, 1 Környezetvédelmi szakcsoport, 1 Üzemeltetői 
szakcsoport és 1 Szenior szakcsoport). Az elnökség jóváhagyta a kérelmeket. 

 
 
Cserháti András, elnök 
Vécsi István Áron, titkár 


