
Magyar Meteorológiai Társaság 
2011. június 9-i Választmányi Ülésének (VÜ) határozatai: 

Jelen vannak: 21 fő (a jelenléti ív szerint) 

Levezető elnök: Dunkel Zoltán megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Balogh Beátát, a Választmány egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a 
hitelesítők személyét (Major György és Horváth László.) A Társaság 2 tagjára (H. Bóna Márta és Kozma Ferencné) néma 
felállással emlékezett. 

A Társaság anyagi helyzete 

A Társaság anyagi helyzetét tárgyalta a Választmány, Pusztainé H.Magdolna társasági titkárunk kimutatása alapján. 
Eszerint 2008-ban -1,58 millió, 2009-ben -1,75 millió, 2010-ben -1,88 millió volt a mérleg, 2011-ben -1,2 millió a terv. A 
komoly kiadási tétel (főállású titkárnő alkalmazása) kb. 3 millió Ft. Ennek a tételnek az elhagyásával pozitív mérleget 
lehetne kihozni. Egyetlen kötelező elem a könyvelés, ezt szakemberrel kell végeztetni. Az összes többi feladatot 
önkéntesen, a Társaság tagjai között kell elosztani.  

A bevételek a tagdíjakból és a pályázatokból származnak, esetleg támogatásból: a Hungarocontrol adott 100.000 forintos 
támogatást, ezen kívül Major György 100.000 forintos felajánlást tett a jelenlegi átalakítások támogatására. 
A bevétel növelhető, ha a tagok az előírt tagdíjnál magasabb összeget fizetnek, vagy ha felajánlást tesznek az MMt 
javára. 

1.sz. határozat (VÜ 2011.06.09)  

Pusztainé H. Magdolna „PRO METEOROLOGIA DÍJ”-ra valófelterjesztését a Választmány egyhangúlag 
elfogadta. 

Az átvállalt titkársági feladatok: 
• Balogh Bea átvette az e-mailek kiküldését, és a kapcsolódó szervezési feladatokat. 
• Maller Aranka elvállalta a tagnyilvántartást és az ehhez kapcsolódó feladatokat 

Bizottság alakult az Alapszabály módosítására. Tagjai: Major György, Maller Aranka, Tar Károly 

Javaslat: Az Alapszabályt csak decemberben rögzítjük, addig a régi Alapszabály érvényes. 

2.sz. határozat (VÜ 2011.06.09)  

 * A teljes állású ügyvezető titkár felmentése; 
 * a feladatok vezetőségen belüli szétosztása; 
 * a Társaság az évzáró Közgyűlés időpontjáig ideiglenes jelleggel működik. 
A választmány a 2.sz. határozatot 1 tartózkodás mellett elfogadta 

Összeállítva a hitelesített jegyzőkönyv alapján. (A jegyzőkönyv megtekinthető az MMT irattárában, előzetes egyeztetés 
után) 

Budapest, 2011-12-03 

 


