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2011. március 23.  Nagy nyüzsgés a Országos Meteorológiai Szolgálat székházának Díszterme körül. Igen, idén is elér-

kezett a meteorológusok nagy ünnepe: a Meteorológiai Világnap. A Meteorológiai Világszervezet immáron 61. születés-

napját ünnepeltük idén. 

 
WMD’2011 It is the 23th March 2011. Big bustle around the Ceremonial Hall of the headquarters of Hungarian Meteoro-

logical Service. Yes, the great celebration of meteorologists has come: the Word Meteorological Day. We celebrated the 

61th birthday of the Word Meteorolical Organization. 

 
Az összegyűlteket először Dunkel Zoltán elnök köszön-

tötte. Mint minden évben, a Meteorológiai Világszerve-

zet idén is egy adott téma köré szervezte a Meteorológiai 

Világnapot, mely téma idén „Climate For You” volt, 

azaz fordításunkban „Éghajlat a mindennapokért”. Erre 

reflektálva elmondta, hogy az elmúlt 

évben inkább az időjárás, mint az éghaj-

lat okozott problémákat országszerte, 

beszédében kiemelte az elmúlt év ext-

rém csapadékviszonyait.   

Ahogy elnökünk is utalt rá, az ün-

neplést valamelyest beárnyékolta a kér-

dés: „Lehet, hogy jövőre lesz éghajlat, 

holnap meg időjárás, de kérdés, hogy 

jövőre lesz-e nemzeti meteorológiai 

szolgálat?” Köztudott, hogy a Szolgálat 

működését felügyelő miniszter súlyos, 

54%-os támogatási elvonást alkalmazott 

az OMSZ-szal szemben. A bizonytalan-

ság ellenére Dunkel Zoltán mégis önfe-

ledt ünneplésre bíztatta a jelenlévőket: 

„Van mit ünnepelnünk, hiszen a nemzeti 

szolgálat és a katonai meteorológiai 

szolgálat is teszi a dolgát, és én azt hiszem, hogy jól 

végezzük a munkánkat, van mire büszkének lennünk.” A 

helyzet komolyságát zárszavai hivatottak ellensúlyozni, 

Bernard Slade komédiájából idézve: „Jövőre veled 

ugyanitt.” 

Az ünnepségen vendégünk volt Rácz András környe-

zet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár, 

aki szintén köszöntötte a hallgatóságot. Szavaival a me-

teorológusokat méltatta, és kifejezte, hogy a miniszterel-

nök számára fontos a Szolgálat tevékenysége és műkö-

dése, mint elmondta: „az OMSZ a hazai meteorológia 

letéteményese”. 

A helyettes államtitkár a miniszter nevében megkö-

szönte a Szolgálat tevékenységét évtizedek óta segítők 

munkáját, majd megkezdődött a hagyományoknak meg-

felelően a díjak átadása. 

A díjazottak először a miniszteri ki-

tüntetéseket vehették át. 

 

Schenzl Guidó Díjat kapott: 

Posztumusz - Dr. Dévényi Dezső 

„A numerikus modellezésben és a sta-

tisztikus meteorológia fejlesztésében 

elért magas színvonalú eredményeiért, 

iskolateremtő munkájáért.”  

A díjat Dévényi Dezső özvegye vette 

át. 

Dr. Haszpra László 

„A légszennyező anyagok terjedésének 

és kémiai átalakulásának vizsgálatában 

elért magas színvonalú eredményeiért, 

kiemelkedő publikációs tevékenységé-

ért és oktató munkájáért.” 

Dr. Wirth Endre 

„A jégeső-elhárító rendszer létrehozásáért Baranya és 

Bács megyében, és annak megbízható, hatékony működ-

tetéséért.” 

A Pro Meteorologia Emlékérmet idei nyertesei: 

Dr. Faragó István 

„A légkörfizika, meteorológia, klimatológia tudományte-

rületén végzett kimagasló minőségű egyetemi oktatói és 

kutató munkájáért.” 
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Molnár Károly 

„Több évtizedes előrejelzési munkájáért, a jégeső-

elhárításban végzett tevékenységéért, a katonameteorológia 

elismertségének növelésében játszott szerepéért.” 

Dr. Putsay Mária 

„Kiemelkedő – hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt 

magas színvonalú műhold-meteorológiai kutatási, alkalma-

zási, ismeretterjesztési tevékenységéért.” 

Szeibert Tivadarné 

„Az OMSZ pénzügyi tevékenységében végzett sokrétű, 

lelkiismeretes, pontos, megbízható munkájáért.” 

 

Miniszteri Oklevelet kapott: 

Hodossyné Rétfalvi Rita 

„Az elmúlt 16 év alatt az OMSZ informatikai rendszerének 

kialakításában végzett meghatározó szerepéért, vezetői 

tevékenységéért.” 

Kis Kovács Gábor 

„A Szolgálat üvegházgáz nyilvántartási tevékenységének 

vezetéséért, sokrétű tudásáért, melyet a szakma több terüle-

tén, valamint a nemzetközi kapcsolattartásban eredménye-

sen kamatoztat.” 

A kitüntetett társadalmi észlelőknek Dunkel Zoltán elnök 

gratulált.  

 

Társadalmi észlelői kitüntetésben részesültek: 

A Hollósi Család ( Rinyakovácsi/Csököly)  

„A Somogy megyei Rinyakovácsiban 1899-ben létesült 

először csapadékmérő állomás, melynek vezetését a 

Hollósi család 1936-ban vette át. 1977-ig Hollósi Sán-

dor, majd lánya, Kántor Józsefné végezte a méréseket, s 

ezt a feladatot a mai napig ellátja. A család 1992-ben a 

szomszédos Csökölyre költözött, és ott folytatta a meg-

figyeléseket. Ebből ered az állomás kettős elnevezése.” 

A Marics Család (Ják) 

„Jákon 1901-ben létesült először csapadékmérő állomás. 

1956-ban Marics Gyula erdész vállalta az állomás veze-

tését. 1968-ban bekövetkezett halála után felesége foly-

tatta a méréseket, 1978-ig. Az utóbbi évtizedekben lánya 

Molnár Jánosné végzi ezt a feladatot.” 

Papp Ferencné (Abod) 

„Abod községben 1934-től működik csapadékmérő ál-

lomás. Az állomás a több mint 70 év alatt háromszor 

változtatott helyet, de a hosszú adatsor majdnem hiány-

talan. Papp Ferencné, 1961-ben vette át a csapadékmérő 

állomás vezetését.”  

Perjés Miklós (Szár) 

„Szár községben, Tatabánya és Bicske között 1900-ban 

létesült csapadékmérő állomás. A több mint 100 éves 

adatsor a II. világháború éveit leszámítva hiánytalan. A 

létesítéstől számítva, azaz a 110 év alatt 7 munkatársunk 

végezte a méréseket és megfigyeléseket. Perjés Miklós 

1968-ban vette át az állomás vezetését” 

 

A korábbi hagyományoknak megfelelően átadásra került 

a Szolgálat Tudományos Tanácsa által megszavazott 

nívódíj is a legjobbnak ítélt publikációért. Az oklevelet 

Dr. Horváth László, az OMSZ Tudományos Tanácsának 

elnöke adta át. 

 

A nívódíj idei nyertese: 

Dr. Haszpra László 

„Az „Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian 

Perspective” címmel a Springer kiadónál idén megjelent 

tudományos mű szerkesztői munkájáért, valamint 

„Climate variability as reflected in a regional 

atmospheric CO2 record” c., a svédországi Tellus folyó-

irat, 2010. 5. számában megjelent cikkéért.” 

 

Az ünnepségen első alkalommal talált gazdára a Dé-

vényi Dezső örökösei és az Országos Meteorológiai 

Szolgálat által alapított Numerikus Prognosztika Emlék-

érem. A díjat és az oklevelet a Szolgálat elnöke adta át a 

kitüntetettnek. 

 

Numerikus Prognosztika Emlékérem első tulajdonosa: 

Dr. Havasi Ágnes, 

tanársegéd, az ELTE Meteorológia Tanszékének munka-

társa. 

 

A díjátadó ceremóniát követően Konkolyné Bihari Zita, 

az Éghajlati Osztály vezetője megtartotta a Világnapon 

szokásos szakmai előadást. Éghajlati ismeretek az élhető 

mindennapokhoz című prezentációja a Meteorológiai 

Világszervezet „Climate For You” témájára rímelt. Az 

előadásban ismertette az éghajlat történelmi szerepét, a 

WMO tevékenységét az éghajlati területen, illetve az 

éghajlatváltozás várható hatásait és az ezekre való felké-

szülés lehetőségeit. Természetesen részletes bemutatásra 

került hazai vonalon is a klimatológiai tevékenység, 

kiemelten az OMSZ éghajlati kutatásai, módszerei és 

szolgáltatásai. Előadását Michel Jarraud elismerő szava-

ival zárta, aki a 2011-es Világnap alkalmából köszönetet 

mondott a Meteorlógiai Világszervezet 189 tagállamá-

ban dolgozó minden kollégájának, „azoknak tehát, akik 

érdemben hozzájárultak az „Éghajlat a mindennapokért” 

valóra váltásához.” 
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A 2011. évi Meteorológiai Napon kitüntettek balról jobbra:  

Haszpra László, Rétfalvi Rita, Molnár Jánosné (Ják), Perjés Miklós (Szár) (takarásban), Toplak Ferencné (Kántor Józsefné lánya 

– Rinyakovácsi/Csököly), Putsay Mária, Kis Kovács Gábor, Szeibert Tivadarné(takarva), Papp Ferencné (Abod), Faragó István,  

Rácz András helyettes államtitkár, Molnár Károly, Dunkel Zoltán elnök, Wirth Endre 

 

 

 

        

Vincze Enikő, Papp Gabriella szervezők Bihari Zita előad Az ünneplők egy csoportja 

         

Haszpra László Putsay Mária  Molnár Károly 
 

átveszi a kitüntetését 

 

 


