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Jegyzőkönyv 

A Magyar Nukleáris Társaság 2015. évi 4. elnökségi üléséről 

 
Elnökségi ülés időpontja: 2015. október 15., szerda, 15.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne: NUBIKI tanácsterem, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.  
 KFKI telephely, 6. épület, 2. emelet 
 

Az ülésen részt vettek: Radnóti Katalin, Cserháti András, Neubauer István, Ujvári Sándor, Vajda Nóra, 
Fábián Margit, Ördögh Miklós, Hózer Zoltán, Somfai Barbara, Bareith Attila, Réfy Dániel, Szabolics 
Tamás, Kátai Tamás. Czibolya László. 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le. 

1. Az MNT alapításának 25 éves évfordulójára ünnepséget szerveznek dec.2-án 16.00 órától a Hotel 
Flamenco szállodában. A program az elnök köszöntőjével kezdődik. Felkérnek alapító tagokat is rövid 
hozzászólásokra. Az ünnepség állófogadással zárul. Az évfordulóra kiadvány készül és a résztvevők 
pendrive-on megkapják a Nukleon eddigi cikkeit.  Az MNT 5000 Ft támogatást ad szállásköltségre 
azoknak a vidéki tagoknak, akik az ünnepség után részt vesznek a szimpóziumon is.  

2. A szimpóziumot december 3-4-én a Hotel Flamenco szállodában tartják. A felhívást már kiküldték, 
október végéig várják az előadók jelentkezését. A plenáris előadásokra orosz és magyar előadókat is 
várnak, elsősorban az új paksi blokkokról szóló előadásokkal.  A szimpózium főszervezője ebben az 
évben is Cserháti András. Lesz kerekasztal-beszélgetés is, és az első nap délutánján adják át az MNT 
2015. évi díjait. 

3. Az idei a Fermi díjra, a Simonyi Károly emlékplakettre és Öveges díjra számos javaslat, illetve 
pályázat érkezett, ezeket a kuratóriumok hamarosan kiértékelik. Az ülésen felmerült, hogy a Simonyi 
emlékplakett kiírásában meg kellene jelennie az oktatási tevékenység elismerésének is, erről a Fúziós 
Szakcsoport készít javaslatot.  

4. A 2015. évi Szilárd Leó díjat az elnökség Osztheimer Mártonnak ítélte oda. Az elnökség távollévő 
tagjai az ülés után e-mailben jelezték, hogy egyetértenek a döntéssel.  

5. A Sziget fesztiválon a nukleáris sátorban a FINE és a Fúziós szakcsoport tagjai kb. 500 látogatót 
fogadtak. A többi fesztiválon is hasonló volt az érdeklődés, mint az előző években. 

6. Az előző elnökségi ülésen előkészített MNT közlemény sok helyen megjelent és számos visszajelzés 
érkezett. Az MNT tagság részben támogatta a közleményt, de volt olyan, aki nem örült annak, hogy a 
számos kritikus megjegyzést tartalmazó közleményt kiadta az MNT elnöksége.  



7. Szeptember 10-én G. Jersov (Szentpétervár) tartott előadást előadás a VVER-1200 típusú 
atomerőművi blokkokról több mint 100 fős hallgatóság előtt. 

8. A WiN szakcsoport képviselői részt vettek a WiN Europe konferencián Bécsben és aláírták azt a 
nyilatkozatot, ami hangsúlyozza az atomenergia szerepét a klímaváltozás elleni tervekben. 

9. A „Kutatók éjszakája” rendezvényen az Fúziós és a FINE szakcsoportok is részt vettek és sok 
érdeklődőt tájékozattak a BME központi épületében felállított standnál. 

10. Az „Atomenergiáról mindenkinek” rendezvénysorozat következő eseményét december 4-én tartják. 
Ez sajnos akkor van, amikor az MNT szimpózium. Az előzetes program alapján a rendezvény csak 
néhány olyan kollégát érint, akik részt vettek volna a szimpóziumon is. A rendezvénysorozat szervezői 
szerint nem volt más alkalmas időpont.  

11. A FINE és az ESzK látogatást szervez a CERN-be október 22-25 között. A költségekhez az MNT – 
az eredeti terveknek megfelelően – hatszáz-ezer forinttal járul hozzá.  

12. Az elnök elmondta, hogy az MNT fő támogatójával, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel aláírták a 
2015. évi adományozási szerződést. 

13. Az elmúlt időszakban 21 felvételi kérelem érkezett, ezeket az elnökség elfogadta. Az elnökség azon 
tagjai, akik nem voltak ott az ülésen utólag e-mailben jelezték, hogy egyetértenek a 21 fő felvételével. 

14. Az ENS javaslatokat vár az ENS Board tagjaira október 31-g. Idén decemberben lejár több Board 
tag mandátuma, helyettük fognak újakat választani. Az elnökség Somfai Barbarát javasolta az ENS 
Board tagságra, ami megválasztása esetén két évre szól. 

15. Az INSC (International Nuclear Society Council) javaslatot készített a párizsi klímakonferenciára. 
Az elnök jelezte az INSC-nek, hogy az MNT támogatja a javaslatot. .   

16. Cserháti András javasolta, hogy az MNT kommunikációjának javítására hozzanak létre egy 
infografikai csoportot. A javaslatot az elnökség támogatta. Cserháti András felhívást készít erről, amit 
majd kiküldenek a tagságnak.  

17. A titkár levelet ír novemberben azoknak a tagoknak, akiknek tagdíj tartozásuk van. 

18. Neubauer István felvetette, hogy a felsőoktatásban kiemelkedő eredményeket elérő oktatók 
elismerésére az MNT alapítson egy újabb díjat. Az elnökség felkérte Neubauer Istvánt, hogy a 
következő elnökségi ülésre dolgozzon ki részletes javaslatot.  

 
Somfai Babara, titkár,   Hózer Zoltán, elnök 


