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METEOROLÓGIAI VILÁGNAP 2015, ALKALMAZKODJUNK OKOSAN! 

ÉGHAJLATI ISMERETEINKET VÁLTSUK TETTEKRE 

WORLD METEOROLOGICAL DAY 2015,  

CLIMATE KNOWLEDGE FOR CLIMATE ACTION 

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

„Az éghajlatváltozás mindannyiunk életét meghatározza. 
Szinte az összes társadalmi és gazdasági ágazatot érinti, 
kezdve a mezőgazdaságtól a turizmusig, az infrastruktú-
ráktól az egészségügyig. Olyan kulcsfontosságú készlete-
ket befolyásol, mint a víz-, élelmiszer-, és energiakészle-
tek. A fenntartható fejlődést hátráltatja, sőt veszélybe is 
sodorja, természetesen nemcsak a fejlődő országokban, 

hanem mindenhol. A tétlenség ára nagyon magas, és még 
hatalmasabb lesz, ha nem cselekszünk egyre eltökélteb-
ben minél hamarabb.” – Ezen gondolatokkal indította a 
Meteorológiai Világszervezet (WMO) főtitkára idei vi-
lágnapi köszöntőbeszédét. Mondatai indokolták, hogy a 
szervezet miért választotta a Világnap témájául 2015-ben 
az aktív alkalmazkodásra való felszólítást. Michael 
Jarraud felhívta a figyelmet arra, hogy ezen változások 
generálta szükséges feladatok egyik főszereplői a meteo-
rológusok. A meteorológia tudománya hihetetlen iram-
ban fejlődik; nemzetközi együttműködések hálózata ko-
moly döntések meghozatalát alapozza meg. A meteoro-
lógusok munkája a hatóságok, a mezőgazdaság, a szol-
gáltatóipar, az energiaszektor, a városi környezet kialakí-
tásáért felelős szakemberek − s még sokáig sorolhatnánk, 
hogy az élet milyen egyéb területein −, szolgáltatja azt az 
információbázist, amely nélkül nem lehetne ebben a fo-
lyamatos változást mutató környezetben felelős intézke-
déseket kiadni. Így ezen szakemberek munkája világszer-
te elismerést és megbecsülést érdemel. 

Hazánkban a Magyar Meteorológiai Társaság és az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat hagyományos ünnepi 
megemlékezésén miniszteri elismerésekkel jutalmazták a 
szakma legjobbjait, s elnöki díjazásban az OMSz legki-
válóbb társadalmi észlelőit. Egyéb tudományos díjak 
mellett ebben az évben a Magyar Meteorológiai Társaság 
90. évfordulója alkalmából kiírt óvodai rajzpályázat 

nyerteseit is vendégeink között köszönthettük. 

Az ünnepség házigazdái Radics Kornélia, az OMSz, 
Dunkel Zoltán az MMT és Horváth László, az OMSz 
Tudományos Tanácsának elnöke voltak. 
Az ünnepség megnyitásaként köszöntő beszédet mondott 
Radics Kornélia az OMSz elnöke, majd V. Németh Zsolt 
a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára.  Kőrösi 
Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenn-
tarthatóság Igazgatóságának igazgatója és Lukács Ákos a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosz-
tályának vezetője is megtisztelte köszöntő beszédével a 
meteorológus társadalom képviselőit. 
Ezt követően V. Németh Zsolt államtitkár a Földműve-
lésügyi Miniszter megbízásából átadta a meteorológiai 
területén adható legrangosabb kitüntetéseket –, a Schenzl 
Guidó Díjat, a Pro Meteorológia Emlékplakettet, vala-
mint a Miniszteri Elismerő Oklevelet. 
Schenzl Guidó Díjat kapott Varga László osztályvezető – 
az operatív munkában közel négy évtizeden át végzett lel-
kiismeretes, aktív, felelősségteljes közreműködéséért, 

            

Államtitkári látogatás a Világnapi ünnepség előtt az előrejelzőknél 
Varga László ov., V. Németh Zsolt ÁT, Radics Kornélia elnök, 

Buda István elnökh., Tölgyesi László főov. 

Elnöki megnyitó keretében Radics Kornélia bemutatja az 
OMSz által kiadott, frissen megjelent magyar meteorológiai 
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példamutató vezetői tevékenységéért, valamint kiemelke-
dő érdekképviseleti munkájáért. 

Dr. Weidinger Tamás, egyetemi docensnek – a meteoro-
lógia számos területén, mind az oktatásban, mind a kuta-
tásban, mind a tudománypolitikában játszott aktív szere-

péért, a magyar meteorológia iránti elkötelezettséget 
tükröző odaadó munkájáért. 

Pro Meteorológiai Emlékérmet kapott Fejes Edina az 
OMSz Szolgáltatási Osztályának munkatársa – megbíz-
ható és példamutató előrejelző és szolgáltatói tevékeny-
ségéért; a meteorológia népszerűsítése valamint a szak-
mai kapcsolatok kiépítése terén végzett szorgalmas és ál-
dozatos munkájáért. 

Hernádi Balázs alezredes – a katonai meteorológia kü-
lönböző kötelékeiben az elmúlt 30 évben végzett lelkiis-
meretes, példamutató munkájáért, odaadó vezetői és 
szervezői tevékenységéért, elkötelezettségéért. 

Németh György, az OMSz Földfelszíni Megfigyelési 
Osztályának munkatársa – a győri állomás jó gazdája-
ként közel négy évtizeden át végzett hűséges, megbízható 
munkájáért, példamutató, hűséges szolgálatáért. 
Dr. Wantuchné dr. Dobi Ildikó éghajlati szakértő – az 

OMSz több évtizedes sikeres nemzetközi képviseletéért, 
szerteágazó kutatási tevékenységéért, a megújuló ener-
giaforrások terén elért eredményes ismeretterjesztő mun-
kájáért. 
Miniszteri elismerő oklevelet kapott Kajtárné Lovas Ka-
talin levegőkémiai szakértő –az országos légszennyező 
anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátási leltárának 
megújításában végzett odaadó munkájáért, a mezőgazda-
sági eredetű kibocsátások módszertani fejlesztésében és a 
különböző adatbázisok összehangolásában játszott úttörő 
szerepéért.  
Pisák Mária gazdasági szakértő – pénzügyi-számviteli te-
rületen hosszú időn át nyújtott magas színvonalú nélkü-

         

 V. Németh Zsolt gratulál Weidinger Tamásnak A díjátadás előtt Varga László a méltatást hallgatja 
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lözhetetlen és fáradhatatlan munkájáért, felelősségteljes 
és gondos feladatvégzéséért. 
A társadalmi észlelőhálózat négy kiváló képviselője ka-
pott díjazást és elismerő oklevelet Radics Kornélia elnök 
asszonytól. 

Nagy Imréné Újkígyósról érkezett. Ezen, a Békéscsabától 
15 km-re fekvő településen és környékén mezőgazdasági 
termelés folyik ősidők óta, ezért az itt élő embereket mindig 
is foglalkoztatta az időjárás változása. Az OMSz mérőállo-
mása 1979-ben került Újkígyósra. Észlelőnk 36 éven át ál-
dozatos, szorgalmas munkájával szolgáltatta az adatokat. 

Dr. Tóth Pálné, Vancsó Ildikó néni legrégebbi észlelőink 
egyike. Pestszentlőrincen az eredeti Hargita téren áll a 
mérőállomás, ahol  Tóth Pál igazgató és felesége 52 év-
vel ezelőtt megkezdte a rendszeres méréseket. Az első 30 

év érdekes tapasztalatairól cikk is készült, Tóthné és 
Tóth, (1982). 

Varga Sándorné és családja Mernyén végez észleléseket. 
- Mernye időjárásáról 1950-ig visszamenőleg találunk 
feljegyzéseket, időjárási naplókat. Varga Sándor, Anna 

néni férje 1969-től végezte az észlelést, s az ő elhunyta 
után vette át 1999-ben Anna néni a csapadékmérést. 
2008-tól unokája, Ötvös Tamás továbbítja a méréseket. 
Köszönjük a családnak a hűséges, odaadó munkát! Anna 
néni távollétében lánya, vette át az oklevelet. 

Veres Eszter Újfehértóról érkezett. Eszter néninek a Sza-
bolcs megyei település kertésztechnikusaként a területen 
honos alma termesztése adott munkát évtizedeken ke-
resztül. Később kertészmérnökként kutatómunkát vég-
zett, de mindezek mellett sem szakított a rendszeres me-

          

 Az OMSZ elnöke gratulál Nagy Imréné újkígyósi észlelőnek Tóth Pálné a méltatást hallgatja 

        

  Kósa Kiss Attila az elismerő oklevéllel Az óvodai pályázat első helyezettje a díjak mellé még 

  egy felemelést is nyert, a harmadik helyezett szorít neki 
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teorológiai észleléssel. Hűségét és áldozatos munkáját 
köszöntük meg a kitüntetéssel.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat idén másodízben 
adta át az „Év MET-ÉSZ észlelője” díjat, amit idén az in-
ternetes észlelői hálózatba nap mint nap belépő és oda 
adatokat, észleléseket továbbítók közül Kósa-Kiss Attila 
nyert el. Észleléseit a határokon túl, Nagyszalontán 
(Salonta, Románia), végzi, nemcsak meteorológiai, ha-
nem csillagászati megfigyeléseket is, igen magas színvo-
nalon. Méréseiről rendszeres ír, 1992 óta 22 közleménye 
jelent meg a Légkörben, legutóbb: Kósa-Kiss, 2012. Ész-
leléseihez részletes leírásokat ad a felhőzetről, és a MET-
ÉSZ fórumon is aktív felhasználó. Köszönjük 3829 le-
adott észlelése mögötti kitartó, szorgalmas munkáját. 

A Szolgálat Tudományos Tanácsa minden évben Szak-
irodalmi nívódíjjal jutalmazza az év legszínvonalasabb 
szakmai publikációs termékét. 

Az idei „Szakirodalmi nívódíjat” az OMSz Tudományos 
Tanácsa az Atmospheric Research 123 (2013) számában 
a 293-304.oldalon megjelent Simultaneous observation 
of an above-anvil ice plume and plume-shaped BTD 
anomaly atop a convective storm című cikknek ítélte. 
Szerzőtársak: Putsay Mária, Gróbné Szenyán Ildikó és 
Simon André. Az elismerő oklevelet Horváth László, a 
TuTa elnöke adja át a díjazottaknak. 

Dévényi Dezső örökösei a kétévente adható Dévényi De-
zső numerikus prognosztikai emlékérmet ez évben Breu-
er Hajnalka tanársegédnek ítélték, aki A talaj hidrofizikai 
tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a 
vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimato-
lógiai vizsgálatok Magyarországon c. doktori dolgozatá-
val nyerte el a díjat, amelyet Dévényi Dezső lánya, Patrí-
cia adott át. 

A Meteorológiai Társaság megalapításának 90. évfordu-
lója alkalmából az MMT és az OMSz közös gyermekrajz 
pályázatot hirdetett óvodás korú gyermekek részére „Mi 
jut eszedbe az időjárásról?” címmel. A felhívásra közel 

300 db remekmű érkezett, melyek közül kilenc kategóri-
ában választottuk ki első helyezetteket, akik postán kap-
ják meg a nekik járó díjat. A legjobbak közül lett kivá-
lasztva a pályázat abszolút első három nyertese, akik az 
ünnepségen személyesen vehették át az ajándékaikat. 

Az első helyezett Takács Kristóf (6 és fél éves) kisfiú, a 
Tárogató Óvoda nagycsoportosa, Győrből érkezett szülei-
vel. Kristóf rajza a „Szél” kategória első helyezettje is 
egyben. 

A „Tél” kategória első helyezettje nyerte el a zsűri máso-
dik díját. Kovács Sámuel (6 éves) a kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda nagycsoportosa.  

A verseny harmadik helyezettje, Juhász Alicia már 7 éves. 
A bátaszéki MOB Pörbölyi Tagóvodájába jár. Alicia rajza 
egyúttal a „Szivárvány” kategória első helyezett képe is. 

Az ünnepséget két szakmai előadás is színesítette. Lakatos 
Mónika az OMSz Éghajlati Osztályának szakértő munka-
társa az idei világnap mottóját követve az éghajlati válto-
zások által követelt alkalmazkodás területeit és az éghaj-
lati ismeretek felhasználásának lehetőségeit kívánta be-
mutatni „Alkalmazkodjunk okosan! Váltsuk tettekre ég-
hajlati ismereteinket!” című előadásával.  

Az idei évben sok jeles évforduló mellett a Magyar Me-
teorológiai Társaság megalakulásának 90. évfordulóját is 
ünnepeltük. Hogy mi rejlik az 1925-ben létrejött szakmai 
közösség múltjában és jelenében, néhány percben 
Dunkel Zoltán, az MMT elnöke mutatta be „90 éves a 
Magyar Meteorológiai Társaság (1925–2015)” címmel. 

Az ünnepség záróakkordjaként csoportkép készült az ün-
nepeltekről, majd az ő tiszteletükre adott állófogadással 
fejeződött be az ünnepi alkalom. 
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Bevezetés. A 2014-es év sok szempontból nevezetes hazánk 
területén, melyet 1. ábránk is szemléltet. 11,95°C-os közép-
hőmérsékleti értékkel 1901 óta a legmelegebbnek bizonyult 
(homogenizált, interpolált adatok alapján), 0,2°C-kal megelőz-
te az eddigi legmelegebb 2007-es évet is. Érdekesség, hogy 
ezúttal nem a nyári hőség mutatkozik meg a magas éves átla-
got tekintve – ugyanis tavaly elmaradtak a hőhullámok, hőség-
riadók és aszályos időszakok, ezzel 2014 megtörte az elmúlt 
években megfigyelt, forrósággal jellemezhető nyarak sorát. Az 
év többi hónapja bizonyult szokatlanul melegnek. Emellett el-
mondható az is, hogy hazánkban az elmúlt év a minimumhő-
mérsékleteket illetően nevezhető leginkább rekordernek. 
Megemlítjük, hogy nemcsak hazánk területén jelentős az elmúlt 
év: a WMO közlése alapján a nemzetközi adatsorok 1850-es 
kezdete óta ez volt a legmelegebb év globális átlagban is. Az 
adatokhoz illesztett lineáris trend (1. ábra) egyértelműen 
emelkedést mutat, mely az elmúlt 114 évben +1,20°C-nak, az 
elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,62°C-nak adódik. 

A csapadékmennyiségeket tekintve a 2014-es év a csapadéko-
sabbak között foglal helyet az 1901-től induló adatsorban. Kitű-
nik itt is az elmúlt pár évhez képest rendhagyó nyári időszak, 
mivel az év legcsapadékosabb hónapjait nyáron jegyeztük. Az 
éves átlagos csapadékösszeg 739,8 mm, mely a sokéves átlag 
130%-a. Az elmúlt 114 év adataihoz exponenciális trendet il-
lesztve 5,6%-os mérsékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 
30 évet tekintve 16,9%-os növekedés figyelhető meg az éves 
csapadékösszegekben (azonban ezek egyike sem szignifikáns). 
 
Globálsugárzás. Ebben az évben hozzávetőleg a normálnak 
megfelelő mennyiségű napenergia érte a felszínt 2014-ben or-
szágos átlagban (normál: 454 kJ/cm

2
; 2014: 446 kJ/cm

2
; 98%). 

Július helyett júniusban mértük a legmagasabb értéket, de szo-
katlanul sok napsütésre utal a márciusi adat is (3. ábra). A 
globálsugárzás éves összege hazánk területén 360 és 480 
kJ/cm

2 
között változik, síkvidéken 440 és 480 kJ/cm

2 
között 

alakul. 2014-ben DK-en regisztráltuk a legmagasabb értékeket, 
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