
 

 
 

Meteorológiai Világnap, 2015. március 23.  
 

OMSz Kitaibel Pál utca 1., a kitüntetettek és kitüntetők csoportképe 
 

Tóth Pálné (társadalmi észlelő, Budapest XVIII.), Lovas Katalin (Miniszteri Elismerő Oklevél), Dunkel Zoltán (MMT el-
nök), Veres Eszter (társadalmi észlelő, Újfehértó), Wantuchné Dobi Ildikó (Pro Meteorologia emlékplakett), Radics 

Kornélia (OMSz elnök), Putsay Mária (Szakirodalmi nívódíj), Hernádi Balázs (Pro Meteorologia emlékplakett ), Gróbné 
Szenyán Ildikó (Szakirodalmi nívódíj), Simon André (Szakirodalmi nívódíj), Kósa Kiss Attila (Az Év MET-ÉSZ észlelője, 

Nagyszalonta), Nagy Imréné (társadalmi észlelő, Újkígyós), Varga László (Schenzl Guido díj), Ötvös Lajosné (társa-
dalmi észlelő Varga család nevében, Mernye), Németh György (Pro Meteorologia emlékplakett), Pisák Mária (Miniszte-
ri Elismerő Oklevél), Weidinger Tamás (Schenzl Guido díj), Brauer Hajnalka (Dévényi Dezső emlékérem), Fejes Edina 

(Pro Meteorologia emlékplakett).  
Elöl: Kovács Sámuel, Takács Kristóf, Juhász Alicia (óvodai rajzpályázat nyertesei) 

 

 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE 
A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási események leírásának 
közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fényképet, könyvismertetést is. 

A kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@met.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A beküldött szöveg 
ne tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük 
beküldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. Külön Word-fájlban kérjük megadni az ábraaláírásokat. A közlés-
re szánt táblázatokat akár Word-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni elképzelé-
se van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem foglalkozunk. 

A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanypostacímét. A Ta-
nulmányok rovatba szánt szakmai cikkhez kérünk irodalomjegyzéket csatolni. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben szereplő 
hivatkozás legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefoglaló 
megadását. 
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