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Rendezvényeink január 1. és december 31. között 
Our programmes between 1 January and 31 December, 2013 

 
Január 17. 

Bartók Blanka: Az aszályveszély regionális különbségei a 
Kárpát-medencében a klímaváltozás okán; Ladányi Zsu-
zsanna: A klímaváltozás hatása a Kiskunsági Nemzeti Park 
tájaira; Mezősi Gábor: A regionális léptékű klímaváltozások 
hatásainak becslése a hazai tájakra (az Éghajlati Szakosztály 
rendezvénye) 

Január 31. 
Varga Zoltán: A légkör és az állatok kapcsolatának alapjai; 
Kovács Alfréd Pál: Meteorológiai tényezők hatásai a nagy-
testű haszonállatok szaporodására és termelésére; Nagy Jú-
lia Anna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Hufnágel Levente, 
Pieczka Ildikó, Breuer Hajnalka: A XXI. században várható 
klímaváltozás hazása az Európában vadon élő szárazföldi 
gerincesek élőhelyére; Puskás János, Nowinszky László: 
Van-e hatása az időjárási frontoknak a rovarok aktivitására? 
(Éghajlati és az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály kö-
zös rendezvénye) 

Február 21. 
Wantuch Ferenc: Légköri elektromosság, villámok, villám-
megfigyelő rendszerek (a Nyíregyházi Csoport rendezvénye) 

Február 26. 
Páldy Anna, Apatini Dóra, Mányoki Gergely, Magyar Do-
nát, Józsa Edit, Novák Edit: A 2012-es parlagfű pollensze-
zon általános értékelése, összehasonlítva a 2010-2011. évi 
pollenterheléssel; Mányoki Gergely, Elekes Péter, Páldy 
Anna: A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer fejlesztései és 
céljai 2012-ben; Hubik Irén, Nádor Gizella, Surek György: 
Parlagfű felmérés eredményei 2007-2012-ig a PIR szerver 
adatai alapján; Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén: 
Új eredmények a parlagfű távérzékeléses felderítésében (az 
Agro- és Biometeorológiai Szakosztály rendezvénye) 
Matisz Attila: India csillagászati emlékei (a Szombathelyi 
Csoport rendezvénye) 

Február 27. 
Kovács Győző: Repülésmeteorológiai előrejelzések beválá-
sának ellenőrzése az MH Légi Vezetési és Irányítási Köz-
pontban (a Repülésmeteorológiai Szakosztály rendezvénye) 

Március 7. 
Lakatos Mónika: A 2012-es év értékelése klimatológiai szem-
pontból; Németh Ákos: A 2012-es év humán biometeorológiai 
értékelése; Fodor Zoltán: A 2012-es év időjárási érdekessége-
iről – Makroszinoptikus jellegzetességek, veszélyes időjárási 
helyzetek; Bálint Gábor, Szalai József, Varga György: A ha-
zai vízfolyások és állóvizek vízjárása, valamint a talajvíz válto-
zásai 2012-ben (az Éghajlati Szakosztály rendezvénye) 

Március 19. 
Dobány Zoltán: A monszun jelenség és tanításának problé-
mái (a Nyíregyházi Csoport rendezvénye) 

Március 26. 
Kardos Péter, Kurunczi Rita, Gyöngyösi András Zénó: 
UAV-meteorológia, Időjárás előrejelző rendszer fejlesztése 
pilóta nélküli repülések meteorológiai biztosítására (a Repü-
lésmeteorológiai Szakosztály rendezvénye) 

Április 9. 
Adina-Eliza Croitoru: Recent climatic changes in Romania 
(a Debreceni Csoport rendezvénye) 
Kovács Erik: Az éghajlatváltozás hatása a Mura mente me-
zőgazdaságára (a Szombathelyi Csoport rendezvénye) 

Április 16. 
Kovács Jenő: A Retyezáttól a Madarasi Hargitáig (a Szom-
bathelyi Csoport rendezvénye) 

 

Április 23. 
Tatai-Szabó Miklós: Evolúció, klíma és a „végtelen” (a 
Szombathelyi Csoport rendezvénye) 

Április 29. 
Koppány György: Éghajlat és történelem (a Szegedi Csoport 
rendezvénye) 

Április 30. 
Sümegi Brigitta: Mediterrán varázs (a Szombathelyi Cso-
port rendezvénye) 

Május 2. 
Göőz Lajos: Eredmények és ellentmondások a hazai megúju-
ló energiák gyakorlati alkalmazásában; 
Alföldy-Boruss Márk: Megújuló Cselekvési Terv keretében 
2020-ig várható intézkedések és pályázatok (a Nap- és Szél-
energia Szakosztály rendezvénye) 

Május 7. 
Hérincs Dávid: Speciális időjárási helyzetek az Alpokalján 
(a Szombathelyi Csoport rendezvénye) 

Május 14. 
Mika János: Az éghajlatváltozás kihívásai (a Nyíregyházi 
Csoport rendezvénye) 

Május 30. 
Havasi Ágnes: A Richardson-extrapoláció elméleti vizsgála-
ta és alkalmazásai (a Légkördinamikai Szakosztály rendez-
vénye) 

Október 2. 
Bottyán Emese, Lehoczky Annamária, Sábitz Judit, 
Zsebeházi Gabriella: Beszámolók külföldi nyári iskolákról, 
az ott szerzett tapasztalatokról, élményekről (a Róna Kör 
rendezvénye) 

Október 15. 
Dobány Zoltán: Helyi szelek Földünkön; Tar Károly: Kár-
pátok és az Alföld légcseréjének szélenergetikai vonatkozásai 
(a Nyíregyházi Csoport rendezvénye) 
Büki Ádám Salamon: „Légtüneménytan…”, avagy emléke-
zés Berde Áronra, az első magyar nyelvű meteorológiai 
szakkönyv írójára (a Szombathelyi Csoport rendezvénye) 

Október 16. 
Major György: Az Országos Meteorológiai Szolgálat nap-
energiás tevékenységének áttekintése; Bartók Blanka: A 
globálsugárzás változásai Európában (a Nap- és Szélenergia 
Szakosztály rendezvénye) 

November 12. 
Barcza Attila: A Yellowstone, Death Valley és Grand Ca-
nyon nemzeti parkok természetföldrajzi és turisztikai sajátos-
ságai (a Szombathelyi Csoport rendezvénye) 

November 14. 
Bartholy Judit, Mika János, Szépszó Gabriella – Az éghaj-
latváltozás tudományos alapjai, Az IPCC szeptember 27-i je-
lentése (az Éghajlati Osztály rendezvénye) 

November 19. 
Hérincs Dávid: Hurrikánok a Földközi-tengeren? (a Szom-
bathelyi Csoport rendezvénye) 

November 25. 
Varga Zoltán: Az éghajlat változékonyságának hatása az 
élőlényekre és a mezőgazdaságra (a Szombathelyi Csoport 
rendezvénye) 

December 3. 
Horváth Katalin: „A szauna a szegény ember patikája”, 
avagy aranyfüstöt lélegeztem Kemiben (a Szombathelyi Cso-
port rendezvénye) 
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December 12. 
Páldy Anna, Apatini Dóra, Mányoki Gergely, Magyar Do-
nát, Józsa Edit, Novák Edit: A 2012-es parlagfű pollensze-
zon általános értékelése; Pálmai Ottó: A parlagfű-mentesítés 
Fejér megyei tapasztalatai; Surek György, Nádor Gizella: 
Távérzékeléses parlagfű felmérési eredmények 2013-ban? 
(az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály rendezvénye)  

A Társaság május 22-én tartotta meg soron következő Közgyű-
lését. A Közgyűlés legfontosabb napirendi pontjai az Alapsza-
bály módosítása, a 2013-as költségvetés elfogadása, valamint a 
társasági díjak átadása volt. 2013-ban a következő tagtársak 
vehették át a kitüntetéseket: 
− Steiner Lajos Emlékérmet kapott Pappné Ferenczi Zita, a 

levegőkémiai mérések, valamint a levegőkörnyezeti model-
lezés területén nagy szakmaszeretettel, magas hozzáértéssel 
és szorgalommal végzett munkájáért. 

− Szakirodalmi Nívódíjat vehetett át Bartholy Judit, Bozó 
László és Haszpra László, „Klímaváltozás-2011. Klíma-
szcenáriók a Kárpát-medence térségére” könyv szerkesztői-
ként és szerzőiként végzett tevékenységükért. 

− Berényi Dénes Emlékdíjjal jutalmazta az MMT Közgyűlése 
Kovács Alfréd Pált, a zoometeorológiai kutatásokban elért 
kiemelkedő eredményeiért, valamint a zoometeorológia ok-
tatásában végzett több éven át tartó lelkiismeretes munkájá-
ért. 

− Hegyfoky Kabos Emlékérmet 2013-ban Magyarország ég-
hajlatának megismeréséért, az éghajlat kutatásában és okta-
tásában, valamint a tudományos ismeretterjesztésben vég-
zett kiemelkedő, több évtizedes munkájáért Mika János 
kapta. 

− Róna Zsigmond Alapítvány 2012. évi kamatait 
Csonka Tamás kapta kiemelkedő tudományos tevékenysé-
gének elismeréséért. 

Társaságunk évzáró Közgyűlését december 16-án tartotta, 
melynek legfontosabb napirendi pontja a 2013-as Hille Alfréd 
Ifjúsági Pályadíj átadása volt. 
A 2013-as Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjat a „Zivatar rendsze-
rekben fellépő villámlási anomáliák” című dolgozatáért  
Mona Tamás kapta. 

 
IDŐJÁRÁS ÉS ÉGHAJLAT: AZ IFJÚSÁGGAL A HOLNAPÉRT 

METEOROLÓGIAI VILÁGNAP 2014 
WEATHER AND CLIMATE ENGAGING YOUTH 

WORLD METEOROLOGICAL DAY 2014 
Sáhó Ágnes 

Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., saho.a@met.hu 
 

Michel Jarraud-nak, a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO) főtitkárának üzenetét idézve, melyet a 2014. évi 
Meteorológiai Világnap alkalmából tett közzé, a Világ-
szervezet, felismerve a fiatalok szerepét a jövő kialakítá-
sában, az idei Meteorológiai Világnap témájául az "Időjá-
rás és éghajlat: az ifjúsággal a holnapért"címet választot-
ta. A 15-24 év közötti fiatalok a világ lakosságának 
egyhatodát teszik ki. 85 százalékuk – kb. 1 milliárd fő – a 
fejlődő országokban él. Ötven évvel ezelőtt élt elődeikhez 
képest a mai fiatalok átlagban egészségesebbek, képzet-
tebbek, és tehetségesebbek. A technológia átszövi az éle-
tüket, lehetővé téve, hogy környezetükkel folyamatos kap-
csolatban legyenek. Mégis, nagyon sok fiatal szenved a 
szegénységtől, diszkriminációtól, egyenlőtlenségtől és a 
kiszolgáltatottságtól; sokan közülük nem jutnak hozzá az 
oktatáshoz, egészségügyi és más alapellátáshoz. Ezeket a 
problémákat tovább súlyosbítják az éghajlatváltozásból és 
a szélsőséges időjárási eseményekből fakadó kockázatok, 
amelyek sok fiatal életét befolyásolják ma is, az elkövet-
kezendő évtizedekben pedig még inkább. A légkör és az 
óceán hőmérséklete tovább növekszik, a jégsapka és a 
gleccserek tovább olvadnak, a tengerszint emelkedik, a 
szélsőséges időjárási és éghajlati események egyre gyak-
rabban fordulnak elő, és/vagy egyre nagyobb intenzitással 
bírnak. Az emberi tényező szerepe az éghajlatváltozásban 
nem kérdéses. A szén-dioxid és más üvegházhatású gázok 
légköri koncentrációja töretlenül növekszik, és az emberi 
történelem során eddig soha nem látott mértéket ér el. A 
fosszilis energiahordozók használata jócskán felmelegíti 
bolygónkat: az évszázad végére a hőmérséklet 4 °C-kal 
lesz magasabb, mint az iparosodás előtti időben. A mele-
gedés 2 °C alá szorítása még elérhető, de csakis az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának drasztikus mértékű csök-

kentésével. Ennek a célnak a megvalósítása gyors, határo-
zott és bátor cselekvést igényel. A világ ifjúsága erőteljes 
szerepet tölthet be ennek a változásnak a véghezvitelében. 
Az éghajlatért való törekvés nem csak a CO2-kibocsátás 
csökkentését jelenti, hanem a közös értékeket, és mind-
annyiunk szándékát a közös értékek megóvása érdekében. 
A fiatalok az új ötletek, és a problémák újszerű megközelí-
tésének és megoldásának forrásai. Igazságos és méltányos 
megoldásokra vágynak. 
A következő generáció fiataljaiban megvan a képesség ar-
ra, hogy az időjárás és az éghajlat változásaira való felké-
szülés során aktívan részt vegyenek a mostani, és a jövő-
beli időjárási és éghajlati események megfigyelésében, 
megértésében, és az alkalmazkodásban. Képesek arra, 
hogy előmozdítsák az éghajlatváltozás tudatosítását, mér-
séklését, és az alkalmazkodást, de ahhoz, hogy a fiatalok 
teljes erejét kiaknázhassuk, képesnek kell lennünk arra, 
hogy a most őket érintő, és a jövőben az ő életüket befo-
lyásoló szabályozások kialakításába és megvalósításába is 
bevonjuk őket.  
Az időjárást és az éghajlatot alakító légkör-óceán-
szárazföld-víz kölcsönhatás a tudományos kutatások szá-
mára egyre ismertebb; ez lehetővé teszi az időjárás és az 
éghajlat egyre pontosabb előrejelzését. 
A WMO közössége által kifejlesztett eszközök, melyek 
lehetővé teszik az időjárás és az éghajlat megértését, és 
jobb előrejelzését, az elkövetkezendő évtizedek során még 
pontosabbak lesznek, és egyre szélesebb körben fognak el-
terjedni. Az éghajlat előrejelzéseire alapuló információk és 
szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az éghajlatvál-
tozás hatásait csökkentsük, és jobban tudjunk ezekhez al-
kalmazkodni. 


