
 - 1 - 

JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Nukleáris Társaság 2006. évi ünnepi Közgyűléséről 

2006. december 1. 1330 

 

Helyszín: az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (Paks, Dózsa György út 95.) 
előadóterme. 

 

1330-kor Dr. Sükösd Csaba elnök bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképtelen, mivel a 
tagnyilvántartásban szereplő 354 tag több mint fele nem jelent meg. A megismételt Közgyűlés 
a meghívóban foglaltaknak megfelelően 1400-kor lesz. 

1400-kor az elnök köszönti az egybegyűlteket, és megnyitja a megismételt Közgyűlést, amely 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  

 

1. Titkár választás 

Az elnök elmondja, hogy Ekler Bálint megválasztott titkár lemondása miatt új titkár 
választására van szükség, aki 2007. január 1-ével lép majd hivatalba, és felkéri Szieberth 
Máté titkárt a szavazás lebonyolítására. Szieberth Máté titkár elmondja, hogy a tisztségre egy 
jelölés érkezett Dr. Pázmándi Tamás megválasztott elnöktől Silye Judit személyére, aki a 
jelölést elfogadta. Dr. Pázmándi Tamás röviden bemutatja a jelöltet. Szieberth Máté titkár 
megkérdezi a jelenlevőket, hogy kíván e valaki további jelölt(ek)et állítani. Mivel további 
jelölés nincsen, elmondja, hogy regisztrációnál kiosztott szavazólapok segítségével lehet 
érvényes szavazatot leadni és a titkár megválasztásához a jelenlevő 44 fő több mint felének 
támogató szavazata szükséges. Ezután megkezdik a szavazatok begyűjtését.  

 

2. Szilárd Leó díj 

Dr. Sükösd Csaba elnök bejelenti, hogy az Elnökség döntése alapján a 2006. évi Szilárd Leó 
díjat Dr. Koblinger László kapja a Monte-Carlo módszerek fejlesztésében elért kiváló 
eredményeiért, valamint a hazai sugárvédelemben végzett kiemelkedő kutató és szervező 
munkájáért. Röviden ismerteti Dr. Koblinger László pályafutását, majd átadja a díjat és  
felkéri a díjazottat előadása megtartására. Dr. Koblinger László „Miért védem a sugarat?” 
címmel megtartja előadását. 

 

3. Öveges József díj 

Dr. Sükösd Csaba elnök bejelenti, hogy beadott pályázata alapján az Öveges díj kuratóriuma 
Dr. Piláth Károlynak itéli a Magyar Nukleáris Társaság 2006. évi Öveges díját. A díj átadása 
után Dr. Piláth Károly előadásban mutatta be pályázati anyagát. 
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4. A titkár választás eredménye 

Dr. Sükösd Csaba elnök bejelenti, hogy a szavazólapot 44-en vették fel és Silye Judit 44 
érvényes támogató szavazatot kapott. Az elnök gratulál az új titkár megválasztásához és 
sikeres munkát kíván a Társaság új tisztségviselőinek. Dr. Pázmándi Tamás megválasztott 
elnök megköszöni a leköszönő elnök és titkár munkáját. 

További napirendi pont hiányában az elnök megköszöni a megjelenteknek a részvételt, és 
berekeszti a Közgyűlést. 

 

Budapest, 2006. december 1. 

Jegyzőkönyv-vezető:     A jegyzőköny hiteles: 

 
(Szieberth Máté)    (Dr. Sükösd Csaba) 
    Titkár      elnök 


