MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

EMLÉKEZTETŐ
a Földtudományok Osztálya
Meteorológiai Tudományos Bizottságának alakuló üléséről
Az ülés helyszíne és időpontja:

MTA Nádor Irodaház, 29. terem
(1051 Budapest, Nádor utca 7.)
2017. október 27., 11.30 óra

A bizottság jelenlévő tagjai és szavazatösszesítő lapok: lásd: 1. melléklet
Pálfy József osztályelnök-helyettes üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
megjelentek száma alapján az ülés határozatképes (78,9%). A jelenlévőktől kérte a kiküldött, a
helyszínen egy köztestületi tagfelvétellel kiegészített napirendi pontok elfogadását, ezt
követően szavazatszámlálásra felkérte Major György és Haszpra László bizottsági tagot. Az
emlékezető elkészítésével Burján Balázs osztálytitkárt bízta meg.

1/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság nyílt szavazással, egy tartózkodással elfogadta az előzetesen
kiküldött napirendet, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyét.

Napirendi pontok:
1. Tisztújítás – a bizottság elnökének és titkárának megválasztása
Előterjesztő: Pálfy József osztályelnök-helyettes
Pálfy József osztályelnök-helyettes röviden összefoglalta a tudományos bizottságok
választásával kapcsolatos tudnivalókat: Az akadémiai tisztújításhoz igazodva 2017.
szeptember 30-án lezárult a tudományos bizottságok választása, a szavazás a bizottságban
érvényes és eredményes volt. A megválasztott tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy vállalják
a 2017-2020-ig tartó ciklusban a tudományos bizottságokban adódó feladatokat és
kötelezettségeket. A bizottság tagjai: a korábbi nyilatkozataik alapján a bizottságba
bejelentkezett akadémikusok (4 fő), a bizottságba saját jogon is beválasztott közgyűlési
képviselő (2 fő) és a további választott tagok (15 fő). Az előírások szerint az októberi
osztályülés formálisan tudomásul vette a kialakult bizottsági névsorokat (35/2017. (X.17.)
határozat). Ismertette, hogy a bizottsági alakuló ülése saját tagjai sorából elsőként elnököt,
titkárt választ. Általános szabály szerint csak azok a szavazati jogú tagok vállalhatnak
elnöki/titkári tisztséget, akik korábban legfeljebb egy ciklus idején voltak elnökök/titkárok a
bizottságban.
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A bizottság leköszönő elnöke a ciklus lezárulta alkalmából röviden összefoglalta az elmúlt
három év legfontosabb eseményeit. A bizottság tagjainak a tudományos bizottság elnökére tett
helyszíni előterjesztéseit követően a jelölt a helyszínen nyilatkozott arról, hogy a jelölést
elfogadja, majd ezt követően a bizottság tagjai titkos szavazással megválasztották a bizottság új
elnökét:

2/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság Bartholy Judit tagot titkos szavazással, egyhangúlag
megválasztotta a tudományos bizottság elnökének.

A bizottság megválasztott elnöke megköszönve a bizalmat javaslatot tett a tudományos
bizottság titkári pozíciójának ellátására általa alkalmasnak tartott személyre. Ezt követően a
bizottság tagjai titkos szavazással megválasztották a bizottság új titkárát.

3/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság Lakatos Mónika tagot titkos szavazással, egyhangúlag
megválasztotta a tudományos bizottság titkárának.

Pálfy József osztályelnök-helyettes tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Akadémia
Elnökségének döntése értelmében hangsúlyozottan kizárólag súlyos tudományterületi
aránytalanság fennállása esetén lehetőség van az eredeti bizottsági létszám 25%-os növelésére,
amelyről a novemberi osztályülés dönthet. Fontos, hogy kooptálásra javasolt személy csak az
adott tudományos bizottsághoz tartozó köztestületi tag lehet.
A bizottság tagjainak helyszíni előterjesztései alapján a tudományos bizottság elnöke javaslatot
tett a bizottságba kooptálandó személyekre, majd a bizottság szótöbbséggel meghozott döntését
követően, miszerint a kérdésben listásan fog szavazni, az elrendelt szavazás eredményeként az
alábbi határozat született:

4/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság titkos szavazással, Szalai Sándort és Tar Károlyt a bizottság
soraiba kooptálásra javasolta (60,0%).

2. A Földtudományi Doktori Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Pálfy József osztályelnök-helyettes
Pálfy József osztályelnök-helyettes tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Osztály a doktori
eljárásban való közreműködésre doktori bizottságot működtet, amelyet az osztály illetékességi
körébe tartozó tudományos bizottságok által választás útján delegált két-két fő (összesen 18
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tag) alkotja, akik az MTA tagjai, vagy akadémiai doktorok lehetnek.
A bizottság tagjainak helyszíni előterjesztései alapján a tudományos bizottság elnöke javaslatot
tett a bizottságba delegálandó személyekre, majd az elrendelt szavazás eredményeként az alábbi
határozat született:

5/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság titkos szavazással Geresdi István (100,0%) és Horváth
László (93,3%) tagot a Földtudományi Doktori Bizottság tagjává választotta.

3. A bizottság al- és munkabizottságainak megújítása
Előterjesztő: Pálfy József osztályelnök-helyettes
A tudományos bizottság elnöke javaslatát követően az elrendelt szavazás eredményeként az
alábbi határozat született:

6/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság nyílt szavazással úgy határozott, hogy az albizottságokat
(Agro- és Hidrometeorológiai Albizottság, Éghajlati Albizottság, Légkördinamikai és Szinoptikus
Meteorológiai Albizottság, Légkörfizikai és Levegőkémiai Albizottság, Légköri Erőforrás Albizottság)
változatlan formában kívánja a továbbiakban is működtetni.

4. Egyebek
Előterjesztő: Pálfy József osztályelnök-helyettes
A tudományos bizottság több tagja élénk diszkussziót folytatott a bizottság által követett
köztestületi belépési gyakorlatról, konkrétan vita alakult ki az ún. „bizottsági meghallgatás”
indokoltságáról, illetve indokolatlanságáról.
Ezt követően az alábbi határozat született:

6/2017. (X.27. határozat)
A Meteorológiai Tudományos Bizottság titkos szavazással, 93,3%-os támogatottsággal jóváhagyta Lázár
István tagfelvételi kérelmét a bizottság köztestületi tagjainak sorába.

Az ülésen további érdemi hozzászólás nem történt, ezt követően a levezető elnök kérte a
tudományos bizottság tagjait, hogy személyes adataikat aktualizálják az Akadémiai Adattárban
(https://aat.mta.hu/aat), majd megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette.
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Budapest, 2017. október 27.
Az emlékeztetőt összeállította: Burján Balázs osztálytitkár
Az emlékeztetőt jóváhagyta: Pálfy József osztályelnök-helyettes
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
ELNÖK

Meghívó
az MTA Földtudományok Osztálya
Meteorológiai Tudományos Bizottságának
alakuló ülésére
Az ülés időpontja:
2017. október 27. (péntek), 11.30 óra
Az ülés helyszíne:
MTA Nádor Irodaház, 29. terem
(1051 Budapest, Nádor utca 7.)

Napirend:
1./ Tisztújítás - a bizottság elnökének és titkárának megválasztása
Előterjesztő: Pálfy József, az MTA levelező tagja, osztályelnök-helyettes
2./ A Földtudományi Doktori Bizottság két tagjának megválasztása
Előterjesztő: Pálfy József, az MTA levelező tagja, osztályelnök-helyettes
3./ A bizottság al- és munkabizottságainak megújítása
Előterjesztő: Pálfy József, az MTA levelező tagja, osztályelnök-helyettes

Budapest, 2017. október 17.

Bozó László
osztályelnök
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