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Jegyzőkönyv
A Magyar Nukleáris Társaság 2014. évi 3. elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2014. június 23. 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

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

Az ülésen rész vettek: Vécsi István Áron, Neubauer István, Vajda Nóra, Török Szabina, Cserháti
András, Czibolya László, Somfai Barbara és Hózer Zoltán.

Az elnökségi ülés napirendje:

1. Hózer Zoltán elmondta, hogy az MNT közhasznúsági státuszának megújítására időben beadták a
bíróságon a szükséges dokumentumokat, többek között közgyűlés által elfogadott alapszabályt és
az MNT vezetők összeférhetetlenségi nyilatkozatait.
2. Az idei nukleáris szaktáborba 13 középiskolás jelentkezett. A tábor programját Mester András
állította össze. A táborozók látogatást tesznek a BME Nukleáris Technikai Intézetébe, az ELTE-re
és a tervekben szerepel egy egész napos paksi kirándulás is.
3. A FINE ezen a nyáron négy fesztiválon vesz részt nukleáris sátorral (VOLT, Sziget, EFOTT és a
debreceni Campus fesztivál). Vécsi Áron elmondta, hogy megújult a totó, megrendelték a
táborozók pólóit és az ajándéktárgyakat, illetve megkötötték a szervezőkkel a szükséges
megállapodásokat.
4. A WiN szakcsoport szeptemberben látogatást szervez a svájci CERN kutatóközpontba. A
kirándulásra 24 fő jelentkezett.
5. Az MNT 2014. évi díjainak meghirdetéséről az alábbi hangzottak el:
• Az Öveges díjat már meghirdették a fizikatanárok körében.
• A Szilárd Leó és Fermi díjakra a felhívást frissíteni kell a honlapon, a pályázatokat és
javaslatokat október 10-ig várja az elnökség.
• A Simonyi Károly Emlékplakettra a pályázatot nyár végén írja ki a Fúziós szakcsoport, az idei
pályázaton 35 év alatti fiatalok vehetnek részt.
• A kuratóriumok tagjait az előző elnökségi ülések döntései alapján az elnök már korábban
felkérte arra, hogy vegyenek részt a pályázatok, javaslatok elbírálásában.

6. A 2014. évi MNT Nukleáris Technikai Szimpózium december 4-5-én lesz a paksi Erzsébet Nagy
Szállodában. Cserháti András főszervező javasolta, hogy a szimpózium folyosóin egy mini-kiállítás
készüljön a szakcsoportok anyagaiból. A kerekasztal beszélgetések témái között felmerült a C15
kampány bevezetése, a tokozott üzemanyag elszállítása, valamint a Paks II. blokkok létesítésének
aktuális kérdései is. A főszervező szerint érdemes lenni gazdasági előadást is beiktatni a
programba, illetve megpróbálni látogatást szervezni az Atomenergetikai Múzeumba vagy
a Karbantartó Gyakorló Központba.
7. Sok MNT tagnak megváltozott az e-mail címe, ezért a nyilvántartást frissíteni kell.
8. A legutóbbi elnökségi ülés óta 5 belépési nyilatkozat érkezett, az elnökség a belépéseket
jóváhagyta, a távol lévő elnökségi tagok e-mail-ban jelezték egyetértésüket.
9. Az MNT elnöke a 2014. évi szponzori támogatások ügyében levélben kereste meg a potenciális
támogatókat.
Somfai Babara, titkár
Hózer Zoltán, elnök

