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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2022. április 20-i elnökségi üléséről 
 

Elnökségi ülés időpontja: 2022. április 20. szerda, 16.00 óra 

 

Elnökségi ülés helyszíne: Zoom platform  

 

Az ülésen részt vettek:  

Elnökség: Pokol Gergő, Radnóti Katalin, Somfai Barbara, Fábián Margit, Mester András, Sárdy Gábor, 

Siklóssy Tamás, Vécsi István Áron. 

Kimentette magát:  Sükösd Csaba, Hózer Zoltán. 

Meghívottak: Tóthné Laki Éva (Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport), Boguszlavszkij Gergely 

(FINE), Asztalos Örs (Fúziós szakcsoport), Fábián Margit (Környezetvédelmi szakcsoport), Mester 

András (Tanári szakcsoport), Czibolya László (Szenior szakcsoport), Hadnagy Lajos és Silye Judit 

(Felügyelő Bizottság), Horváth László (leköszönő Üzemeltetői szakcsoport elnök), Lacza Zoltán és Pék 

Eleonóra (megválasztott Üzemeltetői szakcsoport társelnökök), Gál Katalin (WIN szakcsoport).  

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás az adminisztratív ügyekről 

2. Pályázatok (Nukleon, Szilárd Leó) 

3. Tisztújítás: WIN és Üzemeltető szakcsoportok 

4. Új tagok felvétele 

5. A májusi közgyűléssel kapcsolatos információk (2022.05.20.) 

6. KHJ áttekintése 

7. 2022. évi költségterv/programok  

8. Nukleáris Szaktábor előkészítése, meghirdetése 

9. Nemzetközi megállapodás (Amerikai Nukleáris Társaság) 

10. 2022. évi Szimpózium előkészítése 

11. Tanár továbbképzés 

12. Országos Szilárd Leó verseny helyzete 

13. Egyebek 

 

Pokol Gergő elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy az 

elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

1. Tájékoztatás az adminisztratív ügyekről 

mailto:tarsasag@nuklearis.hu


1.1 A Cégkapu és a tárhelyet sikerült átvenni, már minden a jelenlegi elnök nevére jön (pl. az Ördögh 

Miklós e-mail címét is sikerült átírni a jelenlegi elnök email-címére) 

1.2 A KSH adatokat kért, amelyet a könyvelő intéz. 

1.3 Google Non-Profit Free csomagot használatba vettük (30 GB!). A megosztott meghajtókhoz a 

hozzáférést e-mail vagy csoport alapon lehet kezelni. Egyéni @nuklearis.hu címet azoknak 

készítünk, akiknek kifelé képviselni kell a Társaságot, vagy a megbízásuk alapján speciális 

hozzáféréseik vannak: elnök, titkár, alelnökök, Nukleon szerkesztők.  

1.4 A Google megosztott meghajtókra a dokumentumok feltöltése megkezdődött. Ki kell próbálni, 

hogy nem Google felhasználók is tudják-e használni vagy át kell térni a gmail-es címre? Hadnagy 

Lajos (FB tag) visszajelzése szerint nem gmail címmel is gond nélkül elérte a dokumentumokat. 

Aki a gmail-s címén keresztül szeretne kommunikálni, küldje el az email címét és cseréljük. A 

cél az, hogy mindenki hozzáférjen a közös felülethez és használni tudja, pl. dokumentumok 

szerkesztése, kommentelése, stb… 

1.5 Az MNT vagyonát biztosítja az OBA, de a biztonság kedvéért nyitottunk egy számlát a K&H-

ban is a Raiffeisen mellett (havonta <400 Ft minimális költséggel). A Raiffeisen számlát is 

átvettük, mindegyikhez két kártya van: titkár+elnök. Az előző titkár kártyája visszavonásra 

került. 

1.6 Felmerült, hogy a jelenlegi inflációs körülmények között az MNT vagyonát nem kellene-e 

részben értékálló befektetésben tartani (tőkegarantált, hozamgarantált alapok?). A következő 

elnökségi ülésre Elnök úr készít egy becslést a megmenthető összeg nagyságáról, ami 

indokolhatja, hogy feltérképezzük a lehetőségeket. 

1.7 Több pályázatunk is folyamatban van, amelynek komoly követési és elszámolási procedúrája van. 

Szükség lenne egy pályázati ügyintézőre, mivel szeretnénk minél több tevékenységet pályázati 

forrással lefedni. A legkézenfekvőbb az lenne, ha az elnökségből valaki ezt fel tudná vállalni, de 

akár a tagságban is kereshetünk rá embert, és akár fizethetünk is neki. Az elnökségből nem volt 

jelentkező, és nem volt hozzászólás. 

 

2. Pályázatok (Nukleon, Szilárd Leó) 

2.1 2021-2022 Nukleon pályázatra 1.300.000 FT támogatást nyertünk, amelynek elköltési dátuma 

2022. április 30. 77 eFt kivételével a tervnek megfelelően sikerült elkölteni és a vállalt célt teljesíteni. 

A maradék támogatás fejében a honlap szolgáltatóval tárgyalunk, azonban ha nem sikerül elkölteni, 

akkor azt vissza kell fizetni. 

2.2 2022. Szilárd Leó Fizikaversenyre nyert támogatás a terveknek megfelelően kerül elköltésre. A 

verseny döntője április 22-24 között zajlik Pakson.  

2.2 A 2023. évi Szilárd Leó Fizikaverseny megrendezésére a pályázatot beadtuk, amelyet Sükösd 

Csaba állított össze. A pályázat befogadásra került, döntés később várható. 

 

3. Tisztújítás: WIN és Üzemeltetői szakcsoportok 

Az elmúlt időszakban két szakcsoport esetében is tisztújítás volt. 

Az Üzemeltetői szakcsoport tisztújításáról a leköszönő elnök, Horváth László számolt be. 64,8%-os 

részvételi aránnyal vett rész a szakcsoport tagság az online lebonyolított tisztújításban. Megválasztott 

elnök: Lacza Zoltán, társ-elnök: Pék Eleonóra, titkár: Ágh Mária. A jegyzőkönyv az elnökségi ülést 



megelőzően az elnökségnek kiküldésre került. Az elnökség egyhangúlag megszavazta az új 

tisztségviselők beiktatását. Az elnökség a tisztújítás zökkenőmentes lebonyolításért köszönetet 

mondott Neubauer Istvánnak. 

 

A WIN szakcsoport tisztújításáról Pék Eleonóra számolt be. Megválasztott társelnökök: Gál Katalin 

és Bódis Zoltánné, titkár: Pék Eleonóra. Az elnökség egyhangúlag megszavazta az új tisztségviselők 

beiktatását. Továbbá kérte, küldjék meg a tisztújítási jegyzőkönyvet. 

 

A közeljövőben esedékessé válik a Tanári- és a Biztonsági és megbízhatósági szakcsoportok 

tisztújítása is, aminek szervezését megkezdik. 

 

4. Tagok felvétele  

Az elmúlt elnökségi ülés óta kilenc belépési nyilatkozat érkezett. A titkár bemutatta a kilenc jelöltet. 

A felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség a kilenc új tag felvételi kérelmét egyhangúlag 

elfogadta.  

 

5. A májusi közgyűléssel kapcsolatos információk (2022.05.20.) 

Hagyományosan májusban tartjuk a Társaság éves, rendes közgyűlését, amelynek kiemelt napirendi 

pontja a Közhasznúsági Jelentés elfogadása. A leginkább alkalmas időpont: 2022. május 20-a, a 

tervezett kezdési időpont: 13h. A helyszín KFKI telephely, 26 épület 1 emeleti Tanácsterem. Szakmai 

előadást tart Végh János: EU zöld taxonómia - miért és hogyan került az atomenergia a “megújulók” 

közé? címmel. A meghívóhoz kapcsolódó kérdések: kell-e külön szavazni minden jóváhagyandó 

tervről és beszámolóról, és kell-e a szavazásokat jelölni a meghívóban? FB válasza: Kell szavazni, de 

nem feltétlen kell a meghívóban külön jelölni a szavazásokat. A konzisztencia érdekében a szavazások 

azért jelölésre kerülnek. A meghívó a véglegesítést követően kiküldésre kerül a tagságnak. 

 

6. KHJ áttekintése 

A 2021-es tevékenység alapján összeállítottuk a közhasznúsági jelentést (KHJ), amely korábban 

kiküldésre került az elnökség és a felügyelő bizottságnak. A KHJ az Elnökség és az FB 

jóváhagyásával kerül a közgyűlés elé. A KHJ-t az FB részletesen átnézte, a megjegyzéseit, kérdéseit 

írásban jelölte és elmondta, ezekre a könyvelővel együtt választ adunk illetve pontosítunk. A javított 

KHJ-t első körben az FB és az Elnökség kapja meg, utána kerül a tagságnak kiküldésre. 

 

7. 2022. évi költségterv/programok  

Valamennyi szakcsoport megküldte a 2022-es szakmai és pénzügyi tervét, amelynek összesítése 

megtörtént és a korábbi elnökségi ülésen bemutatásra került. Minden költségtételnél alá kell 

támasztani, hogy az hogyan kapcsolódik az Alapszabályban (ASz) megjelölt célokhoz. Kiemelt 

fontosságú, hogy minden költség legyen transzparens és társítható az ASz-ban megfogalmazott 

célokhoz! 

Pontosítást és részletes tervet, indoklást kértünk a FINE szakcsoporttól, amelyet most a szakcsoport 

elnök vezetett föl. Bemutatta a hazai és nemzetközi programokat, valamint ezek költségvetési sorait. 

Idén is kétséges a nagy fesztiválokra való kijutás (Sziget, VOLT), ezért a cél a kisebb fesztiválokon 



való jelenlét. Több olyan fesztivál is lesz, ahol a FINE és Fúziós szakcsoportok közös részvételt 

terveznek. 

Jelentős költséget terveztek az arculati elemekre, ajándékokra, eszközökre. Érdemes lenne leltárt 

készíteni a meglévő eszközökről, hogy könnyebben hozzáférhető legyen. Felmerült annak a 

lehetősége is, hogy egy MNT raktárhelyiséget kell találni, esetleg bérelni, hiszen nagyon sok helyen 

vannak MNT dolgok, és célszerű lenne egy helyen tartani a dolgainkat. 

Több tétel esetén részletes vita volt, de egyetlen tételben kértünk módosítást: Szakmai konferencián 

egyéni résztvevők támogatására nincs megfelelő döntési mechanizmus kialakítva, ezért ez a 

költségsor kikerült a tervezetből. Ezzel a változtatással az Elnökség megszavazta a FINE új 

költségtervezetét. Amennyiben a várakozásokkal ellentétben sikerül mégis bejutni a nagy 

fesztiválokra, ennek költségét döntően átcsoportosítással lehet fedezni. 

A Fúziós szakcsoport egy potenciális erőművi (Candu-Románia) látogatással egészítené ki a 2022-s 

tervét, amelyet akár a FINE-vel közösen szervezne, és amely meghirdetésre kerülne az MNT 

tagságnak is. Rövid vita után a Fúziós szakcsoporthoz ennek a tételnek a beírását nem tartottuk 

szükségesnek, mert a FINE-nél már szerepel. 

A részletes költségvetést az Elnökség támogatja, de a végleges változatot még email-en körbeküldjük 

a tagságnak való szétküldés előtt. 

 

8. Nukleáris Szaktábor előkészítése, meghirdetése 

Mester András főszervező adott tájékoztatást. A 2022-es Nukleáris Szaktábort ismét Keszthelyen 

rendezzük meg június 27-július 2 között. Megbeszélés alatt vannak a szállás és étkeztetés részletei. A 

program az előző szaktáborok programjaihoz hasonlóan alakul, előadások, gyakorlatok, szabad 

program. A FINE fölajánlotta a szervezésben is a segítséget és a szakmai program kialakításában is. 

A Fúziós szakcsoport fölajánlotta, hogy akár egy egész napos programot összeállítanak az 

alapfogalmaktól a gyakorlati bemutatóig. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a részvételi 

díj idén is 10.000 Ft legyen. A táborban Farkas László és Ujvári Sándor tanárok segítik a tanári 

munkát, akiknek megszavaztunk 100.000 Ft/fő bruttó honoráriumot. A tábor plakátjának 

véglegesítésével a tábort a Társaság honlapján meghirdetjük. 

 

9. Nemzetközi megállapodás (Amerikai Nukleáris Társaság) 

2021 végén az ANS kezdeményezte a kétoldalú szerződés megújítását. Elnök úr jelezte a szerződés 

megújítási szándékunkat. A következő időszakban előkészítésre kerül, illetve a konkrét javaslatot 

írásban szétküldjük véleményezésre. 

 

10. 2022. évi Szimpózium előkészítése 

A jelen háborús helyzet által indukált nukleáris projektek körüli bizonytalanság miatt ősszel lehetne 

reális a Szimpózium megszervezése, viszont az elmúlt időszak fényében a november végi 

hagyományos időpontot változtatni kell. Legoptimálisabb lehet a 2022. szeptember 29-30. Az 

időponttal kapcsolatos esetleges ütközéseket az elnökségi tagok a következő napokban ellenőrzik. A 

hagyományos Paks-Budapest szervezési váltakozást fölülírja az, hogy hol tudunk megfelelő szabad 

kapacitást találni. A rendezvényt Somfai Barbara fogja össze. A következő hetekben megtörténik a 



szeptember 29-30-ra eső kb. 150 fő befogadására alkalmas, szabad szállodai kapacitások fölmérése, 

ennek függvényében tudunk tovább lépni.  

 

11. Tanár továbbképzés 

Radnóti Katalin alelnök ismertette azt a tanároknak szánt felnőttképzési koncepciót, amelyet az 

elkövetkezőkben szeretne megvalósítani a Társaság. A képzés címe: Nukleáris ismeretek tanároknak, 

amely egy 30 órás képzés lenne 4 alkalommal, maximum 30, minimum 15 fő általános és/vagy 

középiskolai fizika/kémia szakos tanárok számára. Célja: a köznevelésben tanító fizika és kémia 

szakos tanárok számára olyan nukleáris technikai (atomerőművek, orvosi alkalmazások) ismeretek 

közvetítése, melyek napjainkban fontosak a leendő állampolgárok számára. Ezen szakterületek 

legújabb ismereteinek bemutatása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a köznevelés során történő 

felhasználási lehetőségekre, a témával kapcsolatos versenyfeladatok és laboratóriumi mérési 

gyakorlatok beépítésével, a résztvevők aktív bevonásával. 

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a képzést indítsuk el. 

A képzést akkreditálni kell, az ehhez szükséges lépéseket Radnóti Katalin és Mester András fogják 

megtenni. 

 

12. Országos Szilárd Leó verseny helyzete 

Mester András számolt be a részletekről. A verseny előkészületei rendben lezajlottak, a döntő április 

22-24 között lesz. A vasárnapi díjátadón az Elnökséget Somfai Barbara alelnök képviseli. 

 

13. Egyebek 

Sárdy Gábor: március folyamán a Csányi Alapítvány meghívására tartott előadást hátrányos helyzetű 

fiataloknak, akik nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták, jelezve, hogy több hasonló előadásnak is 

örülnének. 

 

Asztalos Örs: fölvetette, hogy akár erdélyi iskolák tanárait is be lehetne vonni az tanári képzésbe. 

 

Czibolya László: a nemzetközi Szenior fórumból a Rosatom jelenlét miatt az ukrán és cseh kollégák 

kiléptek. Megfontolandó, hogy ezeket a megállapodásokat szüneteltetni kell, nem pedig megszüntetni. 

Az Elnökség azt az ajánlást fogalmazta meg a szakcsoportoknak, hogy a jelenlegi helyzetben az orosz 

kapcsolatok aktív ápolását lehetőség szerint szüneteltessük. 

 

 

Pokol Gergő, elnök 

Fábián Margit, titkár 


