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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2020. május 20-i elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2020. május 20., szerda, 16.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne:  Online, Zoom platformon 
Meeting ID: 982 5255 9267 
Password: 204740 

 

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Boguszlavszkij Gergely, Buránszky István, Cserháti András, Czibolya 

László, Fábián Margit, Fülöp Zsolt, Hadnagy Lajos, Mester András, Pázmándi Tamás, Pokol Gergő, Radnóti 

Katalin, Réfy Dániel, Sárdy Gábor, Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Szieberth Máté, Vécsi István Áron, Yamaji 

Bogdán 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 

1. A májusi közgyűléssel kapcsolatos információk 

 

A kialakult járványügyi helyzetben kizárólag a KHJ miatt nem szükséges a közgyűlés összehívása. A 

KHJ-t elfogadhatja az elnökség, amelyet később egy ősszel megtartandó közgyűlésen fogadja el a 

társaság. A kialakult helyzetről a társaságot e-mailben értesítjük, illetve az elkészült KHJ-t 

véleményezésre kiküldjük. 

 

 

2. KHJ áttekintése 

 

A KHJ pénzügyi részeit a társaság titkára a könyvelővel közösen készítette el, a szakmai részét pedig az 

elnök, leginkább a szakcsoport beszámolók alapján. A KHJ végleges változata a napokban fog 

elkészülni, amit az elnökség online szavazás útján fogad el. 

 

 

3. A koronavírus hatása a társaság programjaira 

 

A szakcsoport vezetői tájékoztatták az elnökséget, hogy melyek azok a programjaik, amelyek várhatóan 

elmaradnak a koronavírus miatt. 

 

 

 

 

mailto:tarsasag@nuklearis.hu
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4. 2020. évi költségterv és programok megtárgyalása 

 

Vécsi Áron tájékoztatja az elnökséget a 2019. év tervezett és megvalósult költségvetésről, trendjeiről, 

illetve a szakcsoportok 2020. évi pénzügyi terveiről. A költségtervek ugyan nem tükrözik, de várhatóan 

a járványügy miatt sok rendezvény és ezzel együtt kiadás elmarad, illetve a szponzorációk mértékét is 

alacsonyabbra várjuk, mint az elmúlt években szokásos. Emiatt úgy készül a társaság, hogy a 2021-es 

évre maradjon tartalék pénze. A bemutatott költségvetést egyhangúlag támogatta az elnökség. 

 

 

5. Nemzetközi megállapodások (Japán Nukleáris Társaság és Kanadai Nukleáris Társaság 

megkeresésére reakció) 

 

A két társaság megkereste az MNT-t, hogy a korábbi együttműködések lejártak, ezt meg szeretnék 

hosszabbítani. Az elnökség támogatja, hogy a korábbi együttműködési szerződéseket újra megkössük. 

 

 

6. 2020. évi Szimpózium előkészítése 

 

Cserháti András kért be ajánlatkérést a szimpóziumra a két lehetséges Tolna megyei helyszíntől. Ezek 

az ajánlatok beérkeztek, amelyeket egy 6 főből álló csapat pontozott. A pontozás alapján a szekszárdi 

Babits Mihály Művelődési Központ lett kiválasztva a szimpózium helyszínéül. A tavalyi évhez 

hasonlóan idén is szükség lesz egy szervezői bizottság felállítására. 

 

 

7. Egyebek 

- Új tagok felvétele: Az elmúlt elnökségi ülés óta 4 új belépési nyilatkozat érkezett (2 Fúziós, 1 

Tanári és 1 WIN szakcsoport). Az elnökség jóváhagyta a kérelmeket  

- ENS közgyűlés lesz június 18-án, amin Cserháti András fog részt venni. 

 

 

 

 

Cserháti András, elnök 

Vécsi István Áron, titkár 


