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Összefoglalás. Ebben az írásban röviden beszámolunk az IFMS4 eseményeiről, amelyet ezúttal New Orleansban tartottak. 
Abstracts. We give an account shortly in this writing about IFMS4 was organised in New Orleans this time. 

A Meteorológiai Társaságok Nemzetközi Fórumát (Internatio-
nal Forum of Meteorological Societies – IFMS) 2009-ban hoz-
ták létre abból a célból, hogy segítsen előbbre vinni a világ tár-
sadalmainak a meteorológia területén kitűzött céljait. A kezdeti 
terv az volt, hogy legyen egy olyan informális szervezet, ami 
elősegíti a meteorológiai társaságok együttműködését informá-
lis keretek között. Az együttműködésből eddig annyi valósult 
meg, hogy létrehoztak egy honlapot, www.ifms.org, s sikerült 
megszervezni a soron következő találkozókat. Az elsőt a geor-

giai Atlantában tartották 2010-ben, együtt az AMS Éves Köz-
gyűlésével. A másodikra a kínai Xiamenben került sor 2011-
ben. A harmadik az EMS konferenciával egy időben jött létre 
2013-ban Readingben. A Kanadai Meteorológiai és Óceono-
gráfiai Társaság (CMOS) és az Amerikai Meteorológiai Társa-
ság (AMS) közös kezdeményezésére és támogatásával valósult 
meg a 4. értekezlet New Orleansban, 2016. január 13−14-én, 
az AMS 96. éves közgyűlésével párhuzamosan. Az MMT ala-
pító tagja az IFMS-nek, s eddig minden Fórumon képviseltette 
magát. A mostani találkozó célja volt megvitatni és meghatá-
rozni, hogy mit szeretnének a tagok, s ezt milyen módon tud-
ják elérni. A találkozó összehívásában döntő szerepe van 
Harinder Ahluwalianak, a kanadai társaság képviselőjének. 
Megnyitó után először Alexander MacDonald az AMS soros 

elnöke üdvözölte a megje-
lenteket. Kifejezte remé-
nyét, hogy a résztvevők ké-
pesek lesznek arra, hogy 
kiépítsék a hálózatot és 
fenn fogják tartania az 
IFMS-t. Őt William Gail 
követte az AMS leköszönő 
elnöke. Elizabeth Bentley a 
Brit Királyi Meteorológiai 
Társaság vezetője a szak-
mai akkreditációról beszélt, 
társaságaink egyik fő prio-
ritásáról. Jack Hayes a Har-
ris Művek alelnöke, a 

NOAA ex-igazgatója összefoglalta a World Weather Open 
Science Conference (WWOSC)-en elhangzottakat. Teruyuki 
Nakajima a Japán Meteorológiai Társaság végrehajtó testüle-
tének a tagja áttekintést adott az ázsiai meteorológiai konfe-
renciáról, amelyet a kínai, a koreai és a japán társaság 2005 óta 
évente közösen rendez. Martina Junge az EMS ügyvezető tit-
kára kiemelte, hogy az EMS egy társaságok társasága, ahol 
nincsenek egyéni tagok. Yongyun Hu, a kínai meteorológiai 
társaság alelnöke beszélt a CMS nemzeti és nemzetközi 

együttműködéseiről és terveiről. A Kelet-afrikai Közösség − 
amely Burundit, Kenyát, Ruandát, Tanzániát és Ugandát fog-
lalja magában − nevében John Mungai szólalt fel. A magyar 
küldött az MMT ismertetésén túl meghívta az IFMS-t Buda-
pestre, 2018 szeptemberében. A meghívást a fórum elfogadta. 
Elvárás a helyi szervezőtől, hogy fejlődő országbeli küldöttek 
utazását támogassa. Mark D Schwartz, a Biometeorológiai 
Nemzetközi Társaság elnöke az ISB és IFMS tevékenységének 
kölcsönhatásáról beszélt többek között. Mary Voice, az auszt-
rál társaság nevében kijelentette, hogy szakmánk most még iz-
galmasabb, mint volt 20−30 évvel ezelőtt. Ahluwalia összefog-
lalójában rámutatott arra, hogy miért lehet igény az IFMS-re. 
Ez egy önkéntes együttműködésen alapuló szervezet, működé-
se kiterjedhet az egész világra. Egy viszonylag kicsi befektetés 
az IFMS-be aránytalanul nagy hasznot hozhat a WMO-nak, a 
Világbanknak, a nemzeti kormányoknak és természetesen 
minden egyes tagszervezet társadalmának. A hatékony műkö-
déshez hozzávetőlegesen 20 ezer dollárra lenne szükség. Szük-
séges egy vezető, elnök, aki képes arra, hogy összefogja az 
IFMS-t és előkészíti a szükséges dokumentumokat a tanács 
tagjainak segítségével. Csak ekkor leszünk képesek arra, hogy 
megtaláljuk a finanszírozás további útjait. 
A Fórum elnökének Harinder Ahluwaliát választotta meg. 
Operatív alelnök Dunkel Zoltán (MMT), a pénzügyi alelnök 
posztja egyelőre üres. Főtitkár: Kung-Yueh Camyale Chao. 
Az ügyvezető testület további tagjai: RA I − John Mungai 
(EAC), RA II − Yongyun Hu (CMS), RA III − Eduardo 
Agosta (CAM), RA V − Todd Lane (AMOS), RA IV − Jack 
Hayes (AMS), RA VI:  − Elizabeth Bentley (RMetS). 
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