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Jegyzőkönyv 

 

a Magyar Nukleáris Társaság  

Üzemeltetői Szakcsoportjának alakuló üléséről 
 

 

Ülés időpontja:  2017. május 24., szerda, 15.00 óra 

Ülés helyszíne:  MTA EK, 26. épület, Tanácsterem (1. em.) 

    1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. 

 

Jelen voltak: Balázs András, Balázs Attila, Bóna Gábor, Buránszky István, Danczák Ákos,  Fábián 

Margit, Heffenträger Ferenc, Hortobágyi Józsefné, Horváth László, Janik József, Kocsis Tímea, 

Lehoczki Zsolt, Nagy Eszter,  Neubauer István, Ördögh Miklós Gábor, Ötvös Nándor, Pék Eleonóra, 

Tamási Zoltán, Vécsi Áron István. 

 

1. A MNT elnöke köszöntötte a megjelenteket. Köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a Társaság 

életében legutóbb 13 éve alakult új szakcsoport. Az üzemeltetői szakcsoport számos szakmai ágazatot 

foglal magába, így annak létrehozása amellett, hogy tovább bővíti az MNT szakcsoportjainak körét, 

egyben olyan területet jelent, amelyre a jövőben az eddigieknél is nagyobb figyelem irányulhat.  

2. Az Üzemeltetői Szakcsoport céljait az MTA EK kollégáinak felkérésére a szakcsoport 

megalakulásának javaslattevője, Horváth László az alábbiak szerint ismertette: 

a szakterületen dolgozó szakemberek között kapcsolat teremtése; fórum biztosítása az üzemeltetés 

során kialakult energetikai, műszaki problémák elemzésére, megvitatására; kölcsönös elméleti, 

műszaki, szakmai segítségnyújtás a problémák megoldásában; szakmai fórum szervezése az új 

technológiák, bevezetésre kerülő eljárások megismerésére; a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó 

jogszabályok változásainak nyomon követése, valamint a biztonságos üzemeltetési kultúra 

ismérveinek átadása a fiatalabb üzemeltetői generációnak.  

Külön hangsúlyozta, hogy nem csak a közvetlen üzemeltetői szakembereket várják a szakcsoport tagjai 

közé, hanem minden olyan kollégát, aki részt vesz az üzemeltetői munkában vagy annak 

megalapozásában: pl. karbantartókat, mechanikusokat, fejlesztőket, tervezőket, mérnököket, 

dozimetrikusokat is. 



 

3. Az elnök szavazásra bocsátotta a szakcsoport megalakítását. A jelenlevők egyhangúan támogatták a 

szakcsoport megalakítását. Sem tartózkodó, sem ellenszavazat nem volt. A Szakcsoport ezzel 

megalakult.  

4. A Szakcsoport megalakulását követően tisztségviselőket kell választani. A Társaság titkárához 

három jelölés érkezett, az elnöki pozícióra Horváth Lászlót, társelnöki pozícióra Buránszky Istvánt és 

titkárnak Danczák Ákost jelölték. A jelöltek röviden bemutatkoztak, Horváth László 1984-től dolgozik 

az MTA EK által üzemeltetett Budapesti Kutatóreaktor stábjában, jelenleg operátori munkakörben. 

Buránszky István pályafutását az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nél kezdte 1983-ban, jelenleg a 

Rendszertechnikai Főosztály főosztályvezetői pozícióját tölti be. Danczák Ákos 5 éve erősíti a 

budapesti Kutatóreaktor csapatát, a Sugárvédelmi Csoport vezetője.  

Az elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e más jelölt a betöltésre váró tisztségekre – nem volt új 

jelölt. A jelenlevők teljes támogatásukról biztosították a jelölteket, egyhangúan megszavazták őket a 

megadott tisztségekre.  

5. A szakcsoport 2017. évi terveit elsőként Horváth László ismertette. Fontosnak tartotta a tagtoborzást, 

erre egy plakátot/posztert fognak készíteni, ahol hírül adják a szakcsoport megalakulását, ismertetik a 

céljaikat. Ezt a plakátot minden olyan nukleáris üzemelő intézetbe, illetve a nukleáris beszállító 

cégekhez el fogják juttatni, ahol potenciális érdeklődőkre számítanak. Az ősz folyamán terveznek egy 

szakcsoporti gyűlést összehívni, ahol jobban megismerhetik egymást, illetve kidolgozhatják a 

szakcsoport tevékenységéhez szükséges stratégiát. Részt kívánnak venni a Társaság által szervezett 

Nukleáris Technikai Szimpóziumon. Buránszky István szintén kiemelte a szakcsoport megalakulásának 

szakmai fontosságát. Megköszönte a bizalmat, szintén fontos feladatnak tartja a tudás átadását, a 

szakmai tapasztalatcserét, illetve a biztonsági kultúra tovább vitelét. 

6. További hozzászólások részeként Bóna Gábor azt hangsúlyozta, hogy örül annak az elképzelésnek 

miszerint a tág területen dolgozók sincsenek kizárva, úgy mint a fejlesztők hiszen Ők is nagymértékben 

hozzájárulnak a biztonságos üzemeltetéshez. Pék Eleonóra kiemelte, hogy ‘nagy fába vágtuk a 

fejszénket’, hiszen a név sok területet fed le, de Ő is örömét fejezte ki, hogy az üzemeltetést előkészítő, 

hatékonyabbá tevő mérnöki munkatársak is csatlakozhatnak a szakcsoporthoz. 

7. Horváth László megköszönte a Társaság elnökségének és a titkárnak a szakcsoport megalakítását 

támogató hozzáállását. A szakcsoport Alapító Okiratának az alapítók által történő aláírásait követően 

az MNT elnöke bezárta az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2017. május 24.       Fábián Margit 

             MNT titkár  

    


