
Magyar Meteorológiai Társaság 

2011. május 12-én tartott Közgyűlésének (KGy) határozatai: 

Szavazati joggal résztvevők száma: 38 fő (a jelenléti ív alapján). 
A közgyűlés helye: OMSZ Székház, Bp. II.ker. Kitaibel Pál u. 1. 
Levezető elnök: Dunkel Zoltán 

Dunkel: megállapította, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért a Közgyűlést 
bezárta. Felkérte Ács Ferencet, hogy tartsa meg „A talaj hatása az időjárásra és az 
éghajlatra” című előadását. Az előadás után megemlékezések voltak: Makainé Császár 
Margit tagtársunkról Tóth Pál, Rákóczi Ferencről Ács Ferenc, Szabó Emilné Papp Éváról 
Dunkel Zoltán emlékezett meg. A 80 éve született tagtársainkról szóló megemlékezések 
után az elnök változatlan napirenddel újra megnyitotta a Közgyűlést, amely most már 
határozatképes. 

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető (Pusztainé 
H.Magdolna ügyvezető titkárt) és a hitelesítők személyét (Németh Ákos és Tóth Pál 
tagtársakat). Major György praktikus okok miatt javasolta két napirendi pont 
felcserélését. A közgyűlés egyhangú igen szavazással elfogadta a két napirendi 
pont felcserélését. 

Az első napirendi pont a 2011. évi társasági díjak átadása.  

A díjakat a Társaság elnöke Dunkel Zoltán, valamint főtitkára Radics Kornélia adta át. 
Steiner Lajos emlékéremben részesült Lakatos Mónika és Molnár Ágnes. 
A 2010. évi Szakirodalmi Nívódíjat Ács Ferenc vehette át. 
Hegyfoky Kabos emlékéremben részesült Tar Károly.  
Berényi Dénes Emléklapot kapott Nowinszky László.  
A Róna Zsigmond Alapítvány 2010 évi kamatait Breuer Hajnalka kapta meg. 

Második napirendi pont: új választmányi tag megválasztása. 
Major György, mint a Jelölő Bizottság elnöke két jelöltet terjesztett elő: az egyik 
Buránszkyné Sallai Márta, a másik Pintér Ferenc. A választási eljárás titkos szavazással 
történt, a szavazatok megszámolására Ihász István és Randriamampianina Roger 
tagtársakat kérték fel. Buránszkiné Sallai Márta 21 igen szavazattal lett megválasztva. 

Amíg a Szavazatszámláló Bizottság dolgozott, a következő napirendi pont szerint 
elhangzott a Közhasznúsági Jelentés. Radics Kornélia megtartotta a főtitkári beszámolót, 
Hunkár Márta az Ellenőrző Bizottság jelentését. 

1. sz. határozat (Kgy 2011.05.12) 
A főtitkári beszámolót a közgyűlés egyhangú igen szavazással elfogadta. 

2. sz. határozat (Kgy 2011.05.12) 

A közgyűlés egyhangú igen szavazással elfogadta az MMT 2010. évi 

közhasznúsági jelentését és a 2011. évi pénzügyi tervet. 

A rövidített összefoglaló a hitelesített jegyzőkönyv alapján lett összeállítva. 


