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Javasolt napirend:
1. előadás: Haszpra Tímea: Sokasági éghajlati szimulációk szerepe a
szennyeződésterjedés vizsgálatában
2. Az MTB Beszámoló és az albizottsági beszámolók helyzete
3. Albizottságok megalakulása
4. szavazás László Elemér köztestületi tagsági kérelméről
5. az MMT akadémiai támogatásra jelölése
6. javaslattétel az MTN programra a teljes ciklusra
7. egyebek: honlap frissítés, fejléces papír kérdése, stb.
Az ülés napirendjét az Elnök javaslatára a Bizottság egyhangúan, változtatás nélkül elfogadta
Az egyes napirendi pontok összefoglalója:
1. Haszpra Tímea a nemrégiben köztestületi taggá vált kutatók egyike, előadását nagy
érdeklődéssel hallgatta a Bizottság, több kérdést is kapott az előadó, munkáját a
jövőben is érdemes figyelemmel kísérni.
2. Az MTB beszámolót a korábbi évekhez teljesen hasonló módon kell elkészíteni. Az
Albizottságoktól beérkezett (Légkördinamikai és Szinoptikus Meteorológiai,
Légkörfizikai és Levegőkémiai, Légköri Erőforrás) és várható beszámolókat Lakatos
Mónika összefésüli, határidő január 30.
3. Az Albizottságok megalakulás jó úton halad. A Légkörfizikai és Levegőkémiai
Albizottság 2017. november 23-án megalakult, a tisztségviselőket újraválasztották,
elnök: Geresdi István, titkár: Ács Ferenc; az Éghajlati albizottság január 24-én, a
Légköri Erőforrás Albizottság február 1-jén, a Légkördinamikai és Szinoptikus
Meteorológiai Albizottság február 6-án tartja alakuló ülését. Az Agro -és
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Hidrometeorológiai Albizottság február elejét jelölte meg az alakuló ülés
időpontjaként.
László Elemér köztestületi tagsági kérelmét több méltatás mellett egyhangúan
megszavazta a Bizottság.
Az Akadémia részt vállal tudományos társaságok anyagi támogatásából, a Magyar
Meteorológiai Társaságot előterjesztésre érdemesnek tartja a Bizottság, ezt helyszíni
szavazással megerősítettük. Bozó László beszámolt róla, hogy a legutóbbi Osztályülés
az előterjesztésünket jóváhagyta, az Elnökségre felkerült, a végső döntés az Elnök
kezében. Összegszerűen 400 ezer Ft-ról szól a kérelem, ennek felhasználási területe a
fiatal kutatók konferencia részvételének támogatása lesz. Major György
kezdeményező szerepét köszönjük.
Bartholy Judit vezette fel ezt a napirendi pontot. A 2018-as témára érkezett már egy
javaslat Szalai Sándortól: „Klímaszolgáltatások” témamegjelöléssel. Áttekintve az
ezredforduló óta rendezett MTN témáit, a „Szélsőségek” és „Műholdmeteorológia”
már régen kerültek terítékre. Weidinger Tamás felhívta a Bizottság figyelmét arra,
hogy 2020 az OMSZ és az ELTE Meteorológiai Tanszék életében is jubileumi év lesz.
Az OMSZ 150 évének és a tanszék 75 évének, illetve a meteorológia történetének
kellene szentelni a ciklus utolsó MTN-jét. A Bizottság kedvezően fogadta ezt a
javaslatot, Radics Kornélia és Mészáros Róbert fog egyeztetni a részletekről. Mika
János javasolta a „Szélsőségek” és a Klímaszolgáltatások témakörének összevonását,
és a téma bővítését a hatásokkal és az azokra való felkészüléssel. Hidrológusok,
mezőgazdászok, társadalomkutatók felkérése is célszerű. Faragó Tibor a monitoring
rendszerek (finomabb felbontású megfigyelések, műholdak, stb…) terén történt
hatalmas fejlődés bemutatását tartaná idősszerűnek 2019-ben. A műszerek helyszíni
vagy videón történő bemutatásával ki lehetne egészíteni a programot. Radics Kornélia
felajánlotta, hogy a második nap helyszíne lehetne a Lőrinci Obszervatórium, de a
nehezebb megközelítésre és a hagyományokhoz való ragaszkodásra hivatkozva a
Bizottság az MTA-t tartja kedvezőbb helyszínnek. Mika János jelezte, hogy a
történetiséget a monitoring rendszereknél inkább 2020-ra kellene megtartani, a
szervezésnél ez egy szempont kell, hogy legyen. Bozó László megosztotta a
Bizottsággal azt az információt, miszerint nagy volumenű felújítás kezdődik az
Akadémián, lehet, hogy a helyszín változni fog. A Bizottság elfogadta a 2018-as
témára „Szélsőségek” témakörét összevonva a „Klímaszolgáltatások”-kal és
megjelölte az Éghajlati Albizottságot, mint fő szervezőt. Weidinger Tamás felhívta a
figyelmet a X. osztály 2.4 millió Ft-os költségkeretére, amiből igény esetén lehetne
támogatni külföldi kutató Magyarországra utazását, például az MTN-re is.
Egyebek:
a. Az OMSZ vállalta az MTB honlapjának karbantartását ebben a ciklusban is.
Az összes albizottság megalakulása után frissíteni fogjuk.
b. Kedvezően fogadta a bizottság a fejléces papír készítésének ötletét, egyszerű
élőfej, élőlábas megoldásban gondolkodunk, az Akadémiai logóját kerüljük.
Ha elkészül, Bozó László véleményeztetni fogja a titkársággal.
c. Bartholy Judit kezdeményezte, hogy aktualizáljuk a köztestületi tagok
névsorát. A legutóbb elhunyt Kerényi Juditot törölték, az MTB látóterén kívül
eső tagokat nem lehet töröltetni, nem is célszerű.
d. Bartholy Judit felvetette, hogy az MTB adjon ki egy állásfoglalást a
klímaváltozással kapcsolatban, ahogy ez legutóbb 2009-ben történt. Faragó
Tibor felidézte, hogy a 2009-es az MTA-KöTEB égisze alatt készült Láng
István jelentős segítségével, az MTA-elnökség adta ki, a teljes szöveg
megjelent a Magyar Tudomány folyóiratban. A bizottság támogatta a

javaslatot, az IPCC 2018 októberre tervezett 1.5 fokos jelentése jó apropót
teremt erre. Bozó László hozzá tette, hogy a menet a következő lenne: a
tervezett állásfoglalásról a X. Osztály többségi szavazással dönt, majd elnöki
állásfoglalás lenne belőle.
e. Mika János felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy 50 éves a jövőkutatás,
ennek apropóján április 22. és november 16. között több program lesz, az MTB
felvethetné, hogy tartunk előadást a programsorozatban. A szervezés a IX.
Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága, Jövőkutatás
Albizottságához tartozik, elnöke Nováky Erzsébet. A Bizottság nyitott volt a
javaslatra.
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