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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Nukleáris Társaság 2020. október 14-i elnökségi üléséről
Elnökségi ülés időpontja:

2020. október 14., szerda, 15.00 óra

Elnökségi ülés helyszíne:

Online, Zoom platformon

Az ülésen részt vettek: Asztalos Örs, Bódis Zoltánné, Czibolya László, Cserháti András, Fábián Margit, Fülöp
Zsolt, Hadnagy Lajos, Honti Gabriella, Ördögh Miklós, Pázmándi Tamás, Radnóti Katalin, Réfy Dániel, Sárdy
Gábor, Siklóssy Tamás, Sükösd Csaba, Tóthné Laki Éva, Yamaji Bogdán
Az elnökségi ülés az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően zajlott le

1. MNT díjak kihirdetése
Cserháti András felvezetésében jelzi, hogy a tavaszi várakozásokhoz képest ősszel a vírushelyzet még
rosszabb lett, így a személyes jelenléttel tartandó Szimpózium nem valósulhat meg. A díjakat ezen
eseményen szokás kiosztani, így idén várhatóan ezek kevésbé ünnepélyes keretek között lesznek
kiosztva. Ezt online formátumban vagy egy rendhagyó díjkiosztó rendezvényen vagy a megrendezendő
Szimpóziumon tehetnénk meg.
Az elnökség megvitatta a Szimpózium lehetséges időpontját és arra jutott, hogy mind az egyetemi, mind
a kutatói, mind az ipari szférának megfelelőbb volna egy január közepi Szimpózium, amelyet a jövőben
a jelenléti Szimpóziumok is követhetnének. Ha év végéig beérkeznek a díjakhoz a pályázatok, úgy egy
január közepi Szimpóziumon azok bírálatát követően ki is lehet azokat osztani.
A díjak kapcsán végül megállapításra került, hogy idén is ki szeretné a társaság osztani őket. A Simonyi
Károly emlékplaketthez a pályázatot a fúziós szakcsoport felügyeli; a Fermi fiatal kutatói díj kapcsán
András egyeztet a kuratóriummal (Fülöp Zsolt felajánlotta a segítségét a kuratóriumnak), illetve az
elnökségi levelezőlista várja 1 héten belül a Szilárd Leó díjra a jelöléseket.
2. Szimpózium lehetséges lebonyolítása Zoom-on, ennek technikai kérdései
Pokol Gergő felvezeti, hogy a Zoom platformon van lehetőség 50 USD-s havi csomagáron nagy méretű
meetingeket (200-500 fő) szervezni, ehhez azonban Pro előfizetés kell (15 USD-s havi áron). Ezen
csomagok megvételével a társaság meg tudná szervezni a szimpóziumot a Zoom platformon, hasonlóan
az elnökségi ülésekhez, annyi kiegészítéssel, hogy a szimpóziumra szükség volna állandóan 2-3 co-
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hostra, akik a technikai segítségnyújtáson túl a moderálásban is tudnának segédkezni. Javasolja, hogy
csak 1 plenáris szekció legyen, esetleg a kerekasztal beszélgetés megoldható (Zoomban tapasztalt
résztvevők esetén). A technikai megvalósítást Pokol Gergő tudja vállalni (segítséget is szerez), azonban
a licenszek beszerzéséhez szüksége van a titkár segítségére. Az elnökség támogatta a Zoom platformon
való szervezést.
Az elnökség megvitatta a részvételi díj kérdését is. Több érv szólt amellett, hogy legyen valamekkora
díj annak érdekében, hogy a rendezvény ne értéktelenedjen el, illetve amellett is, hogy a kiadási oldal
jelentős csökkenése okán legyen elég regisztrálni. Felmerült egy olyan opció is, hogy idén a járvány
miatt ingyenes legyen, de a jövőben legyen díja, még akkor is, ha online térbe szorul. Az elnökség
végül azt támogatta, hogy legyen regisztrációs díja a rendezvénynek, amelyet elengedünk azon tagok
esetén, akik a tagdíjbefizetésükkel nincsenek hátralékban.
3. Elnök akadályoztatása esetére hivatalos eljáró beiktatása az alapszabályba (ELFT mintájára)
Sükösd Csaba tájékoztatja az elnökséget, hogy a társaság érvényes alapszabálya szerint az elnök
önállóan, egyszemélyben képviseli a társaságot. Hátráltatása esetén nincs, aki helyettesítse, ellássa
egyes jogköreit (például pályázatok, támogatások aláírása). Szerencsés volna, ha a szervezet
rendelkezne eljárással az elnök hosszabb távú kimaradása esetére. Erre két lehetőséget lát: eseti
meghatalmazás az elnök részéről vagy alapszabály módosítás. Első esetben kérdéses a meghatalmazás
hivatali szervek által történő elfogadottsága. Összességében a kérdéssel kapcsolatban javasolja, hogy
kérjen a társaság jogi segítséget a kérdéssel kapcsolatban.
Az elnökség egyhangúlag támogatta, hogy kérjen a társaság ügyvédi segítséget abban, hogy az
alelnökök aláírási joggal is tudják helyettesíteni az elnököt, annak hátráltatása esetén.
4. Szilárd Leó Fizikaverseny beszámoló
Sükösd Csaba tájékoztatja az elnökséget, hogy az idei évben a pandémia miatt nem lehetett megtartani a
verseny döntőjét. Az elődöntő alapján azonban egy sorrend már korábban előállt mindkét kategóriában.
Végül az eredményt ezen sorrend alapján hirdették ki online. A díjazottak könyvjutalmat kaptak,
amelyeket az ELFT ajánlott fel, illetve az MNT vásárolt, emellett különdíjat kapott néhány versenyző
Papp Gergely felajánlása által. A Marx György Vándordíjat a keszthelyi Vajda János Gimnázium kapta,
a Delfin díjat pedig az ott oktató Farkas László fizikatanár.
A 2020-as évre szóló NTP pályázati keretünket nem használtuk fel, de szerencsére azzal elegendő
október végén elszámolnunk az eredeti nyári elszámolási határidő helyett, így abba a díjazottak
könyvjutalmait is bele tudjuk számolni. A 2021-es évre is elnyertük a támogatást, amivel kapcsolatban
már a szerződéskötés is megtörtént, várjuk a támogatás kifizetését.
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Vannak elképzelések a 2021-es évre vonatkozóan arra, hogyan lehet megtartani a versenyt, ha a járvány
helyzet nem oldódna meg addig.
5. Wigner könyv kiadásának segítése
Mihály Katalin vezetésével egy könyv készül Wigner Jenő életével kapcsolatban. A könyvnek vannak
támogatói, de keresnek szervezetet, akin keresztül ki lehet adni, illetve aki koordinálja a pénzügyi
folyamatokat.
A könyv kapcsán sok minden nem világos még. Pokol Gergő vállalta, hogy a kiadást megalapozó
előzetes költségvetést készít Kármán Tamással (könyv szerkesztője), ezzel együtt keresnek a könyvhöz
disztribútort, mivel a könyv terítését az MNT nem fogja tudni vállalni.

6. Egyebek
- Új tagok felvétele: Az elmúlt elnökségi ülés óta 2 új belépési nyilatkozat érkezett (2 FINE, 2
Tanári és 2 WIN szakcsoport). Az elnökség jóváhagyta a kérelmeket
- Pázmándi Tamás felvetette, hogy szerencsés volna, ha tartanánk a 2020-as évben egy
közgyűlést, legalább online formában, annak ellenére, hogy Alapszabályunk csak jelenlétit
enged meg. Ezzel kifejezné azon gesztust a társaság, hogy a járványügyi helyzet ugyan nem
tette lehetővé a közgyűlés megtartását, de azt szerettük volna megtartani. Cserháti András
ezügyben tárgyal a társaság ügyvédjével, igyekeznek tisztázni, hogy milyen megoldásaink
vannak. Ha megoldható, akkor a januárban szervezendő Szimpózium keretében tartanánk online
közgyűlést.
- Hadnagy Lajos általánosságban kéri, hogy az elnökség tagjai ösztönözzék a kollegákat
Nukleonba való publikálásra, másrészt kéri, hogy a szimpózium jelentkezéseknél az előadóknak
legyen lehetősége jelezni, hogy az előadásukból szeretnének-e küldeni később cikket a
Nukleonba.

Cserháti András, elnök
Vécsi István Áron, titkár

