
Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2006. évi 
tevékenységéről 

 
 

Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú 
szervezetek közé. Az eljárás a Pk. 60. 443 ügyiratszámon befejeződött és 
Társaságunkat 1999. február 16.-án bejegyezték a közhasznú egyesületek közé. 

Az MMT hatályos Alapszabálya értelmében az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi: 

- tudományos tevékenység, kutatás; 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
- kulturális örökség megóvása; 
- környezetvédelem; 
- euroatlanti integráció elősegítése. 

A hatályos jogszabályok előírásai szerint a közhasznúsági jelentést az 
alábbiakban részletezzük: 
 
1. Költségvetési támogatás felhasználása 
Közvetlenül az állami költségvetésből támogatást nem kaptunk. 
1.1 Egyéb támogatás 
A NKÖM-től  bértámogatásra 65e Ft-ot kaptunk. 
1.2 Kapott közhasznú támogatások kimutatása: 
Országos Meteorológiai Szolgálat jogi tagdíja 1.350e Ft, a Honvédelmi 
Minisztérium jogi tagdíja 300e Ft, egyéb jogi tagdíjak 90e Ft. NCA pályázat 
működésre 1000e Ft. 
 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Társaságunk mérleg szerinti vagyona 2005-ben 8.907e Ft volt. A 2006-os évet 
662e Ft negatív eredménnyel zártuk, vagyonunk 2006 év végére 8.245e Ft-ra 
csökkent, amit állampapírokban, bankszámlán,  illetve készpénzben tartunk. 
Tárgyi eszközünk  állománya nem változott, új beszerzésünk csak kisértékű 
tárgyi eszköz volt. Figyelembe véve az éves rendes értékcsökkenési leírást, a 
tárgyi eszközök nettó értéke 16e Ft.  
 
3. Cél szerinti juttatások kimutatása: 
2006 évben díjakra és könyvutalványokra költöttünk 212e Ft-ot.  
 
4.  Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 
Vezető tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi 
munkában látják el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási 
időszakban semmiféle juttatásban nem részesültek, még költségtérítésben sem. 
 
 
5.  Szakmai tevékenységünket a főtitkári beszámoló tartalmazza 
 
 Társaságunk működésének 82. évét a tisztújítás, hagyományos 
rendezvényeink sorozatának folytatása és a kapcsolatok építése jellemezte. 
 Egyéni előadóülés a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb volt, mindössze 
7. Ezek között előadást tartott tiszteleti tagunk, Dr. Michael Hantel, a Bécsi 
Egyetem professzora, aki az előadóülésen vette át a tiszteleti tagságról szóló 
oklevelet. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is előadóülésen emlékeztünk meg 



Társaságunk alapításának napjáról. Ezúttal Major György tartott előadást a Nap 
és az éghajlat kapcsolatáról. Nagy sikere volt a Magyar Hidrológiai Társasággal 
közösen szervezett ankétnak, ahol 3 meteorológus és 3 hidrológus elemezte 
előadásában az előző év időjárási és vízrajzi szélsőségeit a Kárpát-medencében. 
Élénk érdeklődés kísérte márciusban Michel Jarraud WMO-főtitkár előadását, aki 
korábban megkezdett körútjának egyik állomásaként látogatta meg a magyar 
meteorológusokat. A Meteorológiai Világnapról, amelynek témája „A természeti 
katasztrófák megelőzése és hatásainak csökkentése”, ezúttal is az OMSZ-szel 
közös szervezésben emlékeztünk meg. A Világnaphoz kapcsolódó szakmai 
előadást Horváth Ákos tagtársunk tartotta. 
 Alapszabályunknak megfelelően a májusi közgyűlésen tisztújításra került 
sor. Korábbi elnökünk, Ambrózy Pál leköszönt posztjáról, és Major György 
akadémikus lett az utóda. Ambrózy Pál, aki 16 éven keresztül volt Társaságunk 
elnöke, ezentúl társelnökként tevékenykedik, és továbbra is fáradhatatlan 
főszerkesztője az OMSZ-szel közös folyóiratunknak, a Légkörnek. Gondolom, 
nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy elsősorban leköszönő elnökünk 
munkájának eredménye, hogy a politikai rendszerváltás, a társadalmi és 
gazdasági átlakulások éveiben sikerült fenntartani Társaságunk működését, 
megtalálni és felmutatni azokat az értékeket, amelyek összetartják 
közösségünket. Ezúton is szeretném megköszönni Ambrózy Pali bátyámnak a 
Társaság érdekében végzett munkát. 
 A májusi közgyűlésen – szokás szerint – szakmai kitüntetéseinket is 
átadtuk: a Steiner Lajos–emlékérmet, a Szakirodalmi Nívódíjat, a Berényi Dénes 
emléklapot és a Róna Zsigmond Alapítvány kamatait. 
 A soron következő, XXXI. Vándorgyűlés időpontja az őszi időszakra 
tolódott, mert így össze lehetett kapcsolni az V. Erdő és klíma konferencia 
megszervezésével. A kettős rendezvényen 71 társszerző 39 előadása hangzott 
el, és 7 poszter bemutatására került sor. Az élénk érdeklődés azt mutatja, hogy 
a konferenciasorozatot folytatni kell. A résztvevők számára kiderült, hogy egyre 
szorosabb az együttműködés a meteorológusok, klimatológusok, valamint az 
erdészek, ökológusok és erdőgazdálkodással foglalkozó szakemberek között. Az 
első hasonló konferencia megtartása óta sorra alakultak közös kutatási 
programok, és az előadásokon számtalan példát lehetett látni arra, hogyan 
merítenek egymás módszereiből a látszólag eltérő érdeklődésű kutatók. 
 Kapcsolatfelvétel történt a mintegy 40 tagot tömörítő és Sárközi Szilárd 
tagtársunk által szervezett Amatőr Meteorológusok Egyesületével. Az Egyesület 
elsősorban a Metnet internetes portál működtetésére alapozza tevékenységét. 
 Néhány szót az egyesületi életről általában. A tagtoborzó tevékenység 
tavaly is sikeres volt, így biztosítva látszik Társaságunk fennmaradása. A tagdíj 
összegének emelése növelte bevételeinket, bár a tagdíjfizetési fegyelmen még 
van mit javítani. Ugyanakkor igen fontos számunkra két jogi személyiségű 
tagunk, az OMSZ és a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálatának anyagi és 
erkölcsi támogatása.  
 Az immár 50 éves Légkör című folyóiratot továbbra is ingyenes 
ellátmányként tudjuk eljuttatni tagtársainkhoz. Ebben nagy segítséget jelentenek 
intézményi összekötőink az OMSZ-nél és az ELTE-n. A jelenleg egyetlen magyar 
nyelvű szakmai folyóirat főszerkesztői munkájáért köszönetünket fejezzük ki 
Ambrózy Pálnak. Külön köszönet a jubileumi különszám és az 50 év 
bibliográfiáját megadó füzet szerkesztéséért. Ez utóbbiban Mezősi Miklós és 
Woynárovichné Bánki Zsuzsa is hatalmas munkát végzett, köszönet 
mindkettőjüknek. 



 Külső kapcsolatainkról. A MTESZ továbbra is nehéz időket él, bár már 
mutatkoznak bíztató jelek a változásra. Továbbra is fenntartjuk tagságunkat az 
Európai Meteorológiai Társaságban. Az éves tagsági díj megfizetéséhez 
pályázaton nyertünk támogatást. 
 Ahogy arra az Ellenőző Bizottság jelentése is felhívja a figyelmet, 
Társaságunk gazdálkodása 2006-ban is negatív egyenleget mutatott, bár 
kevesebbet, mint az előző évben. Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a tartalékok 
felésése, a gazdasági csőd csak akkor kerülhető el, ha nagy létszámú, lehetőleg 
külföldiek bevonásával tartott rendezvény szervezésére nyílna lehetőség. Ezúton 
is kérem minden tagtársunk támogatását a lehetőségek felkutatásához. 
 Társaságunk működésével kapcsolatban szeretném kiemelni ügyvezetőnk, 
Pusztai Magdi értékes munkáját, amellyel rendezvényeinket gondozza, és 
gazdálkodásunk fölött őrködik. Köszönöm az egész évi együttműködést. 

Az MMT hatályos Alapszabálya értelmében az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi: 
- tudományos tevékenység, kutatás; 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
- a kulturális örökség megóvása; 
- környezetvédelem; 
- és az euroatlanti integráció elősegítése. 

A hatályos jogszabályok előírásai szerint a közhasznúsági jelentést az 
alábbiakban részletezzük. Társaságunk közhasznú szervezetként 

működik. Ennek jegyében: 
- tudományos tevékenységet folytattunk, szakmai rendezvényeket és 

előadóüléseket szerveztünk; 
- nevelési, oktatási, képességfejlesztési munkát végeztünk, előadóüléseken 

hallgattuk meg fiatal tagtársainkat, és ifjúsági szakosztályunk önképzőköri 
üléseket szervezett; 

- ismeretterjesztő tevékenységet végeztünk a Légkör című, egyetlen magyar 
nyelvű szakmai folyóirat szerkesztésében és terjesztésében való 
közreműködéssel; 

- szolgáltuk kulturális örökségünk megóvását, ápoltuk elődeink emlékét, az 
aktuális évfordulók kapcsán megemlékeztünk híres magyar meteorológusok 
szakmai tevékenységéről, az országos szervezetek előtt kezdeményeztük 
nagyjaink emlékhelyeinek védetté nyilvánítását; Tudománytörténeti 
Bizottságunk tagjainak javaslatára tovább bővült az OMSZ Meteorológiai 
Múzeuma, Mezősi Miklós és Varga Miklós tagtársunk lelkiismeretesen 
gondozza a kiállítás anyagát; 

- környezetvédelmi tevékenységünk keretében előadóüléseket tartottunk, 
szakmai ankétokat és konferenciákat szerveztünk a meteorológia, 
éghajlattan, hidrológia és vízgazdálkodás, ökológia, erdészet és 
erdőgazdálkodás területén; 

- az euroatlanti integráció elősegítése keretében kapcsolatban állunk európai 
társegyesületeinkkel, akítvan közreműködünk az Európai Meteorológiai Társaság 
munkájában. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Számviteli beszámoló 
 
 
A szervezet megnevezése: Magyar Meteorológiai Társaság 
A szervezet címe: 1027 Budapest, Fő u 68. 
 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2006. ÉV 
 
                                                                                              adatok E Ft-ban 
 A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök 136 16 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 136 16 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 

0 0 

6. B. Forgóeszközök 9.309 8.001 

7. I. KÉSZLETEK 2 0 

8. II. KÖVETELÉSEK 400 287 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 7.059 5.877 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1.848 1.837 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 282 526 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 9.727 8.543 

13. D. Saját tőke 6.689 6.027 

14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1.042 1.042 

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 7.524 5.647 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
     (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

-1.877 -662 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL 

0 0 

20. C. Céltartalék 0 0 

21 F. Kötelezettségek 3.038 1.897 

22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.222 1.224 

23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.816 673 

24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 619 

25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 9.727 8.543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2006 ÉV 
                    

adatok E Ft-ban 
 A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4.290 6.548 
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott 

támogatás 
329 1.431 

3.      a) alapítótól - - 
4.      b) központi költségvetésből - - 
5.      c) helyi önkormányzattól - - 
6.      d) egyéb, ebből  1%    374 329 1.431 
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 700 400 
8.. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 559 2.408 
9. 4. Tagdíjból származó bevétel (egyéni és jogi) 1.704 2.179 
10. 5. Egyéb bevételek 998 130 
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
12. C. Összes bevétel 4.290 6.548 
13. D. Közhasznú tevékenység ek ráfordításai 6.167 7.210 
14.      1. Anyagjellegű ráfordítások 85 92 
15.      2. Személyi jellegű ráfordítások 3.637 3.145 
16.      3. Értékcsökkenési leírás 169 170 
17.      4. Egyéb ráfordítások 2.197 3.733 
18.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 79 70 
19.      6. Rendkívüli ráfordítások - - 
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
21.      1. Anyagjellegű ráfordítások - - 
22.      2. Személyi jellegű ráfordítások - - 
23.      3. Értékcsökkenési leírás - - 
24.      4. Egyéb ráfordítások - - 
25.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - 
26.      6. Rendkívüli ráfordítások - - 
27. F. Összes ráfordítás 6.167 7.210 
28. G. Adózás előtti eredmény -1.877 -662 
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -1.877 -662 
 Tájékoztató adatok (E Ft-ban) 
MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 
A. Személyi jellegű ráfordítások 3.145 

  1. Bérköltség 1.865 

     ebből: - megbízási díjak 73 

               - tiszteletdíjak 0 

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 564 

  3. Bérjárulékok 643 

B. A szervezet által nyújtott 
támogatások 

0 

     ebből: A korm.rend. 16.§(5) bekezdése szerint 
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve 
átadott támogatás 

0 

A beszámolót  Pusztainé H.  Magdolna bejegyzett mérlegképes könyvelő 
készítette.  
Nyílvántartási száma: PM 168451 
A mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. 



 
7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
 
 Az EB a vizsgált 2006 évről a szokásos évi ellenőrzést a már gazdaságilag 
lezárt adatok alapján vizsgálta az MMT Titkárságán. 
 A taglétszám 2006. dec. 31-én 407 fő volt. (24 új belépő, 20 törölve) 
Tagdíjat fizetett 2006 évre 297 fő, a többiek felszólítást kaptak. A tagdíj emelés 
hatása is hozzájárult, hogy az egyéni tagdíjakból származó bevétel mintegy 
40%-kal nőtt. Az előző évhez képest kb. 20%-kal nőtt a jogi tagdíj bevétel  és 
500e –ről 1.000e Ft-ra az NCA (Nemezeti Civil Alap) támogatás. Csökkent kb. 
40%-kal a kamat és 60%-kal az egyéb közhasznú bevétel. 
 A  működési kiadások a gondos gazdálkodás eredményeként is (anyagktg., 
posta, telefon, stb.) valamelyest mérséklődött. A működési eredmény végül az 
előző évihez képest kb. 45 %-kal csökkent. Két hazai rendezvény tiszta 
nyereségével (357eFt) a tárgyévi összeredmény 662e veszteséggel zárult, ami 
az előző évinek mintegy harmada. Ez a korábbi évek tartalékaiból még fedezhető 
volt, de gondos gazdálkodás mellett is a vagyon felélését csak nagyobb külföldi 
részvételű rendezvény szervezésével vagy egyéb bevételének növelésével lehet 
mérsékelni. (Részletes kimutatás mellékelve.) 
 Az MMT szakmai tevékenysége az előző évekhez hasonlóan alakult, 
megfelelt az Alapszabályban lefektetett elveknek. A központi rendezvényeket a 
főtitkári beszámoló értékelte, emellett aktívan működik továbbra is a Róna 
Zsigmond Kör. 
 Az EB a könyvelési bizonylatokat és a leltári nyílvántartást rendben 
levőnek találta.  
 Az alábbi táblázat bemutatja tételesen a 2006-os év gazdálkodását 
összehasonlítva a 2005. év adataival és a 2006. évi gazdasági tervvel, valamint 
tartalmazza a 2007. évi gazdálkodási tervet. 

 
 
 

                                                 Adatok ezer forintban! 
Bevételek: 2005 tény 2006 terv 2006 tény 2007 terv 
Működés:     
Egyéni tagdij 309 500 439 450 
Jogi tagdij 1.395 1.300 1.740 1.300 
SZJA 1% 329 350 374 370 
MTESZ támogatás 0 0 0 0 
NCA támogatás 
működésre 

500 500 1.000 1.000 

NKÖM bértámogatás 92 157 65 0 
Mecenatura támogatás 
tagdijra 

200 0 0 100 

Kamat 578 400 341 300 
Egyéb KH bevétel 887 2.000 371 1.628 
Működés összesen: 4.290 5.207 4.330 5.148 
Rendezvény 0 750 2.218 2.300 
Összes bevétel: 4.290 5.957 6.548 7.448 
 
 
 



Kiadások:     

Működés     
anyag ktg. 85 100 75 100 
Posta,telefon 465 400 342 450 
pénzügyi, számviteli 
szolg. 

0 520 474 520 

egyéb szolg.ktg.,internet 192 190 176 190 
belf.kiküld. 0 20 0 0 
lakásvásárlási támogatás 600 0 0 0 
bér 1.865 1.920 1.865 2.009 
bérjárulékok 635 640 643 666 
megbízási díj 165 0 0 0 
megb.díj járulékai 28 0 0 0 
könyvutalványok, díjak 198 200 212 200 
utazási támogatás 0 0 0 0 
repi 28 40 31 45 
étk. ktg.tér. 46 72 72 120 
BKV bérlet 64 75 71 88 
ÉCS 169 100 170 40 
MTESZ tagdij m2 800 750 731 750 
bank ktg. 79 80 70 70 
egyebek 273 150 217 200 
EMS tagdij 191 0 0 100 
nem visszaig ÁFA 306 0 200 0 
Összes működési ktg. 6.167 5.257 5.349 5.548 
Rendezvényi  kiadások 0 700 1.861 1.900 
Összes kiadás 6.167 5.957 7.210 7.448 
     
Működési eredmény: -1.877 -50 -1.019 -400 
Rendezvényi 
eredmény: 

0 50 + 357 +400 

Tárgyévi 
összeredmény: 

-1.877 0 -662 0 

 
 
 
 
 
8. Jelen közhasznúsági jelentést az MMT 2007. április 19.-i Közgyűlése 
elfogadta. 
 
 
 
 
 
        Dr. Major György  
                                                                                  elnök 
 


