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Elôadó ülések, rendezvények:
2008. augusztus 28-30 között Pécsett került sor az MMT

XXXII. Vándorgyûlésére az MTA Pécsi Területi Bizottság
Székházában.
Az alábbi témákban hangzottak el elôadások: 

Aktuális klimatológiai kérdések különös tekintettel a
mediterrán hatásokra
A katonai meteorológia aktuális kérdései
Agrometeorológiai kutatások Keszthelyen
A NEFELA  (jégesô elhárító) tevékenységének be-
mutatása
Béll Béla emlékülés

(A rendezvény részletes bemutatásáról ebben a számban
olvashatnak.)

2008. szeptember 25.
Prof. Dr. Detlev Möller (Brandenburg)

On the History of the Scientific Exploration of Fog,
Dew, Rain and Other 
Atmospheric  Waters

(A Levegôkörnyezeti Szakosztály rendezvénye)

Köszönet az 1 %-ért!

Az 1996. évi CXXVI. törvény feljogosította az adózó
állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át

az általuk megjelölt közcélú intézmény javára átutal-
tathassák az APEH-hel.

Örömmel jelentjük, hogy a 2007. évi bevallásában
Társaságunknak ajánlott adójának 1%-ából ez évben
354.840 Ft-ot  utal át az APEH. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a támogatásért, és
kérjük tagjainkat, hogy a 2008.évi jövedelemadójuk 1 %-
ának újbóli átutaltatásával segítsék  Társaságunkat.

Elszámolás  
a  2006. évi SZJA-ból felajánlott 1 %-ról

A 2006. évi adóbevallásban újból lehetett felajánlani a
befizetendô SZJA 1%-át azon társadalmi szervezetek
részére, akik megfeleltek a törvény által elôírt köve-
telményeknek. Örömmel tudatjuk kedves tagtársa-
inkkal, hogy társaságunk megfelelt az elôírásoknak és
meg is kapta az Önök által felajánlott, összesen 
248.225 Ft-ot. A felajánlott összeget a 2008. évi
Vándorgyûlés szervezésére használtuk fel. Ebbôl támo-
gattuk az egyetemisták és nyugdíjasok részvételét.

Mégegyszer nagyon köszönjük a felajánlást és
reméljük, hogy ebben az évben is sokan nekünk adják
személyi jövedelemadójuk 1%-át, ennyivel is könnyítve
nehéz anyagi helyzetünkön.

Az MMT Elnöksége

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezetô: Maller Aranka

Rendezvényeink 2008. július 1–szeptember 30 között

A Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi
Vándorgyûlése

A Magyar Meteorológiai Társaság
idei, sorrendben a XXXII. vándor-
gyûlését Pécsett rendezték meg au-
gusztus 28–30. között. A rendez-
vény második napja szervesen
kapcsolódott az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Meteorológiai
Tanszékének nyári iskolájához, így
szép számmal képviseltették ma-
gukat egyetemi hallgatók is, elsô-
sorban a BSC képzésbôl.   

2008. augusztus 28-án déltôl fo-
lyamatosan érkeztek a rendez-
vényre a társaságunk rendezvényre
regisztrált tagjai a Mecsek oldalá-

ban fekvô, csodálatos panorámájú
PAB Vendégházba. Délután 14 óra-
kor, a rendezvény megnyitóján
Fodor István, a rendezvény „házi-
gazdája” és Major György köszön-
tötte az vándorgyûlésen megjelent
tagtársakat. Ezen a délutánon kö-
tetlenebb tudományos elôadásokat
hallgathattak a résztvevôk többek
között Fodor Istvántól, aki Pécs ég-
hajlatának jellemzésével nyûgözte
le a hallgatóságot. Pécs éghajlatá-
nak jellemzéséhez szervesen kap-
csolódott a következô elôadás is,
hiszen a Magyarország éghajla-

tában fellelhetô mediterrán hatá-
sokról beszélt Szász Gábor. A dé-
lután folyamán még egy vitaindító
elôadást is hallhattunk a meteoroló-
gia és a környezetügy egymáshoz
való viszonyáról, és szorosabb
kapcsolatának jövôbeli lehetôsé-
geirôl. A vitához szép számmal
érkeztek hozzászólások, aminek
végkövetkeztetése az lett, hogy a
két tudományág kapcsolatának
javításához mindenképpen szük-
séges az különbözô álláspontok
közelítése. 

A rövid délutáni szakmai prog-




