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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2018. július 11-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2018. július 11., szerda, 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpont
7031 Paks hrsz. 8803/17;

Az ülésen részt vettek: Buránszky István, Cserháti András, Fábián Margit, Horváth László, Hózer Zoltán,
Mester András, Neubauer István, Nős Bálint, Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás, Somfai Barbara, Szabó
Ágota, Szécsényi Zsolt, Szieberth Máté, Szucsán Marina, Tóthné Laki Éva, Vécsi Áron István, Zsebéné
Zsuga Lilla Veronika
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le.
1. A nyári programok áttekintése a Nukleáris Szaktábor beszámolóval vette kezdetét és a szakcsoportok
fesztiválokon való részvételének bemutatásával folytatódott.
Mester András beszámolt az idei Nukleáris Szaktáborról, amely július 1-6. között került megrendezésre
Keszthelyen. A táborban 35 diák vett részt, akiket a teljes hét alatt 3 felnőtt felügyelt. A tábor helyszíne
– a tavaly is jól bevált – keszthelyi Vendéglátó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Az
atomenergia, a nukleáris energetika alkalmazási területeit, a nukleáris orvosi alkalmazásokat átfogóan
bemutató, közel 18 meghívott előadó közreműködésével szervezett tábor idei programja kísérleti blokkal
folytatódott, amely laborgyakorlatokra – Farkas László vezetésével – a helyi Vajda János Gimnáziumban
került sor. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont meghívására, a tábor diákjai és a kísérő tanárok,
egy napot a Kutatóközpontban töltöttek, ahol az intézet nukleáris tematikájával és az űrkutatási területtel
ismerkedhettek meg. A diákok idén is kaptak ajándék pólót, a szakmai munka mellett kulturális és
szabadidős programok is voltak. A visszajelzések alapján a diákoknak tetszett a program, a szervezés,
többen jövőre is visszajönnének (mint ahogy 8 diák másodjára vett részt az idei táborban is).
A FINE, Fúziós és WIN szakcsoportok már több fesztiválon is részt vettek a nyár folyamán. A tatai Víz,
Virág, Zene fesztiválon (2018. június 21-24.) a WIN-szakcsoport képviselői tájékoztatták a nukleáris
témák iránt érdeklődőket, valamint totót töltettek ki. Ennek a fesztiválnak a célközönsége a családok,
több korosztályos érdeklődők is voltak. A VOLT fesztiválon a FINE és a Fúziós csapat együtt vett részt,
(2018. június 26-30.) a fesztiválon változott a civil tér elhelyezkedése, ennek ellenére több szakmai
érdeklődő, látogató volt a Nukleáris sátornál. A következők az EFOTT és a Strand fesztiválok lesznek.

A FINE és WIN szakcsoportok részt vettek a paksi Gastroblues fesztiválon (2018. július 2-8.), ahol a
helyi látogatókon kívül számottevő külföldi érdeklődő is meglátogatta a standokat.
2. A Társaság 2018. évi Szimpóziumát november 29-30. között Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális
Központban tartjuk. A szakmai programot Nős Bálint és Cserháti András koordinálja. A Szimpózium
első napján, a díszvacsora előtt sor kerül a Társaság által támogatott, Marie Curie munkásságát, életét
áttekintő monodráma bemutatására. A szimpózium programja párhuzamos két szekcióra épül (ha
szükség van rá, a hely alkalmas egy harmadik szekció bevezetésére is), amely az előadások számának
függvényében lesz kialakítva. A program részeként ebben az évben is lesz kerekasztal beszélgetés illetve
poszter szekció. A kerekasztal beszélgetés tervezett témája a nukleáris asztrofizika.
A szimpózium részvételi díja kisebb mértékben változik. Az Elnökség megszavazta, hogy a tanárok
(max. 15 fő) és diákok (max. 15 fő) kedvezményes díja 5.000 Ft/fő-re változzon a kedvezményezettek
számának változatlan fenntartása mellett. Továbbra is biztosított a nyugdíjasok kedvezményes díja,
amelynek díjszabása nem változik. A teljes árú díjszabás a következő szerint alakul: 40eFt/fő/2nap,
30eFt/fő/első nap és 20eFt/fő/második nap.
3. Az ARC kiállítás egy szabadtéri, Magyarország leglátogatottabb köztéri kiállítása, amely a Felvonulási
téren látható több hétig. A 2018. ARC pályázatot ’UNFAKE!’ jelmondattal írták ki. Cserháti András, az
Infografikai csapat és a FINE több tagja részvételével két anyag került előkészítésre és beküldésre.
4. A 2018-ban is meghirdetjük a Simonyi-, Szilárd Leó- és a Fermi díjakat. Az Elnökség felkéri a díjak
kuratóriumait, hogy július folyamán a felhívásokat küldjék ki. A beadási (ajánlott) határidő 2018. október 1.
lesz. Az Öveges József díj az előző évben nem került meghirdetésre. Az Elnökség felkéri Sükösd Csabát,
hogy a díj kuratóriumi tagjainak közreműködésével tegyenek javaslatot a díj folytatására, jövőben történő
meghirdetésére vonatkozóan. 2018-ban ennek függvényében lesz meghirdetve az Öveges díj.
5. A 2017. évi KHJ Felügyelő Bizottsági felülvizsgálata során felmerült annak kérdése, hogy a nem fizető
tagok tagdíját, hogyan kell könyvelni. Az elnökség ellenszavazat nélküli döntése alapján a 2018 előtti
tagdíj tartozások nem kerülnek önellenőrzésre, azonban 2018-tól a nem fizető tagok tagdíj-tartozását
követelésként kell nyilvántartani a Társaság könyvelésében. A tagdíj tartozások rendezése érdekében az
– Elnökség ellenszavazat nélküli döntése alapján – azoknak, akik három éves tartozást halmoznak fel és
az évenkénti felszólítás ellenére sem rendezik a tartozását, a társaság által biztosított juttatásokat
megvonjuk (ilyen a rendezvényeken való kedvezményes részvétel, hírlevél stb.).
Az új Ptk. -ban változott a közgyűlés összehívásának módja (Ha a közgyűlés határozatképtelen, a
megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet
nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze.), ami a Társaságot is érinti, hiszen a Közgyűlés és a határozatképesség
esetünkben a tagság 50%+1 főt jelenti. Erre való tekintettel, felvetődött annak a lehetősége, hogy a
Közgyűlés Küldöttgyűléssé alakuljon. Az Elnökség nem támogatta ezt a javaslatot.
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6. A Szakcsoportok tevékenységét az elmúlt negyedévben alapvetően a fesztivál programok előkészítése
töltötte ki, de emellett számos rendezvényen is részt vettek.
 A Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport, szakcsoporti ülést tartott 22 fő részvételével.
 A WIN szakcsoport 2 előadást is tartott a Zöld Napok iskola-programon, a Georgikon
Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban, Sátoraljaújhelyen. Meghívást kaptak a Nemzetközi Evangélikus Konferenciára
tematikus beszélgetésre.
 A FINE szakcsoport kirándulást szervezett a Mohi atomerőműhöz. Részt vettek A fizika
mindenkié 4.0, az Atomenergetika mindenkinek rendezvényeken. Megszervezték a szakcsoport
fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott, vacsorával egybekötött megemlékezést.
Elnökük pedig részt vett a soron következő CCM megbeszélésen, ahol a fő téma a tagszervezetek
kapcsolata és hatékonyabb kommunikációja volt.
 A Fúziós szakcsoport is részt vett A fizika mindenkié 4.0, az Atomenergetika mindenkinek és a
Lányok Napja rendezvényeken. Tervben van a Gyerekegyetem és a TTK Science Camp idei
eseményei, ahol szintén jelen lesznek.
 Az Üzemeltetői szakcsoport szakmai látogatást tett a CERTA központban. Részt vettek A fizika
mindenkié 4.0 BKR programjában és az MTA EK által szervezett Lányok Napja rendezvényen.
Részt vettek a Nukleáris Szaktábor MTA EK-s programjában. Tervezik az őszi paksi szakmai
hétvégét.
7. Az idénre, előzetesen tervezett francia szakmai út, más prioritások miatt ebben az évben nem kerül
meghirdetésre.
8. Az Ukrán Nukleáris Társaság (UNT) meghívást küldött, működő ukrán atomerőművek látogatására.
Két lehetséges helyszínt ajánlottak, a Hmelnickaja AE és Rovnenszkaja AE. A Hmelnickaja AE van
Magyarországhoz legközelebb, kb. 700 km-re. Az ajánlott időpont jövő év tavaszán lenne, előreláthatóan
áprilisban. 30 fős csoport lenne az ideális, az út 3-4 napos lenne. A csernobili úthoz hasonlóan, a szakmai
kirándulás önköltséges lenne és a tagságnak lenne meghirdetve. Az Elnökség megszavazta, hogy Szucsán
Marina kezdje el szervezni az utat. Vécsi Áron lenne a felelős a csoport összeállításáért, Szucsán Marina
az adminisztrációs ügyeket és a fogadási oldalt biztosítaná.
9. Egyebek
9.1 Felmerült annak az ötlete, hogy a Szimpóziumra egy NNKP-Nukleon különszám jelenjen meg kb.
10 cikkel, 200 példányban. Idén lesz a záróéve a kutatási programnak, rengeteg eredmény van, amelyet
tematikusan meg lehet jelentetni. A Nukleon nyomtatott formában készülne, jórészt már több
publikációval megjelent anyagok gyűjteményeként. Az NNKP a publikációs költséget vállalja.
9.2 Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) következtében, a Társaságunk is
meg kell feleljen az új rendszernek. Szükség van a Társaság adatvédelmi rendeletének megalkotására és
annak érvényesítésére. Ennek összeállítása folyamatban van. Az Adatvédelmi nyilatkozatot email-n
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küldjük ki a tagságnak, amelyet aláírt formában kérünk vissza. Akiknek nincs email címe, azoknak
papíralapú nyomtatványt küldünk. A folyamat lebonyolításához számítunk a szakcsoportok segítségére.
9.3 A WIN Global (109 országban van jelen, mintegy 35.000 taggal rendelkezik) fogja össze a nukleáris
területen, nők által koordinált szervezeteket. A WIN Magyarország is a tagok között van. A WIN Global
a szervezeti működéséhez kér támogatást a tagszervezetektől, így a WIN Magyarországtól is. A WIN
szakcsoport az Elnökség támogatását kérte, hogy a szakcsoport költségvetésből 30.000 Ft-al támogatást
nyújtsanak a WIN Global-nak. Az Elnökség megszavazta, hogy a támogatást megadják.
9.4 Radnóti Katalin az év végével felmentését kérte a Nukleon főszerkesztői pozíciójából. Cserháti
András arra kéri az Elnökség tagjait, hogy ajánljanak arra érdemes jelöltet, hogy a főszerkesztőváltás év
végével megtörténhessen.
9.5 A felterjesztett belépési kérelmek alapján az Elnökség 11 új MNT tag felvételi kérelmét fogadta el
(1 tag/Üzemeltető szcs, 3 tag Fúziós szcs, 1 tag a Körny&WIN és 6 tag a FINE szcs-ban).
Ördögh Miklós, elnök
Fábián Margit, titkár
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