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Összefoglalás. 2020. május 4-én az Országos Meteorológiai Szolgálat alapításának 150. évfordulója alkalmából Nagy István agrármi-
niszter és Radics Kornélia, az OMSZ elnöke – az OMSZ elnökhelyetteseinek (Buda István, Horváth Gyula és Szűcs Mihály) jelenlé-
tében – időkapszulát helyezett el a pestszentlőrinci Marczell György Főobszervatórium kertjében.  
Abstract. 4th May 2020 on the occasion of 150th anniversary of Hungarian Meteorological Service a time capsule has been buried in the 
Marczell György Main Observatory's garden by the Minister of Agriculture István Nagy and the President of OMSZ Kornélia Radics in 
the presence of vice-presidents.  

A Szolgálat 150. születésnapja alkalmából egy időkapszula került 
elhelyezésre a Főobszervatóriumban. Az időkapszulába a minisz-
teri és elnöki köszöntő levél, az OMSZ Alapító Okirata, Szerveze-

ti és Működési Szabályzata és a 2020. május 3-i, azaz a 150. szü-
letésnapi Időjárási Napijelentés, valamint néhány nyomtatott ki-
advány, emléktárgy és egy plüss béka is elhelyezésre került. A 
kapszula egyik legfontosabb eleme az a miniatűr számítógép, 
mely számos fénykép és videó mellett a jelenlegi állományt fény-
képpel bemutató dokumentumot, az elmúlt évek fejlesztéseinek 
összefoglalását és a hazai éghajlati viszonyok 2070-ben várható 
legfontosabb paramétereit tartalmazza. Az OMSZ vezetése sze-
mélyes hangvételű üzenetet fogalmazott meg a jövő meteorológu-
sai számára, de a dolgozók is lehetőséget kaptak arra, hogy üzen-
jenek az utókornak. Az időkapszulát 2070-ben, az intézmény 200. 
születésnapján nyithatják fel utódaink. 
Az esemény zárásaként az agrárminiszter és az OMSZ vezetői öt 
darab pilot léggömböt engedtek útjára. A piros léggömbök egy-
egy kedves békafigurát és egy emléklapot emeltek a felhők közé, 
melyek a repülés végén valahol földet értek. Az ünnepségen elen-
gedett pilot léggömbök közül június első hetéig kettőt találtak 
meg, az elsőt Kisteleken, míg a másodikat Bugacon. 
Bár a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben kényszerű-
ségből rendkívül szűkkörű volt az esemény, az ágazatot irányító 
agrárminiszter nem feledkezett meg a munkatársak és az OMSZ 
köszöntéséről. Nagy István ez alkalomból az MTI-hez eljuttatott 
ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat az elmúlt másfél évszázadban európai és világvi-
szonylatban is kiemelt szakértelemmel és technológiai háttérrel 
rendelkező szervezetté nőtte ki magát. A miniszter szerint a 
„megbízhatóság”, „hitelesség” és „kiszámíthatóság” az, ami min-
denki számára eszébe juthat az Országos Meteorológiai Szolgálat-
ról. Az intézmény professzionális munkájának köszönhetően 
ugyanis mindig gondoskodik róla, hogy időben tájékoztasson az 
időjárási eseményekről. Hozzátette, hogy az OMSZ tevékenysége 
ugyanakkor messze túlmutat az információszolgáltatáson. 

Nagy István a kerek évfordulón elismerését és nagyrabecsü-
lését fejezte ki a szervezet minden munkatársának, akik 
szakmai hozzáállásukban, munkamoráljukban és céljaikban 
továbbviszik az OMSZ örökségét. A tárcavezető beszélt az ég-
hajlat-változásól is. Kifejtette, hogy a klímaváltozás nem csu-
pán a jövőnket érinti, hatásai már napjainkban is világszerte 
nyomon követhetők. Az új kihívásokra csak úgy adhatók haté-
kony válaszok, ha alaposabban megértik az éghajlati rendszer 
működését, és nagyobb mértékben támaszkodnak a globális in-
formációkra, ehhez pedig elengedhetetlenek a meteorológiai 
mérések és elemzések. Ebben a helyzetben felértékelődik, 
hogy van egy stabil szervezet, ahol a dolgozók nemzetközi 
szinten is kiemelkedő szaktudására, felelősségteljes hozzáérté-
sére és tapasztalatára hosszú távon is támaszkodhatunk – emel-
te ki a miniszter. Hozzátette, hogy mivel a globális éghajlatvál-
tozás következményeként az emberek egyre kiszolgáltatottab-
bak, a gazdasági eszközök pedig egyre sérülékenyebbek, az 
OMSZ stratégiai fontossága gazdasági, természetvédelmi 
és társadalmi szempontból is felbecsülhetetlen. 

 
Nagy István agrárminiszter és Radics Kornélia, az OMSZ  

elnöke a földbe helyezik az időkapszulát 

 
A földbe helyezett kapszulát a miniszter befedi malterral 

 
Az ünnepi eseményt köszöntő pilotléggömbök eleresztése 
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