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Jegyzőkönyv
a Magyar Nukleáris Társaság elnökségi üléséről
Az elnökségi ülés időpontja: 2007. október 4. 15:00
Az elnökségi ülés helye: Országos Atomenergia Hivatal székháza (3. emeleti tárgyalóterem)
Jelen vannak: Cserháti András; Hadnagy Lajos; Hanti Ágota; Holló Előd; Pázmándi Tamás; Petőfi Gábor; Silye
Judit; Fehér Sándor; Koblinger László; Bareith Attila; Kocsis Gábor; Kissné G. Ludmilla; Mester András

Napirendi pontok:
1. A szakcsoportvezetők beszámolói az elmúlt időszakban megvalósult és az előkészítés alatt álló
eseményekről
Kissné G. Ludmilla, WIN elnöke beszámolt a szakcsoport tevékenységéről. Elmondta, hogy
elkészítettek egy színes kiadványt, totót és jó az együttműködés a FINE-vel. Hangsúlyozta, hogy a
jól sikerült nyári programok mellett nagy sikert aratott a Kellemetlen igazság című film és várják a
következőt. Előadásokat és erőmű-látogatást szerveztek a Vöröskereszt pécsi tagjainak. Végül
elmondta, hogy október 3-án volt WIN ülés, ahol elfogadták a következő évi tervet és
költségvetést.
Bareith Attila, a biztonsági és megbízhatósági szakcsoport elnöke, beszámolt arról, hogy az idén a
szakcsoport a szokásos tevékenységét végezte, több konferenciákon is részt vettek.
Mester András, a tanári szakcsoport elnöke a szaktábor sikerét emelte ki.
Kocsis Gábor, a fúziós szakcsoport elnöke beszámolt arról, hogy az idén a fizikai iskolát a BME
NTI-ben tartották, továbbá jelezte, hogy a szigetre franciául tudó FINE-sekre, fúziósokra egyre
nagyobb szükség lesz.

2. Az MNT átal alapított díjak (Fermi, Simonyi, Szilárd Leo, Öveges) idei átadásának előkészítése. A
2007. évi Szimpózium és a közgyűlés előkészítése
Pázmándi Tamás, elnök javaslata a díjátadás időpontjára: november 29-én, de. 10 órától és a
sorrend – ami a díjazottaktól függően esetleg még változhat – Szilárd L., Simonyi K., Öveges,
Fermi. A javaslattal az elnökség egyetértett.
3. A folyóirat kiadásának kérdése
Javaslat hangzott el, hogy a szerkesztőbizottságban legyen fúziós szakember is, a javaslatot az
elnökség elfogadta.

Az első szerkesztőbizottsági ülés időpontja: október 11. 12:30.
4.

Egyebek
- Taglista: Silye Judit elmondta, hogy elég jól haladnak a taglista frissítésével, de a nem fizető
tagokat jövőre, felszólítást követően törölni kell a taglistáról.
A titkár arra kérte az elnökségi tagokat, hogy az egyes létesítményekben jelöljenek ki valakit, aki
beszedi az elmaradt tagdíjakat.
- Hadnagy Lajos beszámolt a Foratom ülésén történtekről, az Európai Nukleáris Fórum
megalakulásáról.

Budapest, 2007. október 10.
Silye Judit sk.
a Magyar Nukleáris Társaság titkára

