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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2013. évi 3. elnökségi üléséről 

 

Elnökségi ülés időpontja: 2013. június 20., csütörtök, 15:00 

Elnökségi ülés helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
 Tájékoztató és Látogató Központ 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Az ülés a napirendi pontok szerint halad, felvettük 4. napirendi pontként az Egyebeket, melyben az 
elnökség tagjai különböző témákról számoltak be röviden az alábbiakban leírtak szerint. 

1. Tervezett nyári programok áttekintése (Szakcsoport vezetők) 

Az elnök tájékoztatta az elnökség tagjait Mester András írásos beszámolója alapján, hogy a Nukleáris 
Szaktábor, szervezése, mely július 1-6-ig kerül megrendezésre, megfelelően halad, a jelentkezők száma 
a korábbi évekéhez hasonlóan alakult. A Fúziós szakcsoport kéri, hogy lehetőség szerint fúziós témák 
is kapjanak helyet a tábor programjában.  

A FINE, a Fúziós szakcsoport és a WiN beszámolt arról, hogy milyen fesztiválokon és egyéb 
rendezvényeken vesznek részt a nyár folyamán.  

Az elnök arra kérte a szakcsoportokat, hogy a különböző rendezvényekről készüljön egy-egy 
egyoldalas magyar és angol nyelvű beszámoló is fényképekkel. 

2. Díjak, pályázatok meghirdetése (Hózer Zoltán) 

Az Öveges-díj kuratóriuma javasolta, hogy a díj elnyerése az eddigieknél magasabb pénzjutalommal 
járjon és a pontszámítás algoritmusa is változzon az idei évtől. Az elnökség a módosításokat elfogadta. 
Ezeket a változásokat a díj alapító okiratában is át kell vezetni, a megfelelő megfogalmazáshoz ügyvédi 
segítséget kell igénybe venni. 

A társaság díjainak (Szilárd Leó díj, Szilárd Leó érem, Simonyi Károly emlékplakett, Fermi-díj és 
Öveges-díj) 2013. évi odaítéléséhez az Elnökség 2013. október 15-re kér javaslatokat, illetve 
pályázatokat.    

3. Nukleáris Technika Szimpózium előkészítése (Cserháti András) 

Cserháti András főszervező beszámolt arról, hogy árajánlatot kért három budapesti helyszíntől, ahol 
idén december 5-6-án kerülhet megrendezésre a Nukleáris Technika Szimpózium. Szintén árajánlatot 
kért rendezvényszervezőtől a szimpózium lebonyolítására, kedvező ajánlat esetén a szervezés egy 
részét átadnánk nekik. Az idei szimpóziumra több, külföldön élő magyar nukleáris szakember 
meghívását is tervezik.  



4. Egyebek 

• Az elnök beszámolt a szponzori szerződések helyzetéről és az új honlap alakulásáról. 

• Volent Gábor beszámolt az ENSREG konferencia eredményeiről. 

• A Fúziós szakcsoport felkérte az elnököt, hogy vegye fel hivatalosan a kapcsolatot az 
Atomenergiáról mindenkinek rendezvénysorozattal, hogy ők is részt vehessenek. 

• Három új tag felvételét az elnökség egyhangúlag megszavazta. 

 

Hózer Zoltán, elnök 

Somfai Barbara, titkár 


