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Emlékeztetı
az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság 2014. március 31. – április 4.
közötti „virtuális ülésérıl”
Dátum: 2014. március 31 – április 4.
Helyszín: Virtuális ülés, Internet-en történı szavazás
A szavazáson részt vettek: Anda Angéla, Antal Emánuel, Bartholy Judit, Bozó László,
Dunkel Zoltán, Faragó Tibor, Gelencsér András, Geresdi István, Haszpra László,
Horváth Ákos, Horváth László, Lakatos Mónika, Major György, Mika János,
Pálvölgyi Tamás, Szalai Sándor, Tar Károly, Unger János és Weidinger Tamás
A virtuális ülés napirendjével kapcsolatban nem érkezett megjegyzés (I. Melléklet), a
napirendet a Bizottság elfogadta:
1. Szavazás „A Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának
állásfoglalása a meteorológiai mérıhelyek környezetének védelmérıl” címő állásfoglalásról.
A szavazáson a 21 tagú bizottságból 19 fı vett részt (90,4%). Az állásfoglalást támogatta
19 fı (100%); ellenszavazat és érvénytelen szavazat nem volt.
MTA MTB 2014/1. Állásfoglalás:
A Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának
állásfoglalása a meteorológiai mérıhelyek környezetének védelmérıl (MTA MTB 2014/1)

Fontos társadalmi érdek a környezeti feltételek, így a légköri folyamatok alakulásának
megfigyelése, hosszú távú követése, a változások – többek között az éghajlatváltozás
mértékének, a levegıminıség változásának – számszerő mérése. Az élet- és vagyonvédelem
érdekében is lényeges egy-egy térségben a környezet állapotában végbemenı veszélyes
változások észlelése, elırejelzése. Mindez csak akkor teljesíthetı, ha az ott mőködı
meteorológiai állomások közvetlen környezete nem módosul úgy, hogy az a mérések,
megfigyelések feltételeire, azok minıségére hatással van. Ennek megértésére, biztosítására
egyrészt felhívjuk az érintett és megfelelı hatáskörrel rendelkezı önkormányzatok
figyelmét, másrészt rendkívül fontosnak tartjuk különösen a kiemelt, hosszú adatsorral
rendelkezı, valamint az élet- és vagyonvédelem szempontjából meghatározó jelentıségő
tevékenységet végzı meteorológiai állomások épített és természeti környezete magas szintő
jogszabályi védelmének megerısítését.
Budapest, 2014. április 17.

Összeállította: Weidinger Tamás, MTA MTB titkár
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I. melléklet. Meghívó a Meteorológiai Tudományos Bizottság virtuális ülésére

MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság
Elnök: Haszpra László, Titkár: Weidinger Tamás
Tagok: Anda Angéla, Antal Emánuel, Bartholy Judit, Bozó László, Czelnai Rudolf,
Dunkel Zoltán, Faragó Tibor, Gelencsér András, Geresdi István, Horváth Ákos,
Horváth László, Major György, Lakatos Mónika, Mészáros Ernı, Mika János, Pálvölgyi
Tamás, Szalai Sándor, Tar Károly, Unger János

Kedves MTB Tagok!
Ez év február 4-i ülésünkön felmerült az a gondolat, hogy a meteorológiai állomások
környezetének védelme érdekében a Meteorológiai Tudományos Bizottság adjon ki egy
állásfoglalást. Mellékelten küldjük a tervezett állásfoglalás szövegét.
Az állásfoglalás elfogadásáról a 2014. március 31. és április 4. között „összehívásra kerülı
virtuális MTA MTB ülés” nyílt szavazással dönt. A virtuális MTA MTB ülés egyetlen
napirendi pontja az állásfoglalásról való szavazás.
A szavazatokat mindenképpen küldjétek el az MTA MTB elnökének és titkárának, de
szétküldhetik az MTA MTB teljes tagságának is. A beérkezett szavazatokat az MTA MTB
elnöke és titkára számolja össze.
Kérjük, hogy a szavazatok egyértelmősége érdekében kizárólag egyértelmő igennel vagy
nemmel (támogatom/nem támogatom) válaszoljatok és a szavazatotokhoz ne főzzetek
megjegyzést! Ha bármilyen hozzáfőzni valótok van, azt külön e-mail-ben küldjétek el.
Ezúton is köszönjük a szavazásban való részvételt. Az állásfoglalást csatolt file-ban is
mellékeljük.

Budapest, 2014. március 30.

Üdvözlettel:

Haszpra László
MTA MTB elnöke

Weidinger Tamás
MTA MTB titkára
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SZAVAZÓLAP
A Meteorológiai Tudományos Bizottság csatolt állásfoglalását
TÁMOGATOM / NEM TÁMOGATOM

A Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának
állásfoglalása a meteorológiai mérıhelyek környezetének védelmérıl
Fontos társadalmi érdek a környezeti feltételek, így a légköri folyamatok alakulásának
megfigyelése, hosszú távú követése, a változások – többek között az éghajlatváltozás
mértékének, a levegıminıség változásának – számszerő mérése. Az élet- és vagyonvédelem
érdekében is lényeges egy-egy térségben a környezet állapotában végbemenı veszélyes
változások észlelése, elırejelzése. Mindez csak akkor teljesíthetı, ha az ott mőködı
meteorológiai állomások közvetlen környezete nem módosul úgy, hogy az a mérések,
megfigyelések feltételeire, azok minıségére hatással van. Ennek megértésére, biztosítására
egyrészt felhívjuk az érintett és megfelelı hatáskörrel rendelkezı önkormányzatok figyelmét,
másrészt rendkívül fontosnak tartjuk különösen a kiemelt, hosszú adatsorral rendelkezı,
valamint az élet- és vagyonvédelem szempontjából meghatározó jelentıségő tevékenységet
végzı meteorológiai állomások épített és természeti környezete magas szintő jogszabályi
védelmének megerısítését.
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