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Jegyzőkönyv 

a Magyar Nukleáris Társaság 2018. május 15-i Tisztújító Közgyűléséről 
 

 

 

A Megismételt Közgyűlés időpontja: 2018. május 15., kedd 15.00 óra  

 

A Megismételt Közgyűlés helyszíne: KFKI, 26. épület 1. emeleti Tanácsterem 

                                                  1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. 

 

1.   Az MNT 2018. évi megismételt Tisztújító Közgyűlés megnyitása 

15:00-kor Ördögh Miklós Gábor elnök köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a megismételt 

Közgyűlést. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz kiegészítés nem érkezett sem a közgyűlés elött, 

sem a helyszínen. 

2.   Az MNT 2017. Számviteli és Közhasznúsági Beszámolója 

 2.1 Az elnök ismertette az MNT 2017. évi tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról szóló 

 jelentés főbb részeit.  

 2.2 Az elnök felkérte a szakcsoportok vezetőit, hogy számoljanak be a 2017. évi tevékenységükről 

 és a 2018. évben tervezett programjaikról. A beszámolók az alábbi sorrendnek megfelelően kerültek 

 bemutatásra: 

   Biztonsági és Megbízhatósági Szakcsoport – Tóthné Laki Éva 

   FINE Szakcsoport – Sárdy Gábor 

   Fúziós Szakcsoport – Zsuga Lilla Veronika 

   Környezetvédelmi Szakcsoport – Török Szabina 

   Tanári Szakcsoport – Mester András 

   Üzemeltetői Szakcsoport – Horváth László 

   WiN Szakcsoport – Szabó Ágota 

 2.3 A Felügyelő Bizottság értékelését Neubauer István, FB tag olvasta fel. A FB a Számviteli és 

 Közhasznúsági Beszámolót a jogszabályoknak megfelelőnek, pénzügyileg helyesnek, valamint a 

 társaság alapszabályával összhangban lévőnek találta, ezek alapján azt elfogadásra javasolta. 



 Javaslatot fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy Alapszabályba kerüljön be, egy olyan 

 hivatkozás amely szabályozza az elmaradt tagdíjak kezelés. 

 

Radnóti Katalin főszerkesztő beszámolt a Társaság internetes lapja, a Nukleonnak kapcsolatos 

tevékenységekről, azok kiemelt sikerességéről. Nem csak a 2017-évi megjelenésekről, hanem 

főszerkesztői tevékenysége teljes időszakáról. Egyben jelezte, hogy a főszerkesztői feladatokat 

2018. december 31-ig kívánja ellátni. 

 2.4 Kérdések-hozzászólások  

 A KHJ-hoz nem volt kérdés, megjegyzés 

 2.5 Szavazás a Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló elfogadásáról  

 Az elnök szavazásra bocsátotta a Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló  elfogadását, amelyet a 

 Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott. 

3.   Az MNT 2018. évi tevékenysége és költségvetése 

 3.1 A költségvetés ismertetése 

Az MNT és a szakcsoportok tervezett programjai alapján az elnök ismertette a 2018. évi költségvetés 

főbb számait. 

 3.2 Kérdések-hozzászólások 

A költségtervhez nem volt észrevétel a tagok részéről. 

 3.3 Szavazás a 2018. évi költségvetésről  

Az elnök szavazásra bocsátotta a 2018. évi költségterv elfogadását, amelyet a Közgyűlés tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott. 

     4. A 2019-2021 közötti MNT vezetőség jelölése, jelöltek bemutatása 

 Hózer Zoltán, az elnökség által felkért jelölőbizottság elnöke ismertette az elnökség és a felügyelő 

bizottság tagjaira és a tisztségviselőire érkezett javaslatokat. A jelölő bizottság nagy hangsúlyt fektetett 

arra, hogy a jelöltek listája több szempont figyelembevételével kerüljön összeállítása, így lehetőség 

szerint biztosított legyen a szakterületek képviselete, fővárosi és vidéki képviselet egyensúlyban legyen 

és több-generáció legyen jelen a vezetőségben.   

 5. A szavazatszámláló bizottság megválasztása 

 Az elnök ismertette a szavazatszámláló bizottság munkájában való közreműkődésre felkért személyeket. 

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a háromtagú szavazatszámláló bizottságot: Horváth László 

(elnök), Jezeri András (tag) és Székely Levente Csaba (tag).  

 6.    Az 1. választási forduló 

 Az első választási fordulóban az elnök, a tikár, az alelnökök, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztáshoz szükséges szavazólapokat osztottak ki. A kitöltött szavazólapokat a szavazatszámláló 

bizottság összegyűjtötte.  



 7. Ünnepi előadás 

      Előadó: Lavrenov Danila, az Ukrán Nukleáris Társaság titkára angol nyelvű előadást tartott       

 Ukrajna nukleáris ipara - aktuális állapot és a fejlesztési perspektívák 

      Az előadást követően, Ukrán Nukleáris Társaság elnöke ajándékokat adott át az elnöknek. 

 8. Szünet  

  

 9. Az 1. választási forduló eredményei 

 Horváth László ismertette az első választási forduló eredményeit. Azok a titkár-jelöltek, akiket nem 

választottak meg az első fordulóban, felkerültek a második forduló szavazólapjára az elnökségi tagságra 

jelöltek közé.   

 10. A 2. választási forduló 

 A második választási fordulóban a 8 elnökség tisztségre lehetett szavazni a 12 elnökségi jelölt közül.   

 11. A 2. választási forduló eredményei 

 A szavazatok összeszámlálása után Horváth László ismertette a második választási forduló eredményeit. 

A két forduló alapján az MNT 2019. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra megválasztott 

tisztségviselői a következők: 

  

  

 

 

Elnökség:                                                              

       Cserháti András (elnök) 

 Vécsi Áron István (titkár) 

 Pokol Gergő (alelnök) 

 Sükösd Csaba (alelnök) 

 Fábián Margit 

       Fülöp Zsolt 

 Honti Gabriella 

       Kovács Gábor 

       Mester András 

 Siklóssy Tamás 

       Szieberth Máté 

 Yamaji Bogdán 

Felügyelő bizottság: 

 Silye Judit (elnök) 

 Pázmándi Tamás 

 Radnóti Katalin 

 

 



 

 Az új elnökség és felügyelő bizottság 2019. január 1-től látja el feladatát.   

12. A Közgyűlés lezárása 

Az elnök zárszavában megköszönte a megjelentek aktív részvételét és lezárta a Tisztújító Közgyűlést.  

Budapest, 2018. május 15. 

 

 

 

 

 

Ördögh Miklós Gábor     Dr. Fábián Margit 

            elnök              titkár 

 

 

 

Mellékletek: 

 Jelenléti ív 

 Az MNT 2017. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámolója  


