MMT Választmányi ülés

Helyszín: OMSZ I. 116-os terem
Dátum: 2019.10.10. 13:00

Napirendi pontok:

1. Megnyitó, résztvevők köszöntése, napirend elfogadása
Dunkel Zoltán megnyitotta a választmányi ülést. Végig haladtunk a napirendi
pontokon. A választmány elfogadta a napirendi pontokat.

2. A XXXVIII. Vándorgyűlés előkészületei
Dunkel Zoltán: A jövő évi vándorgyűlés Szegeden kerül megrendezésre, 2020.
augusztus 27-28-án
Gál Tamás:

- A helyszín a SZTE Földrajzi és Földtudományi Tanszéke.

- Az előadások a nagyelőadó teremben lesznek, melynek a
befogadóképessége kb. 100-120 fő.
- Egy kisebb teremben lesznek a kávészünetek
- Catering céggel is fel van véve a kapcsolat
- A kollégiumi szálláshely még bizonytalan, a vándorgyűlés időpontja
közel van a szorgalmi időszak kezdetéhez. A kollégiumi szállás nem olcsóbb,
mint a környékbeli szálláshelyek.
- Lehetséges programok: Lézerkutató laboratórium, kirándulás az
Újvidéki Egyetemre, Szabadka.
Dunkel Zoltán: - felsorolta, hogy milyen programok voltak az elmúlt 2
vándorgyűlésen Sárospatakon és Veszprémben.
- Milyen címet adjunk a vándorgyűlésnek? Ötleteket kell küldeni
Zolinak pár napon belül.

3. Javaslat a tiszteletbeli elnöki cím odaítélésére
Dunkel Zoltán: - megkéri Major Györgyöt, hogy egy ideig hagyja el a választmányi
ülés helyszínét.
- Idén meghalt Szász Gábor, az MMT tiszteletbeli elnöke 92 éves
korában. Helyére új tiszteletbeli elnököt kell választani

- A tiszteletbeli elnökségre Dunkel Zoltán Major Györgyöt javasolja.
Indokok: Volt MMT elnök
MTA rendes tagja
Elnökválasztások levezénylése
A választmány elfogadta Major György jelölését, megválasztása a decemberi
közgyűlésen esedékes.

4. Az IFMS támogatásának megvitatása
Dunkel Zoltán: - tavalyi IFMS-t az MMT rendezte Budapesten
- 2020 januárjában lesz a következő ülés Bostonban.
- kérdés: Ki szeretne menni? Ha senki nem jelentkezik, úgy
automatikusan Bartholy Judit megy. Nem jelentkezett senki.
- kérdés: Küldjünk-e anyagi támogatást az IFMS-re?
Weidinger Tamás: válasz: Várjuk meg a jövő évi költségvetést.
A választmány megszavazta, hogy ne küldjük támogatást.

5. Javaslat a publikációs tevékenység támogatására (előadó: Weidinger Tamás)
Weidinger Tamás mindenkinek kiosztott az MMT publikációs jutalmával kapcsolatos
tervezetet, melyet a választmány megvitatott.
Főbb pontok: - pályájuk elején járó kutatókat támogassunk
- elsőszerzős publikációt közöltek rangos folyóiratban (D1, Q1, Q2) a
meteorológiai-klimatológia szakterületen 2019-es megjelenési dátummal
- eddig megjelent idegennyelvű cikkekre történt független hivatkozások
száma az MTMT szerintem nem haladja meg a 250-t
- legalább 3 éve MMT tag
- a kérelemhez mellékelni kell a megjelent cikket (DOI számmal) és
legfeljebb 1 hónapja frissített MTMT összesítő táblázatot
- a publikációs jutalom összege:
- Q2 esetén: 50 000 Ft (nettó)
- Q1, D1 esetén: 100 000 Ft (nettó)
- a rendelkezésre álló keret: 300 000 Ft (javasolt összeg)

- a publikációs jutalmat az MMT választmányi ülése ítéli oda évente
egyszer a rendelkezésre álló pénzkeret erejéig a Szakirodalmi Nívódíj Bizottság javaslata
alapján.
Dunkel Zoltán: Egyetért-e a választmány a 300 000 Ft-tal?
A választmány egyetértett a 300 000 Ft-tal.

6. A társaság díjak, kitüntetések adományozási szabályozásának felülvizsgálata
Dunkel Zoltán: - indok: régi szövegezés alapján ítélünk oda díjakat.
- 3 kérdés merült fel ezzel kapcsolatban:
1. MMT díjat kaphat-e nem MMT tag?
Weidinger Tamás: volt már rá példa
Dunkel Zoltán: ne adjunk általában, de időként igen
Péliné Németh Csilla: adjunk díjat nem MMT tagnak is
Választmányi döntés: adjunk díjat nem MMT tagnak is.

2. Online vs. papír publikálás?
Puskás Márti: Online előtérbe került, a papír nyomtatvány háttérbe.

3. Lehet-e megosztva egy díj vagy ne?
Dunkel Zoltán: Ha nem muszáj, akkor inkább ne
Major György: Adott helyzettől függ
Weidinger Tamás: az operatív meteorológiai tevékenység díjazása kimaradt
pl.: szinoptikával, mérésekkel foglalkozók. Ezt be kellene olvasztani a Hegyfoky Kabos díjba.
Puskás Márti: ezzel elvenné a lehetőséget az éghajlatkutatók elől.
Dunkel Zoltán: Steiner Lajos emlékérem leírásába kerüljön bele
Ez utóbbit a választmány elfogadta.

7. Javaslat Szász Gábor Emlékülés megszervezésére

Dunkel Zoltán: - Kircsi Andi beszélt a debreceniekkel, akik örültek ennek a
kezdeményezésnek.
- a társasági ülésbe kerüljön bele a Szász Gábor emlékülés

Bihari Zita: Kovács Attilát fel lehetne kérni előadás megtartására a jövő évben
Major György: Nagy Zoltánt is fel lehetne kérni előadás megtartására

8. Javaslat Bacsák Emlékülés megszervezésére

Major György javaslata: Dunkel Zoltán mondja el az életrajzát, ő maga pedig a
szakmai életútját.
Dunkel Zoltán: Mikor legyen a Bacsák Emlékülés?
Ferenczi Zita: jövőre
Dunkel Zoltán: elfogadta Ferenczi Zita javaslatát, azzal a kitétellel, hogy a jövő évi
közgyűlés előtt legyen megtartva az emlékülés.

9. Orvosmeteorológiai Konferencia előkészítése
Dunkel Zoltán: - Rácz András helyettes államtitkárral egyeztetve az MMT az
Orvosmeteorológiai Konferenciát szervez, melyhez anyagi támogatást is kap a
Minisztériumból, 1 millió Ft-t.
- a konferencia 2020 szeptember végén, október elején kerülne
megrendezésre
Bihari Zita: Az elmúlt években két ilyen konferencia is volt
Dunkel Zoltán: - számít az éghajlati osztály és a levegőkörnyezeti osztály segítségére
kérdés: kinek küldjük körlevelet?
Szépszó Gabi: miért nem nemzetközi ez a rendezvény?
Dunkel Zoltán: - 1 év kevés idő egy nemzetközi konferencia megszervezésére
- Tudományos Bizottság is legyen
Darányi Mariann: Putnok városának kellene küldeni körlevelet, a nagy
légszennyezettség miatt
Kovács Laci: járványügyi szakemberek meghívása
Weidinger Tamás: balneológiai szakemberek meghívása (Ákosnál címlista)
Bihari Zita: Kocsis Tímeának is szólni lehetne
Ferenczi Zita: jó lenne dátumot is megjelölni
Bihari Zita: Papp Gabival kell egyeztetni
Dunkel Zoltán: ötleteket küldjünk e-mailben

Péliné Németh Csilla: a szervezésben segítenek a katonák

10. A decemberi közgyűlés előkészítése (napirend megvitatás)
Dunkel Zoltán: napirendi programok:
- Hille díj átadása
- szakmai előadás tartása: az előző évi díjazottat szokták felkérni, legkésőbb
november 15-ig küldjünk javaslatot e-mailben
- beszámoló az előző évről
- megemlékezés a kerek éves születésnaposokról és elhunytakról

11. Tagfelvétel
Edina tudná megmondani

12. Egyebek
Kovács Laci: felsorolta a kerek évfordulós, meteorológiához köthető személyek nevét.
Pl.: 200 éve született Berde Áron, 140 éve Réthly Antal, Szabó Bálint, Teleki Pál
Dunkel Zoltán: lehetne tartani előadást az évfordulósok szakmai életéről
Kovács Laci: az MMT fontolja meg annak lehetőségét, hogy hozzájárulna-e egy
emléktábla készítéséhez Hille Alfréd születésének 130 éves évfordulójára
Wiedinger Tamás: - a TTK konferencia és az Alumni találkozó november 29-én lesz.
- az idei év az Eötvös Loránd emlékév is egyben. Lehetne tartani
egy előadóülést a témával kapcsolatban a Légkördinamikai
Szakosztályban. A tervezett programot Tamás kiosztotta a
választmányi ülésen résztvevőknek.
Ferenczi Zita: javasolja, hogy 1 nappal korábban legyen az előadóülés, mert az
előadóülés tervezett napján lenne egy továbbképzés az OMSZ-ban.
A választmány egyetértett az előadóülés kezdeményezésével.

Dunkel Zoltán: - Földtudományos Forgatag időpontja: november 8-9.
- az EMS jövőre új elnököt választ. Javaslatokat lehet küldeni az elnök
személyével kapcsolatban
Dunkel Zoltán bezárja a választmányi ülést.

