Magyar Meteorológiai Társaság
2011. november 11-i Választmányi Ülésének (VÜ) határozatai:

Szavazati joggal résztvevők száma: 18 fő (a jelenléti ív alapján).
A Választmányi ülés helye: OMSZ Székház, Bp. II.ker. Kitaibel pál u. 1.
Levezető elnök: Dunkel Zoltán megállapítja a határozatképességet.
A Választmány egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető (Balogh Beáta) és a hitelesítők
személyét (Major György és Horváth László.) Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
1.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
A Választmány 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
Közgyűlésnek a MTESZ-ből való kilépést.

nélkül

javasolja

a

2.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
A Választmány a legutóbbi ülés óta jelentkezett 41 új tag felvételét egyhangúlag elfogadta.
A Választmány
választását.

3.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek Antal

Emánuel

tiszteleti

taggá

4.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
A Választmány egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az újjá alakuló Repülésmeteorológiai
Szakosztály véglegesítését.
5.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
A Választmány elfogadta, hogy augusztus utolsó hetében Debrecenben, az Erdő és Klíma
Konferenciával közös szervezésben kerüljön megrendezésre a jövő évi Vándorgyűlés. Téma:
Meteorológiai mérések. (Vígh Péter és Dobi Ildikó vállalták a szervezési feladatokat, a rendezvény
végleges időpontját is ők döntik el.)
6.sz. határozat (VÜ 2011.11.11)
Dunkel Zoltán elnök kitűzte a Közgyűlés időpontját: 2011. december 15. csütörtök 14:00; helyszín:
OMSZ Díszterem. A Választmány egyhangúlag elfogadta az évzáró közgyűlés időpontját és
helyszínét. Az előadást az ezévi Steiner Díjasok egyike (Molnár Ágnes és Lakatos Mónika) tarthatná
meg.
Fontos ügyek:
•
MMT gazdasági helyzete
•
Az eltávozott Társasági titkárunk munkáját önként jelentkezőknek kellene elvégezni.
•
Az irattár optimális helye az új ügyintéző közelében legyen
•
A Társaságnak legyen telefonja
•
Radics Kornélia főtitkár előterjesztette a 2011. évi Hille Alfréd Ifjúsági díjnyertes dolgozatát.
•
Alapszabály módosítás
Az Alapszabály módosítás helyzete:
Megszűnt a Titkárság, ezért több részt is át kell írni az Alapszabályban. A 3 tagú Alapszabály módosító
bizottság (Major György, Maller Aranka, Tar Károly) már júniusban elvállalták az ezzel kapcsolatos
teendőket, de még nem tisztázódott a titkárság kérdése.
Kovács László javaslata, amivel a Választmány egyetértett: A 3 tagú bizottság küldje körbe a
Választmányi tagok között az előzetes tervet, így a Választmány még megteheti javaslatait, és
el is fogadhatja írásban az Alapszabályt.
Összeállítva a hitelesített jegyzőkönyv alapján. A hitelesített jegyzőkönyv megtekinthető az MMT
irattárában, előzetes egyeztetés után
Megjegyzés: az 1., a 2., a 3., 4. és a 6.sz határozat teljesült 2011. dec.15-én
az 5. sz. határozat 2012-ben megoldandó

