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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2021. szeptember 22-i elnökségi üléséről 
 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2021. szeptember 22., szerda, 16.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne:  Online, Zoom platformon 
 

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Bódis Zoltánné, Cserháti András, Fábián Margit, Fülöp Zsolt, Gál Katalin, 

Honti Gabriella, Mester András, Ördögh Miklós, Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Réfy Dániel, Siklóssy Tamás, 

Silye Judit, Sükösd Csaba, Szieberth Máté, Szondy Borbála, Tarczal Lajos, Vécsi István Áron 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 

 

1. Alapszabály módosítása 

 

Korábban körbe lett küldve az elnökség körében egy olyan változat, amelyet már iteráltattunk az 

ügyvéddel. Az ügyvédtől az elnökség napján kaptunk reakciót. Ezt átbeszélte az elnökség. Az ügyvéd 

által javasolt módosításokat többségében az elnökség elfogadta, azonban ragaszkodik hozzá, hogy a 

konferencia platformok és szavazó felületek ne legyenek név szerint megjelölve benne, valamint, hogy 

kerüljön bele pluszba, hogy a felügyelő bizottság elnöke lemondását követően is kelljen mihamarabb 

tisztújító közgyűlést tartani, illetve, hogy az elnök mellett az általa felkért személyek (többesszámban) 

azonosítsák az online közgyűlés résztvevőit. A fenti módosításokkal az új alapszabály tervezetét az 

elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

2. Közhasznúsági Jelentés javítása 

 

A KHJ javítását Cserháti András elkezdte, szinte teljesen kész van már. A már korábban benyújtott 

verziót nem cserélné le, de az újat töltené fel a honlapra, illetve azt szavaztatná meg a közgyűlésen. Az 

FB kéri, hogy mihamarabb legyen egy új verzió, amit tud véleményezni. 

 

 

3. Az MNT díjainak átadása 
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Közgyűlésen át kell adni a 2020-as díjakat, amihez a titkár előkészíti a plaketteket, illetve okleveleket. 

A közgyűlési meghívóban szerepelnie kell ennek. A Simonyit az ottani kuratórium elnöke hirdeti ki, 

illetve a Szilárd Leót Cserháti András. Az idei évben ki lesz írva a Simonyi Károly Emlékérem. A Fermi 

díj kapcsán Cserháti András tárgyal Hózer Zoltánnal, a 2019. november 5-ei elnökségi döntés alapján. A 

Szilárd Leó díjhoz a társaságtól javaslatokat kér be a társaság elnöke. 

 

 

4. Közgyűlés szervezése 

 

Október 15-én a KFKI telephelyén lesz a közgyűlés a 26-os épület tanácstermében. „B” tervként holnap 

Fábián Margit megkérdezi a sporttelepet, hogy lehet-e náluk tartani, ha időközben járványügyi 

intézkedések lépnének életbe. Péntekig ki kell hirdetni a meghívót, amelynek tartalmaznia kell a 

programot is. A közgyűlésen az alábbi témák lesznek terítéken: KHJ2019, KHJ2020 elfogadása, 2021-

es költségterv, alapszabály módosítás, tisztújítás (két fordulós, Szieberth Máté segíti a szavazatok 

számolását, de az elnökségtől kér egy menetrendet ehhez), díjak átadása. 

 

 

5. Beszámoló nyári programokról 

 

A szakcsoportok beszámoltak a nyári programokról. A járvány ellenére idén is sikerült megrendezni a 

nukleáris szaktábort, aminek lebonyolításában idén a FINE is aktív szerepet vállalt. A járvány előtti 

évekhez képest kevesebb számú fesztiválon, de részt vett mind a FINE, mind a fúziós szakcsoport és a 

WIN is. 

 

 

6. Egyebek 

a. Új tagok 

Az előző elnökségi ülést követő online szavazás sikertelen volt. A februári elnökségi ülés óta 16 új 

belépési nyilatkozat érkezett (2 Biztonsági és megbízhatósági, 11 FINE, 1 Fúziós, 3 Környezetvédelmi, 

1 Tanári, 4 Üzemeltetői és 2 WIN szakcsoport). Az elnökség jóváhagyta a kérelmeket 

b. Javaslat elnökségi ülésre 

A társaság titkára javalatot tett, hogy a közeljövőben tartson az elnökség egy célzott ülést, amelyen a 

szimpózium szervezését tárgyalja meg. Ezt az elnökség támogatta és javasolta a megismételt közgyűlést 

(október 15.) közvetlenül megelőző időpontot. 

 

 

 

Cserháti András, elnök 

Vécsi István Áron, titkár 
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