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HASZPRA LÁSZLÓ ÉS PÉLINÉ NÉMETH CSILLA KITÜNTETÉSE 

 
 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az államalapító Szent István ünnepe, 2014. augusztus 20-a alkalmából 
adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Haszpra Lászlónak, az ELTE Meteorológiai 
Tanszék címzetes egyetemi docensének, az Országos Meteorológiai Szolgálat tudományos tanácsadójának – és nem 
mellékesen az MMT Választmányi tagjának, valamint a Légkör szerkesztőbizottsági tagjának –, a légszennyező anya-
gok terjedésének és kémiai átalakulásának vizsgálatában elért kimagasló eredményei, valamint oktatói és publikációs 
tevékenysége elismeréseként. 
 

      
 

 Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter gratulál A gomblyuk kitűző és a szalagsáv, 
   Magyar Érdemrend Tisztikereszt 
 
Haszpra László, az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai tanácsadója, a Magyar Meteorológiai Társaság vá-
lasztmányi tagja, 1954. október 14-én született Szegeden. Tudományos kutató. Egész pályafutása, szakterülete a leve-
gőkémiához kötődik. Elsődleges kutatási témái a légköri fotokémiai oxidánsok és prekurzoraik vizsgálata, valamint az 
üvegházhatású gázok légköri viselkedésének tanulmányozása. Számos hazai és külföldi publikáció, könyv fűződik 
nevéhez. 1996-ban szerezte meg a PhD tudományos fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, míg az MTA 
doktora címet 2006-ban érte el. Kutatói tevékenysége mellett az oktatásban is közreműködik. Címzetes egyetemi ta-
nár. Több szakmai szervezetnek a tagja, többek között a Doktori Tanács póttagja, a Meteorológiai Tudományos Bi-
zottság szavazati jogú tagja. Az Időjárás és a Légkör szerkesztő bizottsági munkájában is közreműködik. Munkássá-
gát eddig is több alkalommal tüntették ki, 2011-ben Schenzl Guido-díjat (vidékfejlesztési miniszter), 2006-ban Pro 
Meteorologia emlékplakettet (környezetvédelmi és vízügyi miniszter), míg 1990-ben megosztott Akadémiai Díjat ka-
pott. 
 
 

Hende Csaba honvédelmi miniszter állami ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából a Szol-
gálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta Péliné Németh Csilla őrnagynak, a MH 
Geoinformációs Szolgálat állományából – aki nem mellékesen az MMT Nap- és Szélenergia 
Szakosztályának titkári feladatait is ellátja. Németh Csilla 1999-ben szerzett meteorológus és 
csillagász diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen katonai ösztöndíjasként. A diplo-
ma megszerzése után a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálatánál kezdett el dolgozni, 
meteorológusként. Jelenleg az MH GEOSZ Meteorológia Támogató Osztály osztályvezető he-
lyettese. A szélklíma-változással foglalkozó doktori disszertációját készül benyújtani. 

 
 

A kitüntetetteknek további sikerekben gazdag, eredményes munkát kívánunk! 


