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Javasolt napirend:
1. Beszámoló a 2015. évi Meteorológiai Tudományos Napokról (Tar Károly)
2. Témajavaslatok megbeszélése a Meteorológiai Tudományos Napokra, a teljes ciklusra:
2016, 2017, 2018
3. Köztestületi tagfelvételek
4. Aktuális teendők: MTB honlap feltöltése, január végi beszámoló
5. Egyebek
Az ülés napirendjét az Elnök javaslatára a Bizottság egyhangúan, változtatás nélkül
elfogadta
Az egyes napirendi pontok összefoglalója:
1.Tar Károly beszámolt a 41. Meteorológiai Tudományos Napokról. Részletezte a
szervezés folyamatát, kitért a nehézségekre is, megköszönte a szervezéshez kapott
segítséget, ami jellemzően a korábbi MTN tapasztalatainak átadása volt. Kiemelte, hogy
a poszter szekcióban, elsőként az MTN sorában lehetőséget kaptak a szerzők, hogy öt
percben a közönség előtt is bemutassák az eredményeiket. A rendezvény sikeresen
lezajlott, sok látogatót vonzott mindkét napon. Az MTN-hez köthető publikációs
lehetőség lesz egy „Időjárás” különszám megjelentetése. Tar Károly Bozó László
főszerkesztőtől és Bartholy Judit MTB elnöktől segítséget vár abban, hogy mely előadók
kapjanak erre lehetőséget, illetve kiknek lehetne/kellene felajánlani publikálásra a Légkör
című folyóiratot, mint alternatívát. Az előadások és poszterek PDF változatát
összegyűjtötték a szervezők, átküldték Lakatos Mónikának. Ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódóan Lakatos Mónika kiemelte és megköszönte Weidinger Tamás segítségét a
poszterállványok kölcsönzésében, az OMSZ segítséget a szállításban, a meghívó és az

absztraktkötet nyomtatásában és terjesztésében, jelezte, hogy a rendezvény honlapja
készül. Bartholy Judit felhívta a figyelmet arra, hogy Mészáros Ernő javaslata alapján az
OMSZ elkészítette a Meteorológiai Tudományos Napok archívumát. 1975-től az
előadások listája és elérhetősége az OMSZ weboldalán megtekinthető, külön köszöni
Puskás Márta és az OMSZ Informatikai Főosztályának segítségét.
2. Bartholy Judit elővezette, hogy a 2016-os MTN-re (ideje 2016. november 24-25.)
korábban Weidinger Tamástól érkezett javaslat a javaslattevő kérésére 2017-ben lehet
aktuális, ezen kívül Szalai Sándortól érkezett két témamegjelölés. Szalai Sándor részletes
tematikával, egyelőre feltételes címmel előterjesztette a „Víz a meteorológiában” című
témát, ezen kívül a ciklus utolsó MTN témájára pedig a WMO stratégiájában hangsúlyos
klímaszolgáltatásokat tartaná érdemesnek a tudományos napokon megvitatni. Radics
Kornélia megjegyezte, hogy ha a szakpolitikák felé szeretnénk nyitni a „Víz a
meteorológiában” témával, akkor célszerű, hogy az aszály szó megjelenjen a címben.
Bartholy Judit javasolta, hogy az Éghajlati Albizottság is vegyen részt a szervezésben az
Agro és Hidrometeorológiai Albizottságon kívül. Szalai Sándor javaslatát az 2016-os
MTN-re az MTB egyhangúan megszavazta. Szalai Sándor vállalta, hogy 2016 március
16-ig egy részletesebben kidolgozott tervet küld az MTB titkárnak, aki kiküldi majd az
MTB taglistára véleményezésre. A 2018-ra javasolt klímaszolgáltatások témát illetően
előzetesen egyetértett a bizottság. Szalai Sándor felvetette, hogy az MTN-en elhangzó
előadásokat videó formájában rögzíteni kellene, ha lehetséges. Mika János hozzátette,
hogy létezik egy egyetemi hálózat, amiben erre meg vannak a technikai feltételek. Bozó
László elmondta, hogy esetenként van erre példa az akadémián, de az engedélyeztetés
bonyolult.
3. Lakatos Mónika köszönetet mondott azoknak, akik Szépszó Gabriella köztestületi
tagsági felvételét célzó elektronikus szavazáson rész vettek, és egyhangúan támogatták.
4. Aktuális teendők:
Lakatos Mónika felhívta a figyelmet az MTB honlap frissítésének
szükségességére. Kéri, hogy az albizottságok tisztségviselői küldjék el neki az
albizottsági rendezvények meghívóit, előadásait, ha ezt eddig még nem tették meg. Az
albizottságok 2015-ös rendezvényei: Éghajlati Albizottság 3, Agro- és
Hidrometeorológiai Albizottság 1, Légkördinamikai és Szinoptikus Meteorológiai
Albizottság 2 előadói ülést szervezett, illetve vett részt a szervezésben.
Megtörtént a taglista áttekintése, Kulcsár Dezsőt senki sem ismeri. A X. osztály
tájékoztatása szerint Kulcsár Dezső anyagában az szerepel, hogy a Meteorológiai
Tudományos Bizottsághoz tartozó köztestületi tag. A bizottsági besorolás
megváltoztatását szakmai indok alapján csak a köztestületi tag kérvényezheti.
A tudományági nomenklatúra megújítása az albizottságok javaslatai alapján
megtörtént, Major György és Haszpra László segítségét külön köszönjük.
Az éves beszámoló határideje közeledik, tavaly január 23. volt a határidő, de sem
ezzel, sem a tartalmi elemekkel kapcsolatban nem érkezett még információ, de az idén is
hasonló kondíciók lesznek. Így az albizottsági elnökök és titkárok arra készüljenek, hogy
az alakuló ülésről és az előadói ülésekről, valamint a jövőbeli tervekről kell írni majd egy
rövid összefoglalót.
5. Egyebek. Horváth László felvette, hogy a Légkör folyóiratban megjelent cikk
tudományos közleménynek vagy ismeretterjesztő cikknek minősüljön-e, erről kellene

állást foglalni. A doktori bírálat folyamatában ez fontos, mivel az MTMT-be be fel lehet
tölteni. Meg lehetne kérdezni a Főszerkesztő és a Kiadó véleményét is, ezzel
kapcsolatban elhangzott, hogy átalakítás várható a „Légkör”-nél. Általában
másodközlemény megjelentetésére használják a szerzők, valamint abban az esetben, ha
nem felelt meg az „Időjárás” folyóirat követelményeinek, a lektorálás kérdéses. A
hozzászólások alapján maradhat a kettősség, mivel az MTMT-ben meg lehet jelölni, hogy
egy cikket hova sorolunk, tudományos szakcikknek minősítjük-e, vagy sem, a szerző
felelőssége legyen a besorolás. Bozó László hozzátette, hogy majd kitűznek egy
időpontot a felülvizsgálatra, még lesz idő a döntésre, más osztályoknál is felmerült
hasonló kérdés, egyébként pedig a doktori bizottság feladata konkrét személy esetén,
hogy áttekintse a közlemények listáját és ellenőrizze a besorolás helyességét.
Bartholy Judit elővezette, hogy Szarka László éghajlatváltozás ellenes média
megnyilvánulásai Petrovay Kristófot az ELTE Csillagászati tanszékének vezetőjét, az
MTA doktorát levélírásra késztették, amiben megfogalmazza véleményét. Ennek
kapcsán, az ELTE-n intézeti megbeszélés volt, melynek konklúziója, hogy nem lehet
egyebet tenni, mint több tudományos vitafórumot rendezni, ami médialátogatottságot
generál. Az MTB is lényegében ezt a véleményt fogalmazta meg, illetve média vitát
(hasonlót, mint a „Szemtől szembe” M1 műsorában volt (http://nava.hu/id/2377302/)
kellene kezdeményezni Szarka Lászlóval.
Mika János jelezte, hogy április 29-29-ig konferenciát szerveznek Egerben a
meteorológia oktatása is szerepel a témák között, 100 eur a reg. díj., a későbbiekben fog
információt küldeni a rendezvényről.
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