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JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Nukleáris Társaság 2020. január 14-i elnökségi üléséről 

 
 
Elnökségi ülés időpontja: 2020. január 14., kedd, 14.00 óra 
 
Elnökségi ülés helyszíne:  ELTE TTK, északi tömb 4. emelet 52-es Sas Elemér terem 

Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Boguszlavszkij Gergely, Cserháti András, Czibolya László, Fábián Margit, 
Fülöp Zsolt, Gál Katalin, Mester András, Radnóti Katalin, Réfy Dániel, Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Szieberth 
Máté, Vécsi István Áron, Yamaji Bogdán 

Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le 

 
1. A 2019. évi tevékenységek és kiemelten a Nukleáris Technikai Szimpózium értékelése 
 
Vécsi Áron egy előadás keretében tájékoztatta az elnökséget a szimpózium értékeléséről. Az előadás 
során elhangzott, hogy 119 résztvevővel a 2019. évi szimpózium elmaradt a korábbi években tapasztalt 
létszámtól. A szervezés során nagyobb érdeklődésre számítottunk, így a megnövelt részvételi díjak 
ellenére is kissé negatív pénzügyi egyenleggel zárult a rendezvény. 
 
Összesen 35 előadás és 1 kerekasztal beszélgetést a visszajelzések mind szakmailag, mind az előadások 
minősége alapján pozitívnak lehet tekinteni. Összességében a szimpózium színvonalával meg voltak 
elégedve a résztvevők, azonban azt az egyértelmű következtetést lehet levonni, hogy a szimpózium 
kiadás oldalát csökkenteni kell a jövőben (ezt az idei évben a helyszín bérleti díja, illetve az étkeztetés 
határozták meg). 
 
A kérdőívekben szöveges válaszadásra is volt lehetőség, amelyek során későbbi kezdést javasoltak, hogy 
a – jelen esetben – vidékről aznap jövők kényelmesebben tudjanak megérkezni, illetve javaslat érkezett, 
hogy azon előadók, akik a Nukleonban is megjelentetik a cikkeiket, kapjanak kedvezményt a részvételi 
díjból. Ezen javaslatokat a jövőbeli szimpózium szervezésénél érdemes figyelembe venni. 
 
Cserháti András javaslatot tett, hogy a szimpózium két szervezője Pék Eleonóra és Vécsi Áron 50-50.000 
Ft díjazást kapjon a rendezvény lebonyolításáért. Az elnökség egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, 
azzal a kiegészítéssel, hogy kikérjük erről a társaság könyvelőjének véleményét, illetve Radnóti Katalin 
utánajár, hogy nincs-e akadálya, hogy az elnökség tagja jutalomban részesüljön. 
 



A 2020. évi szimpóziumot Paks vonzáskörzetébe tervezzük. Cserháti András kér árajánlatot a szekszárdi 
Babits Mihály Kulturális Központtól és a paksi Erzsébet Nagy Szállodától november utolsó és december 
első heti megrendezéssel. A helyszínek visszaigazolása alapján pontosítjuk a szimpózium időpontját. 
 
2. Szakcsoportok tájékoztatói a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszakról 
 
A szakcsoportok képviselői beszámolót tartottak tevékenységükről. A Biztonsági és megbízhatósági 
szakcsoport több tagja is részt vett a szimpóziumon és a közeljövőben terveznek tisztújítást tartani. 
Tisztújítást tartott a FINE és Fúziós szakcsoport, illetve megtartották éves vacsorával összekötött 
közgyűlésüket. Az év FINE tagja díjat Füri Péternek osztották ki. A Környezetvédelmi szakcsoport 
rendezvénye sikeres volt. A Tanári szakcsoportnál is napirenden van a tisztújítás, készülnek az Nukleáris 
Szaktábor megrendezésére. Az Üzemeltetői szakcsoport sikeres üzemlátogatáson vett részt Bátaapátiban 
és ők is készülnek a tisztújításra. A WIN szakcsoport tagjai részt vettek a Pécset megrendezett Atom 
Fórumon, illetve egy németországi űrközpontban tettek látogatást. 
 
3. A 2020. májusi közgyűlés előkészítése 
 
Cserháti András tájékoztatta az elnökséget, hogy a közgyűlést idén is májusban tervezzük lebonyolítani, 
amelyen bemutatandó KHJ-hoz a szakcsoportok beszámolóit február 15-ig várjuk, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az elmúlt évektől eltérően ezek formátumát a KHJ-ban alkalmazott stílushoz kérjük igazítani a 
könnyebb összefűzhetőség miatt. 
 
A közgyűlés szakmai előadásához érkezett javaslat, hogy a WIN tarthatna egy előadást kommunikációs 
témában. 
 
A közgyűlést előtt április 20-ával kezdődő hetében tervezünk egy elnökségi ülést tartani Debrecenben. 
 
4. A 2020. évi munkaterv előkészítése 
 
A társaság ebben az évben 4 elnökségi ülést tervez tartani, a következő április 20-ával kezdőd hetében 
tervezzük Debrecenbe, az év 3. ülését pedig június 29-én Keszthelyre, a Nukleáris Szaktábor 
nyitónapjára. 
 
Az évben jelentős energiát tervezünk fordítani a középiskolás korosztály megszólítására. Ezt két módon 
tervezzük megvalósítani. Egyrészt a középiskolai fizikatanároknak tervezünk nukleáris tematikájú 
továbbképzést. Ezen továbbképzések előkészítése jól halad Radnóti Katalin irányításával. Másrészt 
középiskolások számára tartandó előadások által. Ehhez egy „előadás menüt” szeretnénk előkészíteni, 
amely előadás cím-absztrakt párosítást tartalmaz, amelyet az iskoláknak el lehet küldeni, hogy 
választhassanak róla előadást maguknak. 
 
Az évben is jelentős programunk a nyári fesztiválokon való tájékoztatás, illetve részt veszünk Sükösd 
Csaba és Vécsi Áron közreműködésével a Szilárd Leó Fizikaverseny szervezésében, amelyhez az MNT 
pályázott és ezáltal anyagilag is támogatja azt. 
 
A szakcsoportoktól a 2020. évi munkaterveiket és költségterveiket a 2019. évi beszámolóval együtt 
február 15-ig várjuk. 
 
 
 



5. Nukleon helyzetkép 
 
A Nukleon új szerkesztősége sikeresen átvette az újság vezetését.  
 
6. Egyebek 
 

- Ukrán vendégek fogadása: A FINE szeretné megismételni a közeljövőben a Csernobil Túrát. Ezt 
megelőzően azonban az ukránokat kellene nekünk vendégül látnunk és szervezni nekik egy 
szakmai programot. Ennek tervezetét Szucsán Marina összeállította és eljuttatta a FINE 
vezetőségéhez, amely tartalmaz egy paksi és budapesti szakmai látogatást is és egy paksi 
kulturális programot is (közös főzés a Gastroblues fesztiválon). A fogadásnak költségvetését az 
MNT elnöksége egyhangúlag 400.000 Ft-ban korlátozta. A rendezvénnyel kapcsolatban 
Szieberth Máté jelezte, hogy július 6-10. között a BME egyéb szervezési feladatai miatt nem tud 
fogadni vendégeket. 

- ELI lézeres transzmutáció kapcsán több médiumban is olyan megjelenések láttak napvilágot, 
amelyek tartalmában megkérdőjelezik a végleges nukleáris hulladék tárolás koncepció 
szükségességét. A társaság több tagja részt vett egy a kérdést szakmai alapon tisztázni kívánó 
sajtóanyag elkészítésében. Az elnökség egyhangúlag támogatta az anyag MNT általi 
megjelentetését 

- vlog: Cserháti András gondozásában rövid, 2 perces, youtubra feltöltött videók készülnek a hét 
válogatott híreiről. A formátum prezentációs jellegű, női robot alámondással. 

- Új tagok felvétele: Az elmúlt elnökségi ülés óta 1 új belépési nyilatkozat érkezett (1 Fúziós 
szakcsoport). Az elnökség jóváhagyta a kérelmet. 

 
 
Cserháti András, elnök 
Vécsi István Áron, titkár 


