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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2018. november 8-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja: 2018. november 8., csütörtök, 15.00 óra
Elnökségi ülés helyszíne:

MTA EK, KFKI 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
19. épület Tanácsterem

Az ülésen részt vettek: Anda Gábor, Buránszky István, Cserháti András, Gál Katalin, Horváth Ákos,
Hózer Zoltán, Fábián Margit, Mester András, Neubauer István, Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás,
Török Szabina, Radnóti Katalin, Sárdy Gábor, Somfai Barbara, Sükösd Csaba, Szabó Ágota, Szieberth
Máté, Tóthné Laki Éva, Vécsi Áron István
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. A Szimpózium előkészítéséről Cserháti András adott tájékoztatást. A XVII. Nukleáris Technikai
Szimpóziumot november 29-30. között a Babits Mihály Kulturális Központban (Szekszárd) szervezzük
meg. A felhívás több helyre és levelezőlistára kiküldésre került. A beérkezett kivonatokat szakmai
bizottság értékelte, amelynek alapján a 2017-s szerkezetet követve, a plenáris előadásokat, párhuzamos
szekciók követik mindkét napon. Idén is lesz poszter megjelenési lehetőség. A beérkezett kivonatok
pdf-formátumban elérhetők lesznek a honlapon, azonban kisszámú nyomtatott absztrakt füzet is készül.
A programot mielőbb elérhetővé tesszük a honlapon. A szimpózium infrastrukturális feltételei rendben
vannak. Az első nap szakmai programját követően, a Társaság által támogatott Marie Curie életét
bemutató Radioaktív monodráma is bemutatásra kerül a Német Színház termében. Idén is tartunk
sajtótájékoztatót.
2. Idén is meghirdetésre kerültek a Társaság díjai. Az elnökségi ülés időpontjában már elkészültek a
pályázatok értékelései, amelyeket a díjbizottság kuratóriumának elnökei ismertették. Török Szabina a
Fermi díj kuratóriumi elnöke, a Fermi Fiatal Kutatói pályázatról adott tájékoztatást. Két pályázat
érkezett be, a bizottság egyöntetűen Janovics Róbertnek (ATOMKI) adományozta az idei Fermi díjat.
Jelezte, hogy a Kuratóriumi bizottságnak meg kell újulnia, elnöknek Hózer Zoltán kérte fel-aki
elvállalta az kuratóriumi elnökséget. Anda Gábor a Simonyi Károly Emlékplakettre beérkező
pályázatról számolt be. A díjazott Bardóczi László (UCLA). Egy javaslat érkezett a Szilárd Leó díjra,

amelyet az elnökség a felterjesztést követően megvitatott, és döntött a díj odaítéléséről. Az Elnökség
teljeskörű támogatás mellett, a díjat 2018-ban Ujvári Sándornak adományozza. A díjak átadására a
Szimpóziumon, az Ünnepi Közgyűlés keretében kerül sor.
Az Öveges díjat idén nem hirdette meg a Társaság, mivel annak konstrukciója átdolgozás alatt van.
Több ötlet is felmerült, az Elnökség felkérte az Öveges díj Kuratóriumát és a Tanári Szakcsoportot,
hogy közösen dolgozzák ki a pályázati feltételrendszert.
3. A szakcsoportok beszámoltak a nyári programokról. A Sziget fesztiválra idén nem jutottak ki a
Társaság szakcsoportjai.
A Kutatók Éjszakáján a FINE és Fúziós szakcsoportok együtt vettek részt a BME központi épületében
felállított standnál, a részvétel jelentős volt, rengeteg látogató volt kíváncsi a tevékenységükre. A
VOLT fesztiválon nagy látogatottsága volt a FINE sátornak. A szakcsoport részt vett még az EFOTT-,
Gasztroblues- és a STRAND fesztiválokon. A FINE elnöke előadást tartott a Nukleáris Szaktáborban.
Ugyancsak az elnök részt vett a Rómában szervezett CCM-ülésen. Vendégül látták a svéd YGN tagjait.
Megjelent egy nukleáris ismeretterjesztő film, amelynek a megvásárlására kértek engedélyt (129USD).
Az Elnökség támogatta, hogy a filmet megvegyék és belső használatra, ismeretterjesztő anyagként
felhasználják.
A FINE és Fúziós szakcsoportok közösen dolgoznak egy új megjelenési koncepción, amellyel a jövő
évi Sziget fesztivál részvételre pályáznak.
A Fúziós szakcsoport több tudománynépszerűsítő rendezvényen vett részt (pl. BME TTK nyílt nap),
ahol előadást és kísérleti bemutatókat tartottak. Részt vesznek az Atomenergiáról mindenkinek
rendezvényen 2018. december 19-én Debrecenben. Az október 21-én szervezett Nuclear Pride nevű
(Pro-Nuclear „Fest” in Munich, Germany) rendezvény kapcsán felvetődött az ötlet, hogy nyissunk a
Zöld szervezetek felé, párbeszédet kezdeményezzünk, meghívjuk a rendezvényeinkre/bejelentkezzünk
a rendezvényeikre.
A WIN szakcsoport részt vett a Gasztroblues fesztiválon, főztek és zsűriztek is, valamint fogadták a
Szilárd Leó verseny legjobb lány versenyzőjét (és ezzel WiN különdíjasát). A szakcsoport egy tagja
részt vett a WIN Global párizsi munkamegbeszélésén. Tervezik az orosz WIN elnökének meghívását.
Kezdeményezik Hamvas István életműdíjra való felterjesztését és kérik ennek a támogatását.
Az Üzemeltetői szakcsoport szakmai látogatást szervezett a Paksi Atomerőműbe. A paksi kollégák
előadást tartottak a Fukushima-i balesetről, majd látogatást szerveztek az erőmű különböző részlegeire.
A szakcsoport megköszönte az MTA EK által nyújtott anyagi támogatást.
A Tanári szakcsoport sikeresnek ítélte az idei Nukleáris Szaktábort, a szervezőkhöz több pozitív
visszajelzés is érkezett, amely a tábor szakmai színvonalát és szervezési munkáját értékelte.
A Környezetvédelmi szakcsoport tisztségviselő választás elött áll, amelyet egy rendezvény keretében
szeretnének lebonyolítani ahová a szlovén Tomaz Zagar nukleáris szakembert hívják meg egy
előadásra.
A Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport tagjai több kockázatelemzői előadást is tartottak a BMEen. Több NAÜ-s rendezvényen is részt vettek

4. A Társaság Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) megalkotása folyamatban van.
5. Egyebek:
- az elmúlt elnökségi ülést követően 5 új belépési nyilatkozat érkezett (3 FINE SzCs., 1
FINE+Környvéd SzCs. és 1. Üzem./WIN SzCs). Az Elnökség jóváhagyta a kérelmeket.
- a Nukleon főszerkesztését Radnóti Katalin 2019. márciusáig tudja vállalni. Cserháti András
megkereste Hadnagy Lajos a feladat elvállalásával, aki 2019. áprilisától tudja vállalni az ehhez
kapcsolódó teendőket.
- az Eötvös Loránd halálának 100-ik évfordulójára az UNESCO a 2019-es évet Eötvös-évnek
nyilvánítja, amelynek keretében több esemény, program is lesz.
Fábián Margit, titkár
Ördögh Miklós, elnök

