Magyar Nukleáris Társaság, az Európai Nukleáris Társaság tagja
Elnök:

Dr. Pázmándi Tamás
MTA KFKI AEKI, Budapest

Alelnökök:

Bajsz József
Paksi Atomerőmű Zrt., Paks
Dr. Sükösd Csaba
BME NTI, Budapest

Postacím: Silye Judit titkár
OAH NBI
1539 Budapest, Pf. 676.
Telefon:
Fax:
E-mail:

+36 1 436 49 17
+36 1 436 49 09
mnt@reak.bme.hu

Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2007. május 3. 15:00
Az elnökségi ülés helye: Országos Atomenergia Hivatal székháza (földszinti tárgyalóterem)
Jelen vannak: Aszódi Attila; Bajsz József; Cserháti András; Hadnagy Lajos; Hanti Ágota; Pázmándi Tamás;
Silye Judit; Szieberth Máté; Fehér Sándor; Koblinger László; Bareith Attila; Dunai Dániel;

Napirendi pontok:
1. A tagdíj mértéke
Pázmándi Tamás ismertette és szavazásra bocsátotta az előző elnökségi ülésen előterjesztett és
megvitatott javaslatot, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott, így 2008. január 1-től
-

az alaptagdíj: 2000 Ft/év; újsággal: 2000+3000, azaz 5000 Ft/év;

-

a kedvezményes tagdíj: 1000 Ft/év, újsággal 1000+1500, azaz 2500 Ft/év.

2. NEST(et) konferencia szervezése
A szervezőbizottság a következőkről számolt be:
-

a rendezvény tervezett időpontja: 2008. május 4-8. (terv: vasárnap: Welcome Party, csütörtök:
technical tour);

-

a rendezvény résztvevőinek száma kb. 100-150 fő;

-

ha az ajánlatok beérkeznek (május második felében) összeül a szervezőbizottság (Sükösd
Csaba, Pázmándi Tamás és Petőfi Gábor);

-

a rendezvényre kiállítók szervezése szükséges;

-

a tervezett regisztrációs díj: 500 €.

3. A fúziós szakcsoport által javasolt díj
Dunai Dániel, a szakcsoport képviselője a következőkről számolt be:
-

Alapító okirat elkészült, az emlékérem készítése pedig jelenleg folyamatban van.

-

A kuratórium tagjai: elnök, szakcsoport elnöke, titkár, és még további két elnökségi tag,
Pázmándi Tamás javaslatára: Sükösd Csaba és Szieberth Máté. A javaslatot az elnökség 2

tartózkodás mellett elfogadta.

4. Nukleáris Szaktábor előkészítése
Pázmándi Tamás, elnök a következőkről számolt be:
-

A tábor időpontja: jún. 27 és júl. 3.

-

A tábort meghirdették: a Szilárd Leó versenyen (I. helyezett: 100%, II. helyezett: 80% és a III.
helyezett: 50% kedvezményben részesül), Atomerőmű újságban, Fizinfon, ELFT-n

-

Eddig 6 fő jelentkezett.

-

A szerződést Silye Judit megnézi.

-

További támogatók kellenének még.

5. Egyebek
- Weboldal: Silye Judit elmondta, hogy nem minden szakcsoport küldte el a kért anyagokat (ezek:
a szakcsoport célja, története, tavalyi beszámolója, idei terve). Egyidejűleg kérte, hogy azok a
szakcsoportvezetők, akik eddig nem küldték el, azok mielőbb pótolják a hiányosságot. Elmondta
azt is, hogy a honlapon szükséges lenne még megjelentetni, hogy kik voltak a korábbi
tisztségviselők (elnökség, szakcsoportok, FB) és azok fényképeit is. Egyidejűleg Szieberth Máté
jelezte, hogy a korábbi képek elérhetők. Sükösd Csaba felvetette angol weboldal szükségességét
is.
- NCA pályazat: Silye Judit beszámolt arról, hogy április 25-én az MNT nevében benyújtott
működési célú pályázatot, melynek elbírálása kb.3-4 hónap, az igényelt összeg: 2.800.000,- Ft.
- Taglista: Silye Judit beszámolt arról, hogy mind elektronikusan, mind papíron kiküldte az
adatlapokat, és várhatóan nyár végére a beérkezettek feldolgozása megtörténik.

Budapest, 2007. augusztus 15.
Silye Judit sk.
a Magyar Nukleáris Társaság titkára

