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A 2020. ÉVI METEOROLÓGIAI VILÁGNAP ALKALMÁVAL KITÜNTETETTEK  
LIST OF HONOURED ON WORLD METEOROLOGICAL DAY IN 2020 

A nemzetközi meteorológus közösség minden évben megünnepli a WMO Egyezmény 1950. március 23-ai hatályba lépésének év-
fordulóját. Az idei évben a hagyományos ünnepség – a koronavírus elleni gyülekezési korlátozás miatt – elmaradt, s nem került sor a 
szokásos díjátadására sem. A Meteorológiai Világnap alkalmából kitüntetteknek ezúton gratulálunk és kívánunk jó egészséget!  
Schenzl Guidó Díj  
Prof. dr. Bozó László meteorológus, szakmai főtanács-
adó, az MTA rendes tagja a hazai és nemzetközi meteoro-
lógiai tudományos- és közéletben több évtizeden keresztül 
végzett kiemelkedő munkájáért, a légszennyező anyagok 
diszperziójának és terjedésének modellezése témakörében 
elért jelentős kutatási és ismeretterjesztési tevékenységéért. 
 
Németh Péter matematika-fizika tanár, nyugalmazott 
osztályvezető a meteorológiai távérzékelés és a légkörfi-
zikai mérések érdekében hosszú évtizedeken át kifejtett 
magas szintű munkájáért, továbbá az időjárási radarhá-
lózat magas színvonalú üzemeltetéséért, fejlesztéséért. 
 
Pro Meteorológia Emlékplakett  
Berényi Lívia osztályvezető, meteorológus a repülésme-
teorológia szakmai fejlődésének előremozdításában ját-
szott meghatározó szerepéért, a polgári célú repülés és a 
repülésmeteorológia szolgáltatás folyamatosan változó 
kihívásainak megoldása érdekében elkötelezettséggel és 
kiemelkedő szakmai kreativitással végzett munkájáért. 
 
Hernádi György NMHH nyugdíjas a meteorológiai ra-
darok zavarainak elhárításában 33 éven át végzett lelki-
ismeretes munkájáért, mellyel hozzájárult az OMSZ pon-
tosabb távérzékelési adatszolgáltatásához, segítve az elő-
rejelzések és veszélyjelzések pontosságát. 
 
Nagy József meteorológus a meteorológiai megfigyelések 
területén végzett több évtizedes tevékenységéért, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat radarhálózatának meg-
újításában, a távérzékelési eszközök hazai meghonosítá-
sában és a földfelszíni mérési adatok gyűjtésének korsze-
rűsítésében játszott kiemelkedő szerepéért. 
 
Németh Ákos földtudományi mérnök sokoldalú szakmai 
tudással, innovatív hozzáállással végzett tudományszer-
vezői és kommunikációs feladatainak ellátásáért, a Ma-
gyar Meteorológiai Társaság főtitkáraként a Társaság 
életében betöltött kiemelkedő szerepe, aktív és elkötele-
zett szervező tevékenységéért. 
 
Szabó Péter alezredes, meteorológus évtizedes erőfeszíté-
seinek elismeréséül, melynek köszönhetően a katonai mete-
orológiai szolgálat információs szolgáltatása a Magyar 
Honvédség egyik legkorszerűbb támogató képességévé nőt-
te ki magát. 
 
Tóth Róbert osztályvezető, meteorológus a meteorológi-
ai megfigyelő hálózat fejlesztésében, a nemzetközi kap-
csolatok ápolásában, kiépítésében, valamint az ismeret-
terjesztésben és oktatásban végzett több évtizedes példa-
mutató munkájáért. 

Miniszteri Elismerő Oklevél 
Kis Anna tudományos munkatárs, meteorológus, aktív 
oktatómunkája, jelentős kutatási, valamint szakmai publiká-
ciós tevékenysége elismeréseként. 
 
Kocsis Zsófia meteorológus-fejlesztő a műhold-meteoro-
lógia területén kifejtett elhivatott tudományos és oktatói 
munkássága, valamint a nemzetközi szakmai szervezetek-
kel történő példamutató kapcsolattartása elismeréseként. 
 
Dr. Lábó Eszter osztályvezető, mérnök-fizikus a nemzet-
közi együttműködések terén kifejtett értékes és színvonalas 
munkájáért, valamint példamutató vezetői tevékenységéért. 
 
Löwinger Endréné nyugalmazott informatikai operátor az 
Országos Meteorológiai Szolgálat informatikai operátora-
ként végzett négy évtizedes megbízható, lelkiismeretes tevé-
kenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából. 
 
Pátkai Zsolt meteorológus több éves, lelkiismeretes kap-
csolattartói tevékenységéért, valamint a papíralapú saj-
tóorgánumok részére szolgáltatott produktumok fejleszté-
sében végzett kimagasló teljesítményéért. 
 
Puskás Mónika környezetmérnök az Országos Légszeny-
nyezettségi Mérőhálózat adatainak fogadásában, feldol-
gozásának előkészítésében több évtizede becsülettel, tel-
jes odaadással végzett magas színvonalú munkája elis-
meréseként. 
 
Hosszú évtizedeken át végzett kiváló munkájukért az 
OMSZ Elnöke által kitüntetett társadalmi észlelők: 
Bajzek Józsefné, Felsőszölnök  
Baki Kálmánné, Hagyárosbörönd  
Gelencsér Istvánné, Vízvár  
Kiss László, Márianosztra  
Rácz Sándor, Szerep 
 
Innováció a meteorológiáért díj: 
Allaga Tamás meteorológus  
Üveges Zoltán meteorológus 
 
Év MET-ÉSZ észlelője – 2020 cím: 
Herter Zoltán meteorológiai észlelő, Kőszeg  
Fotópályázat nyertesei:  
1. hely: Paluska András – Ő még élni akart...  
2. hely: Molnár Péter – Kiszáradó Kelemen-szék  
3. hely: Fényes Lóránd – Horgászforgó (ritkuló nádas) 

  

https://koronavirus.gov.hu/
https://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/megfigyeles/metesz/
https://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=2751&hir=_%E2%80%9EMagyarorszag_vizei_es_az_eghajlatvaltozas%E2%80%9D_fotopalyazat

