
JEGYZŐKÖNYV MMT Választmányi ülés 

Dátum: 2022.06.28. 14:00 

online ülés (WEBEX) 

A 14:00 órától kezdődő Választmányi ülésen megjelent tagok száma elérte a teljes tagság 

50%+1 főnek megfelelő arányát, így az ülés határozatképesnek minősült.  

Az ülésen a tagok egyhangúan elfogadták levezető elnöknek Lakatos Mónikát, jegyzőkönyv- 

vezetőnek Dezső Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítő személyeknek Mészáros Róbertet és 

Breuer Hajnalkát. 

NAPIREND: 

1. MEGNYITÓ, RÉSZTVEVŐK KÖSZÖNTÉSE 

2. A XXXVIII. VÁNDORGYŰLÉS SZERVEZÉSÉNEK MEGVITATÁSA 

3. MTA ÉS FÖCIK TÁMOGATÁSOK HELYZETE, TERVEZETT KÖLTSÉGEK MEGVITATÁSA 

4. A TÁRSASÁG 2022-ES TERVEINEK MEGVITATÁSA 

5. AZ ALAPSZABÁLY FRISSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

6. TAGFELVÉTEL 

7. EGYÉB 

8. ZÁRSZÓ 

 

1.MEGNYITÓ, RÉSZTVEVŐK KÖSZÖNTÉSE, NAPIREND ELFOGADÁSA 

A választmányi ülésre meghívást kaptak a választmány tagjai és a területi csoportok képviselői, 

összesen 32 fő, ebből 20 fő van jelen: Bihari Zita, Breuer Hajnalka, Dezső Zsuzsanna, Ferenczi 

Zita, Fülöp Andrea, Gál Tamás, Geresdi István, Haszpra László, Ihász István, Kardos Péter, 

Kis-Kovács Gábor, Kovács László, Kúti Zsuzsanna, Lakatos Mónika, Lázár István, Mészáros 

Róbert, Péliné Németh Csilla, Pintér Ferenc, Putsay Mária, Szépszó Gabriella.  

Radics Kornélia és Buránszkiné Sallai Márta kimentését kérte. 

Lakatos Mónika megnyitotta a választmányi ülést, köszöntötte a résztvevőket. A napirendet a 

Választmány elfogadta.  

Lakatos Mónika megosztotta a Választmánnyal azt a szomorú hírt, hogy Szalai Sándor, korábbi 

választmányi tag június 7-én elhunyt.  

2. A XXXVIII. VÁNDORGYŰLÉS SZERVEZÉSÉNEK MEGVITATÁSA 

A XXXVIII. Meteorológiai Vándorgyűlés Szegeden kerül megrendezésre 2022. augusztus 25-

27. között, a rendezvénynek a Szegedi Területi Csoport és a Szegedi Egyetem lesz a 

házigazdája. Az egyetem vezetése is támogatja a rendezvényt. Gál Tamás beszámolt a szegedi 

programok szervezéséről. Az idei vándorgyűlés témája „Aktuális kihívások a meteorológiában 

– fókuszban a repülésbiztonság szolgálata”, amire előadással és poszterrel lehet jelentkezni. A 

vándorgyűlés első két napján az előadások, poszterek bemutatására, baráti vacsorára és vezetett 

városnéző túrára kerül sor Szegeden. Az első napra tervezzük a repülésmeteorológia szekciót, 

a második napra az egyéb témákkal lehet jelentkezni. Az utolsó – szombati – napra pedig egy 

autóbuszos kirándulást tervezünk Újvidékre és Szabadkára. Nehézségként felmerült, hogy a 



tapasztalatok szerint a határátlépés mostanában nagyon hosszadalmas, így a program 

szervezésénél ezt is figyelembe kell venni. Javaslatként elhangzott, hogy a programban a 

szabadkai városnézés legyen opcionális a rendelkezésre álló idő függvényében. Fontos, hogy 

úgy kell visszaérni, hogy az esti vonatot elérjék a résztvevők. 

Kovács László kérdésként felvetette, hogy lehet-e a közösségi programokra családtagokat is 

hozni. Milyen feltételekkel? Mivel a jelentkezési felületen az szerepel, hogy a nem MMT tagok 

4000 Ft-ért regisztrálhatnak, ezért a választmány egyhangúlag úgy döntött, hogy a családtagok 

ilyen módon regisztráljanak, és akkor természetesen ők is részt vehetnek a programokon. 

A tervek szerint a vándorgyűlés résztvevői ajándékként megkapják az orvosmeteorológiai 

konferencia kiadványát és egy vászontáskát. 

3. MTA ÉS FÖCIK TÁMOGATÁSOK HELYZETE, TERVEZETT KÖLTSÉGEK MEGVITATÁSA 

Lakatos Mónika beszámolt az MTA és a FÖCIK támogatásokról, a források felhasználásának 

lehetőségeiről, a tervezett költségekről. A Társaság az MTA évről évre meghirdetett pályázatán 

nyert 150.000 Ft-ot, ez fedezi Pusztainé Holczer Magdolna számára fizetendő könyvelési díjat. 

Emellett az MTA idén meghirdetett egy kiegészítő pályázatot is, amire 400.000 és 1.500.000 

Ft közötti összegben lehet pályázni, a határidő június 30.  

Lakatos Mónika és Breuer Hajnalka összeállították a pályázati anyagot az alábbi költségtervvel: 

• 100.00 Ft lett betervezve egy Youtube csatorna létrehozására, amin keresztül az MMT 

által szervezett előadásokat szeretnénk elérhetővé tenni, valamint honlapfejlesztésre és 

az aktívabb szociális média-jelenlét megvalósulására. E célok megvalósításához 

kapcsolódó feladatokkal Hoffmann Lilla kommunikációs titkárt bízzuk meg, a pályázati 

összeg az ő személyi költségeit fedezné. 

• 400.000 Ft lett tervezve érmék, oklevelek, tokok beszerzésére, mert az MMT készletei 

megfogyatkoztak, így a következő évek díjaihoz szükség van ezek beszerzésére. 

• 36.000 Ft közjegyzői költség merült fel a tisztújítás hivatalos cégbírósági bejegyzéséhez 

kapcsolódóan, ezt is szeretnénk pályázati pénzből finanszírozni. 

• 200.000 Ft éves szinten az az összeg, amit az MMT tagdíjként átutal az Európai 

Meteorológiai Társaságnak, ezt is a pályázatból kívánjuk finanszírozni. 

• 300.000 Ft-ot pedig az augusztusi vándorgyűlés költségeire szeretnénk fordítani. 

Így a teljes pályázott összeg 1.036.000 Ft. 

Lakatos Mónika beszámolt arról, hogy egy korábbi támogatásból rendelkezésre áll még 

500.000 Ft a FÖCIK szervezettől, amit a vándorgyűlés költségeire, főként a kirándulás 

buszköltségére költünk.  

4. A TÁRSASÁG 2022-ES TERVEINEK MEGVITATÁSA 

Az év végéig minden szakosztálynak újra kell alakulnia. 

Az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály élére új elnököt kell választani Szalai Sándor halála 

miatt. Lakatos Mónika e poszt betöltésére Varga Zoltánt (Mosonmagyaróvár) javasolja. 

Területi csoportok:  

• A nyíregyházi csoport megszűnt.  



• A szombathelyi csoport új vezetője Kúti Zsuzsanna. A népes tagság nagy részét Puskás 

János egykori hallgatói jelentik, akik már „eltűntek” Vas megyéből. Puskás János már 

nyugdíjba ment, így az Egyetemen való jelenlétük is bizonytalan. Az előadásokon sokan 

vannak, főként nyugdíjasok, de ők nem tagok. A COVID is nagyon visszavetette az 

aktivitást, nem lehetett társasági életet élni. Kúti Zsuzsanna szerint maximum 20 fő aktív 

tag van, így a nekik kiküldött Légkör folyóiratok példányszámát is ehhez érdemes 

igazítani. 

• Lázár István beszámolt a debreceni csoportról. Szeptemberben lesz tisztújítás. Felmerült 

Szegedi Sándor (a területi csoport elnöke) tagságának a kérdése, a tagnyilvánításban 

ugyanis nem szerepel. Ezt fontos lenne tisztázni. 

• Gál Tamás beszámolt arról, hogy a szegedi csoport a vándorgyűlésen fogja a tisztújítást 

megtenni.  

Lakatos Mónika beszámolt arról, hogy 2025-ben lesz 100 éves az MMT, erre készülni fog egy 

centenáriumi kötet, aminek az előkészítésére Major Györgyöt kérnénk fel. Ő Tänczer Tibort, 

Puskás Mártát és Dunkel Zoltánt szeretné bevonni ebbe munkába. Az ő díjazásukra Lakatos 

Mónika fejenként 100.000 Ft összeget javasol. Kovács László azt javasolja, hogy fiatalabbakat 

is vonjunk be a gyakorlati feladatok megvalósításába. A kiadványra a későbbiekben pályázni 

is szeretnénk, nyomon követjük a lehetőségeket, pl. az NKA-nál. 

Lakatos Mónika felvetette, hogy jó lenne a Társaságnak egy laptopot és egy mikrofont 

beszerezni, amit az előadóüléseken lehetne használni, stabilan működik, és amiről online (valós 

időben és felvételről) lehetne közvetíteni az előadásokat. Erre a kérdésre ősszel viszatérünk. 

Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere megkereste Lakatos Mónikát. Ők ápolják 

Hegyfoki Kabos tiszteletét, alapítottak egy Hegyfoki Kabos-díjat is. A polgármester felvetette, 

hogy az MMT és a helyi önkormányzat nem szeretne-e valamilyen közös projektet 

megvalósítani. Idén Hegyfoki születésének 175 évfordulóját ünnepeljük. Így októberben 

szervezhetnénk közösen egy koszorúzást, előadói ülést, majd valamilyen közös akciót. Kúti 

Zsuzsanna javasolja, hogy esetleg valamilyen iskolai vetélkedőt, pályázatot találjunk ki a 

régóban működő középiskolások számára. Javaslatként hangzott el, hogy a versenyre a díjak, 

szponzorok beszerzéséhez szólítsuk meg a polgármestert. Kúti Zsuzsanna vállalja egy 

Hegyfoky Kabos kvíz kidolgozását. 

A választmány megvitatta a jogi tagok kérdését is. A jogi tagok száma az utóbbi években 

visszaesett. Tisztázni kell az egykori és jelenlegi jogi tagok státuszát is. Lakatos Mónika 

egyeztet az Országos Meteorológiai Szolgálattal. Kardos Péter vállalja a HungaroControllal 

való egyeztetést, illetve vannak más ötletei is. Fontos pontosítani, tisztázni a jogi tagság 

kritériumait.  

A rendes tagsággal való kapcsolattartást is aktívabbá kell tenni. Sokaknak van tagdíjhátraléka, 

az adatváltozásokat nem jelentik be. Cél a fiatalok megszólítása, aktívabbá tétele. 

Lakatos Mónika felvetette egy „Science cafe” ötletét, ahol lehetőség lenne kötetlen 

eszmecserékre a meteorológia tudományával foglalkozó szakemberek, érdeklődők között. 

Lakatos Mónika javasolja, hogy hozzunk létre egy ötlettárat, ami lehet egy közösen 

szerkeszthető dokumentum akár. A mi feladatunk a társaság, és általában a meteorológiai 

tudományában az ismeretterjesztés jövőjének az alakítása. Az ötlettár megvalósításának 

mikéntjéről nem született döntés. 



5. AZ ALAPSZABÁLY FRISSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

Breuer Hajnalka beszámolt arról, hogy a Társaság alapszabálya 8 éves, néhány dolgot lehetne 

benne módosítani. A nehézség az, hogy csak vészhelyzet esetén lehet online közgyűlést tartani, 

egyébként minden esetben személyes jelenléttel kell közgyűlést összehívni, ha olyan ügy merül 

fel, ami közgyűlési döntést igényel. Emiatt esetleg lehetne módosítani az alapszabályt, de ez 

okozhat nehézségeket is, mert pl. alapszabály-módosítás esetén alapszabályban kellene 

rögzíteni a tagdíjat, ezért amennyiben a későbbiekben a tagdíj összege változik, akkor mindig 

alapszabályt is kellene módosítani. Ezek figyelembevételével a választmány egyelőre nem 

kezdeményezi az alapszabály módosítását.  

6. TAGFELVÉTEL 

A választmányi ülés időpontjáig 7 személy kérte felvételét a Magyar Meteorológiai Társaság 

tagjai közé. A választmány egyhangúan jóváhagyta Berényi Alexandra, Gula Miklós, Horváth 

Krisztina Kitti, Mikes Márk Zoltán, Pacskó Vivien, Szénégető László és Tóth Anita tagfelvételi 

kérelmét. 

7. EGYEBEK 

Pintér Ferenc kérdezi, hogy az ellenőrző bizottsági feladatok ellátásához hol állnak 

rendelkezésre a dokumentumok? Lakatos Mónika és Breuer Hajnalka beszámolt arról, hogy a 

jegyzőkönyvek, jelentések felkerülnek a honlapra. Az alapszabály is fent van a honlapon. A 

társaság dokumentumai többségében az MMT irodában vannak. A májusi tisztújítás óta a 

legtöbb dokumentum, folyamatban lévő ügy átadása-átvétele megtörtént, a hivatalos bírósági 

bejegyezés még folyamatban van. A bankszámla kezelését ezt követően tudja átvenni az új 

vezetés.   

ZÁRSZÓ 

Az elnök megköszönte a részvételt.  

 

Budapest, 2022. június 28. 

 

 

   

Lakatos Mónika 

elnök 

 Dezső Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

  

 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


